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A L’ABRIL, MÉS CULTURA. SANT JORDI 2019
Del 23 d'abril al 3 de maig
Exposició amb les millors imatges i els dibuixos guanyadors del VI Concurs de Coreografies i Dibuix de l'Escola de Dansa al
passadís de l'Ajuntament.
Dimarts 23 d’abril. DIADA DE SANT JORDI


De 10 a 21 h. Parades de llibres i roses a la plaça de l’Església.



De 10 a 14.30 i de 17 a 20 hores. ESTAND "Castelldefels Cultura". De 18 a 20 h hi haurà signatura de llibres d’autors locals.



De 10 a 19 h. Mostra de pintura al carrer a la plaça de l’Església / av. Primer de Maig.
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics de Castelldefels.



17.30 h. Espectacle: Animació per a la mainada... i més grandets a càrrec d’en Jaume Barri al pati de l’antiga escola
Lluís Vives ( av. Primer de Maig ).



18.30 h. Lliurament dels premis del concurs de relats breus “Jocijove”

Dimecres 24 d’abril


De 18 a 19.30 h. L’hora del Medi Ambient "Taller de flors de paper reciclat” a càrrec d’Esther Casanova en
col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia. Biblioteca R.
Fernàndez Jurado.

Dijous 25 d’abril


20 h. Veredicte públic i lliurament dels premis del XXXI concurs de fotografia Sant Jordi 2019, amb el tema:
VAIXELLS. Organitza: Castelldefels Cultura i el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado.

Divendres 26 d’abril


De 17 a 19.30 h. Festa 7è aniversari de la biblioteca, per a tots els públics a la plaça de davant de la biblioteca, (en
cas de pluja l’activitat es durà a terme dins la biblioteca).


De 17 a 18.30 h. “Conte + Kapla”. Vine a fer una gran construcció amb peces de Kapla.



18.30 h escoltarem el conte Eps!! No és el que sembla... Contes misteriosos, divertits i esbojarrats
amb uns finals inesperats, a càrrec de Mònica Torra.



De 17 a 19 h. Taller de punts de llibre commemoratius de l’aniversari de la biblioteca. Per a tots els públics al
vestíbul de la biblioteca.



21 h. Temporada de teatre 2019. Representació de l’espectacle Othello al Teatre Plaza.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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Dissabte 27 d’abril


12 h. Celebració del Dia Internacional de la Dansa. Castelldefels balla!. Espectacle de dansa comunitària dirigida
pel coreògraf i ballarí Bebeto Cidra. A continuació Flashmob organitzada per l'Escola Municipal de Dansa de
Castelldefels a la plaça de l'Església.



18 h. Temporada d’espectacles de la Xarxa 2019. Representació de l’espectacle Hansel i Gretel al Teatre Plaza.
Organitza: Xarxa d’espectacles infantils.



18 h. Concert de Sant Jordi 2019 a càrrec de les corals de Castelldefels a l’ església de Sta. Maria de Castelldefels.
Entrada gratuïta.

Diumenge 28 d’abril


12 h. Ballades de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat a la plaça de l’Església.



18 h. Concert de l’Associació Musical de Castelldefels a la plaça de l’Església.

Dilluns 29 d’abril

 De 19 a 20.30 h. Tertúlia literària, llegim Carvalho. Problemas de identidad de Carlos Zanón, amb la presència de
l’autor. Espai Margarida Xirgu.
Per Sant Jordi regala cultura.
Venda d'entrades per als espectacles de la programació estable del Teatre Plaza durant el dia de Sant Jordi a l'estand de
Castelldefels Cultura. Per a més informació: www.teatreplaza.org

Castelldefels Cultura
logo Facebook - @CastelldefelsCultura
logo Twitter - @cdfcultura
logo Instagram - castelldefelscultura
logo Teatre Plaza - www.teatreplaza.org
Biblioteca RFJ
logo Facebook - @BibliotecaRFJCastelldefels
logo Twitter - @bcastelldefelsr
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
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