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Altres activitats
Dilluns, 14 d’abril
A la llibreria El Desvan del Lector
Conta contes Sant Jordi i el Drac
a càrrec de Marc Lloan

Divendres, 25 d’abril
A la Biblioteca Esteve Paluzie 
a dos quarts de sis de la tarda
Trobada del Grup d’ Escriptura i literatura  
“Estimem la paraula” 

A les sis de la tarda
Hora del Conte en anglès 
Farmyard 
a càrrec de Kids&Us Barberà del Vallès
a partir de 3 anys, aforament limitat

Dissabte, 26 d’abril
Biblioteca Esteve Paluzie 
a les deu del matí
Taller Microrelats amb Manu Espada
places limitades 

TMC
A les set de la tarda
Concert de Sant Jordi de  Escola Municipal 
de Música 
amb formacions musicals i corals
Entrades Gratuïtes. 
Cal confirmar l’assistència prèviament a la 
taquilla del TMC

    Sant Jordi
          Dimecres, 23 d’abril

Plaça de la Vila
de nou del matí a nou del vespre
Fira dels enamorats, 
Mercat de Roses i llibres

Ràdio Barberà en directe 98,1 fm

Signatures de llibres als estands de les 
llibreries

Globloflèxia a càrrec del Mercat Onze de 
Setembre

A l’estand de la Biblioteca Esteve 
Paluzie 
Prèstec de llibres 

Activitats a l’estand del TMC

A l’estand de la microllibreria Diarium
Signatura de microrrelatistes: Susana 
Camps, Miguelángel Flores, Xesc López

A l’estand de la llibreria 
El Desvan del Lector
de’11 del matí a una del migdia 
i de 6 a 8 de la tarda
 Taller de punts de llibre per a nens i adults
     Fés una rosa, fés un drac

Signatura d’autors 
de Barberà i Badia del Vallès
Maria García amb el llibre “69 recetas de 
una sabia cocinera”
Nickparren amb el llibre “ Los pensamien-
tos harán realidad el cambio”
Araceli Moretó amb els llibres “ Con la miel 
en los labios” i “Disfrutando del placer...”

de 17 a 21 h.
A la Llibreria El Desvan del Lector i al 
seu estand de la plaça de la Vila
Podreu saludar a “Mondragó”· i qui porti 
el seu llibre se’l podrà endur amb el 
seu segell d’autenticitat.

A l’estand de la microllibreria Diarium
Signatura dels il·lustradors Martuka i 
Fernando Martínez

Campanya de Sant Jordi “ Un quilo un 
llibre” intercanvi de llibres, donats per 
empreses o particulars, per menjar que es 
lliurarà a la Parròquia de Santa Maria per 
contribuir en la seva labor com a seu del 
Banc d’Aliments de Barberà. 

Venda de roses solidàries amb Metges 
Sense Fronteres. 
Organitza: Esplai l’Esquirol.

Trobada de Puntaires 

A l’estand de la Biblioteca Esteve 
Paluzie
Taller de punts de llibre de roses de paper

Pintura al carrer
Taller a càrrec del Taller de Dibuix i Pintura 
del Casal de Cultura

sis de la tarda
Ballada de sardanes amb la  Cobla 
Ciutat de Mataró
hi participa: Barberà amb la Sardana

vuit del vespre
“MicroUniverso de historias”
a càrrec de Sandra Rossi
organitza Biblioteca Esteve Paluzie

dos quarts de nou de la nit
Concert de l’Orquesta Combo Jove
Direcció Albert Freixenet

A la Biblioteca Esteve Paluzie
a dos quarts d’onze del matí
Grup de Lectura Punt de Llibre sessió 
especial Sant Jordi sobre el llibre “Cuando 
el viento sopla” de Raymond Briggs. 


