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- Nota de premsa -

Diada de Sant Jordi a Mollet del Vallès
Com cada any, l’Ajuntament de Mollet i diverses entitats de la ciutat
organitzen un programa d’activitats per celebrar la diada de Sant Jordi. El
plat fort seran les parades de roses i llibres a la rambla, el dilluns 23
d’abril.

El dilluns 23 d’abril, durant tot el dia, la Rambla de la ciutat tornarà a omplir-se
de parades de llibres i roses i els autors molletans signaran els seus llibres a
tothom qui ho vulgui a l’espai Lletres Molletanes. Enguany, cal destacar que
s’ha incrementat en nombre de parades en un 20% respecte l’any passat.
Enguany l’ambient festiu de la diada de Sant Jordi es podrà seguir des de
Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, que estarà tot el matí prenent el pols de la
ciutat, des del carrer Barcelona.
Les escoles de la ciutat participaran amb la lectura de relats a la Marató de
contes que, al llarg del matí, tindrà lloc a la plaça Catalunya. Per una altra
banda, en el transcurs de la jornada també es podrà veure l’exposició Els llibres
són només per llegir?: un viatge a través dels sentits, que organitza la
Biblioteca Can Mulà. Durant la tarda de la diada de Sant Jordi, hi haurà un
concurs de petons i regals d’abraçades, organitzat pel Casal Cultural; audició
de sardanes, organitzada per Tradicions i Costums, i el lliurament de premis del
9è Concurs de Dibuix de Punts de Llibre.
En relació amb el Dia del Llibre, el dissabte 28 d’abril, es farà el lliurament de
premis del XXI Premi Literari que organitza l’Associació Cultural 7 Plomes i la
Biblioteca Can Mulà.
Des del 19 fins al 28 d’abril hi haurà diverses activitats vinculades amb la diada
festiva i cultural de Sant Jordi com tallers infantils, balls, castells, xerrades... Cal
destacar la presentació del llibre Singulars del periodista molletà Jaume
Barberà, el dijous 19 d’abril, a les 20 h a la Biblioteca Can Mulà.
(Adjuntem el programa d’activitats)
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