Divendres 15 d’abril
18:30 h

20:00 h

Ca Cosme
Presentació del llibre de Joan Cavallé:
Els arbres no es podien moure
a càrrec de Rosa Sanromà
Cada mes de juny, un cop acaba el curs escolar, el Carlets deixa el poble i se’n va al
mas de la Gralla, on passa l’estiu amb els pares i l’àvia. Allà, sense companys de jocs,
amb vuit-deu anys, tot es transforma en una aventura...
Organitza: CEA

Ca Cosme

Presentació del llibre: Compromeses
d'Elisenda Albertí, a càrrec de l'autora
Biografia de 8 dones catalanes excepcionals que malgrat la guerra, l’exili i la
repressió, van lluitar pel reconeixement dels seus drets, pels ideals republicans i la
justícia social, o que simplement van voler exercir oficis que la societat no veia amb
bons ulls)
Organitza: ERC Alcover

Dissabte 16 d’abril
18:00 h





Convent de les Arts

Entrada Lliure
Trobada de Corals
amb les Veus de la Terra de Reus, Coral del Pla de Santa Maria,
Les Veus d’Alcover i la Coral d’Adults de l’EMMA
Organitza: EMMA

Diumenge 17 d’abril
13:00 h

Museu



Presentació de la novel·la: L'edat dels homes
a càrrec del seu autor, Hèctor Bofill.
Història íntima i èpica d’un matrimoni
que viu les grans tragèdies europees del segle XX
Organitza: SI Alcover
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Divendres 22 d’abril
de 08:15 a 14:30 h
Ins. Fonts del Glorieta
Activitats de Sant Jordi - Tema: El Petit Príncep

8.15 A 11.30:
Els alumnes de primer d’ESO muntaran un mercat d’intercanvi on hi pot participar tothom.
Lectura continuada del llibre “El petit príncep” a la sala de lectura.
Exposició de les composicions de música sobre el petit príncep realitzades pels alumnes de 3r.
Es duran a terme diferents tallers com realització de roses de paper, punts de llibre, projeccions del
Quixot, pintura de quadres del Petit Príncep, escacs, etc.
10.00 a 11.00h: Exposició de treballs de recerca a la biblioteca.
12 a 13h: II Cursa de Sant de Sant Jordi
13.30 a 14.30h: Lliurament de premis a la sala d’actes:
Concurs literari / Treballs de recerca/ Concurs de logotips per a les samarretes de la cursa /Proves
cangur de matemàtiques de 1r, 2n i 3r d’ESO / Cursa de Sant Jordi
Organitza: Institut Fonts del Glorieta

de 17:00 a 19:00 h

Llar de Jubilats
Taller de Roses de Paper
Obert a tothom
Organitza: Llar de Jubilats

19:00 h

EMMA

Entrada Lliure
Concert de Sant Jordi
(Concert de Saxofons, a càrrec dels alumnes i del Quartet de Saxofons del Conservatori de la DipTA
a Reus. Interpretaran músiques de Gershwin, Piazzola, Miles Davis, i Lino Florenzo, adaptats per a
per a duet i quartet de saxofons)
Organitza: EMMA

Dissabte 23 d’abril
durant tot el dia



Diada de Sant Jordi

Plaça Nova
Paradetes de Sant Jordi

de 10 :00 a 13:00 h

Vestíbul de Ca Cosme
Lectura continuada del Quixot
a càrrec dels alumnes de l’Institut i tothom que s’hi acosti a participar.
Exposició de Vinyetes de Forges inspirades en el Quixot
Organitza: Institut Fonts del Glorieta

11:00 h
16:30 h

Carrers del Nucli antic
Cercavila a càrrec de Premium actors
Ca Cosme

Lectura de Faules de Ramon Llull
a càrrec de les alumnes de Català del Col·lectiu. S’entregarà una rosa a totes les assistents.
Organitza: Col·lectiu de Dones
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Diada de Sant Jordi

Dissabte 23 d’abril
16:45 h

Plaça Nova
Berenar: coca amb Xocolata per la Mainada i “Fly Brothers”:
espectacle de Circ (Clown , màgia , acrobàcia , malabars,...) a càrrec de la Cia. Circumbilics.

18:00 h

Plaça Nova
Esquetxos paròdia de Sister Act
Organitza: Premium Actors

18:00 h

19:00 h

Llar de Jubilats
Recital de Poesia, entrega de premis del concurs i Coca amb Xocolata
Pel berenar cal inscriure’s a partir del 18 d’abril
Organitza: Llar de Jubilats
Plaça Nova
Actuació Castellera
a càrrec dels Xiquets d’Alcover



Diumenge 24 d’abril
12:00 h

Ca Cosme
Entrega de premis de Sant Jordi del concurs
Infantil-Juvenil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Municipal

19:00 h

Convent de les Arts

12 € / 9 € amb carnet

Esguarts – Recital Poètic
amb Jordi Boixaderas i Pep Poblet
+ informació i venda d’entrades
a www.conventarts.cat
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