ESPECTACLES A L’ESCENARI

Passeig de Sant Joan entre Ali Bei i Ausiàs Marc
11.00 h Xerrada d’automotivació
i creixement personal
– Amor Pérez Egea, que reflexiona
entorn la feminitat i la violència de
gènere amb la seva obra Todas somos
Bella’s
– Pietro Grieco, que enraona sobre
el procés de transformació personal
a través de la seva obra Tee Tee la gatita Zen y los misterios de la vida
– Bernat Soldado, que ens dóna les
claus per aconseguir els nostres
somnis amb Poder múltiple.
Organitza: megustaescribir

12.00 h Dansa xinesa
Reunits sota el mateix sostre, a càrrec
de Huang Ying
Organitza: Escuela China de Barcelona

12.15 h Dansa xinesa
Nit del carnaval dels ratolins, a càrrec
de Huang Ying
Organitza: Escuela China de Barcelona

12.30 h Dansa xinesa
Salud, dansa de nens petits, moderna, a càrrec de Lihua Zhou
Organitza: Instituto de Cultura China

12.45 h Classe esportiva
Classe màster de Uesportsfit
Organitza: UFEC

16.30 h Dansa xinesa
Flor de Jazmín, dansa de nens grans,
tradicional, a càrrec de Feifei Li
Organitza: Instituto de Cultura China

16.45 h Arts marcials de l’Índia
Demostració de Kalaripayattu,
art marcial de Kerala (l’Índia)
Organitza: Niramaya Ayurveda

17.30 h Perfomance poètica
Performance poètica a càrrec de
Jordi Corominas
Organitza: Laboratori de Lletres

18.30 h Slam Poetry
Exhibició de Poetry Slam

Convocatoria: Poetry Slam Barcelona.
Coordinació: Associació de Comerciants
Eix Fort Pienc

20.00 h Dansa índia
Danses de l’Índia, Orient Mitjà
i folclor de Maharastra
Organitza: Assossiació
Nataraja/Nataraja Dance

LECTURA DEL QUIXOT

Passeig de Sant Joan, 2 - de 10 a 19 h
L’entitat Amigos de “El Quijote” Admiradores de Barcelona organitza una lectura del Quixot el dia de Sant Jordi. Es podran llegir paràgrafs del llibre de
Cervantes, ambientats a Barcelona, en 11 idiomes diferents.

COORGANITZA:

COORGANITZA:

El Sant Jordi
més creatiu
i divers

Passeig de Sant Joan
entre Alí Bei i Ausiàs Marc
10.00 - 20.00 h
Taller de papiroflèxia
Taller de roses de paper

Organitza: Escuela China de Barcelona

10.00 -20.00 h
Fotografia d’autor
Al llarg de tot el dia, farem fotografies a totes les parelles que vinguin
amb rosa i llibre. Publicarem les
fotografies al Facebook, des d’on es
podran descarregar gratuïtament.
Organitza: José Biel Fotògraf

10.00 - 20.30 h
Jocs i activitats
Jocs i activitats per a totes les edats
10.00 -20.30 h
Demostracions de jocs
Demostració de jocs:
Magic the Gathering
Organitza: Ingenio

10.00-20.30 h
Estampació de gravats
Demostracions d’estampació
de gravats per edicions
d’obra gráfica. Original sobre
paper artesanal fet a mà.
Organitza: Cuadros Esteve

10.00-20.30 h
Signatura de llibres, informació
sobre escola d’escriptura
i concurs d’escriptura
Signatura de llibres durant tot el
dia. Consultar autors i horaris a la
nostra web. Punt informatiu sobre
l’escola d’escriptura. Concurs d’escriptura durant tot el dia.
Premi: un curs d’escriptura
www.laboratoridelletres.com
Organitza: Laboratori de Lletres

10.00-20.30 h
Espai més gran de literatura
independent de Barcelona:
20 títols d’èxit i 20 autors
signant-los
Per a més informació, consulta
l’apartat “Cuéntame” de:
www.megustaescribirlibros.com
Organitza: megustaescribir

11.00 - 20.30 h
Signatura d’autors
Signatura de llibres per part dels
autors.
Organitzen: Laboratori de Lletres,
Barnaclip, Gigamesh, Kaburi
i Norma Comics

11.00-12.00 h
Taller d’hindi
Escriu el teu nom en hindi
Organitza: Oh India!

11.00-13.00 h
Taller de henna
Organitza: Accem

11.00-14.00 h
Jornada de portes obertes
Biblioteca Arús
Es podrà visitar les sales de la Biblioteca decorades amb ikebanes
i bonsais i veure una exposició de
llibres sobre cultura xinesa.
Més informació a www.bpa.es
Organitzen: Biblioteca Pública Arús,
Fundació Institut Confuci de Barcelona,
Escola Bonsaikebana, Zona 11,
Associació de Comerciants Eix Fort Pienc

11.00-14.00 i 16.00 -20.00 h
Signatura de llibres
Signatura de llibres a la llibreria Gigamesh del carrer Bailèn i de literatura infantil i còmic a la parada del
passeig Sant Joan. Més informació a
@gigameshtienda i al seu Facebook
Organitza: Gigamesh

11.15 - 11.30 h
Taller de xinès
Aprendre a parlar i cantar en xinès
Organitza: Instituto de Cultura China

11.30-13.30 h
Biblioteca Vivent
Vine a llegir uns llibres que són
persones i que a vegades viuen situacions de conflicte social i han
estat víctimes de discriminació, racisme i/o xenofòbia. Viu una experiència intercultural que lluita per l’eliminació de prejudicis i estereotips.

17.15-17.30 h
Taller de xinès
Aprendre a parlar i cantar en xinès
Organitza: Instituto de Cultura China

17.00-18.00 h
Taller d’hindi
Escriu el teu nom en hindi
Organitza: Oh India

Organitzen: Programa Barcelona
Interculturalitat i ACATHI

12.15-12.30 h
Taller de xinès
Aprendre a parlar i cantar en xinès
Organitza: Instituto de Cultura China

12.30-13.30 h
Xerrada
“Cuatro caminos para publicar un
libro” a càrrec de Mireia Sainz, responsable de megustaescribirlibros.
com, plataforma d’autopublicació
de Penguin Random House Grupo
Editorial. T’orientem sobre totes
les opcions per publicar un llibre.
Organitza: megustaescribir

16.00-18.00 h
Taller de manualitats
Taller de xapes

18.30-19.30 h
Xerrada
“Cuatro caminos para publicar un
libro” a càrrec de Mireia Sainz, responsable de megustaescribirlibros.
com, plataforma d’autopublicació
de Penguin Random House Grupo
Editorial. T’orientem sobre totes
les opcions per publicar un llibre.
Organitza: megustaescribir

ACTIVITATS ÒMNIUM EIXAMPLE
Passeig de Sant Joan-València

10.30-19.00 h
Pintar dibuixos de llegendes catalanes i jocs de taula de Sant Jordi.
10.30-18.30 h
“Llegim Joan Amades”. Lectura en
obert de textos del costumista.
11.30-12.30 h Quasipunt
“Els contes del Bernat i la Bruna”.
Espectacle amb titelles i música
per al públic familiar.
Pretén ser una reflexió entorn la
convivència i els valors que aquesta
pot generar.

12.30-13.30 h Kristina Pinkygirl
Explica la història de Sant Jordi en
un espectacle per a tota la família
amb màgia, cançons, balls...
13.30-14.15 h Curcurulla
Circant. Actuació de malabars
i acrobàcies.
16.00-16.30 Jordina Ayats
Lectura i posteriors signatures
16.30-17.30 h Duo Sants&Fot
Danses del món.
17.30-19.30 h Tramuntana
Actuació musical per tancar la jornada de manera festiva.

Organitza: Accem

16.15 - 16.30 h
Taller de xinès
Aprendre a parlar i cantar en xinès
Organitza: Instituto de Cultura China

Animació itinerant al llarg del passeig de Sant Joan
durant tot el dia a càrrec de Tot Xanques
i Dixieland Jass Band

