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El parc de les Pruneres acollirà les parades de roses i
llibres de Sant Jordi
Com cada any, Mollet celebrarà la diada de Sant Jordi amb una
programació d’activitats organitzades per l’Ajuntament i les entitats de la
ciutat. Com a novetat d’enguany, les parades de roses i llibres del dia 23
es posaran al parc de les Pruneres per no coincidir amb el mercat
setmanal.
Aquest any, la diada de Sant Jordi, el proper 23 d’abril, cau en dimarts. Per
evitar la coincidència a les rambles amb el mercat setmanal, les parades de
roses i llibres s’instal·laran al parc de les Pruneres. Aquest espai ja acollit
anteriorment amb molt d’èxit altres fires com la de Nadal.
A banda de les tradicionals parades de roses i llibres, la fira de Sant Jordi
també comptarà amb l’espai de la Biblioteca al carrer, que farà difusió de les
novetats literàries, així com de les activitats de la Biblioteca Can Mulà; i la
presència del Servei de Català de Mollet i els centres d’estudi municipals
(Centre d’Estudis Molletans i Centre d’Estudis Jordi Solé Tura).
A la tarda, tindrà lloc el lliurament de premis del 10è Concurs de Dibuix de
Punts de Llibre, i el Concurs de petons a la rambla i d’abraçades que organitza
el casal Cultural. A 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà una audició de sardanes amb
la Cobla Mediterrània, organitzada per Tradicions i Costums.
De nou, 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 parc de les Pruneres.
En relació amb el Dia del Llibre, el dissabte 27 d’abril, es farà el lliurament de
premis del XXII 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, concerts, castells,
xerrades...
Adjuntem el programa de Sant Jordi 2013.
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