
Festa Sant Jordi

GRAN XOCOLATADA
XERRADA

TEATRE: EL DELEGAT

FIRA DEL LLIBRE

GRAN OUADA

A les 10 del matí, a la plaça de l’Església

A 6 a tarda, al local de la bibliotecales de l

A 2/4 de 10 a nit, al Teatre Esplaide l

A càrrec de MARC CASABOCH autor dels llibres:
"Un hort per ser feliç", "El secret més ben guardat"
i "Deliciosa natura"

D’Ignasi Garcia pel Grup Juvenil Escènic Teatre Esplai - REPARTIMENT:

A les 1 del matí, a la plaça de l’Església1

A 2/4 de 7 de la tarda,
a l Teatrela plaça de

VENDA DE ROSES

PARADES POPULARS DE LES ENTITATS

VOTACIÓ POPULAR
D E L A P O R TA D A
D E L P R O G R A M A

5FESTA MAJOR 201

PARADETA DE LA COLLA GEGANTERA
(Podeu venir a fer el vermut - servei de bar)

(Truites de tot tipus)

dissabte diumenge

2 25 6
abril abril20 51

S'autodefineix com a multiactivitat: és divulgador, autor i
formador i, per damunt de tot, és un apassionat de la natura, la
bona vida i els bons aliments. En Marc va néixer a Barcelona,
però de seguida que va poder va marxar de la ciutat per tenir
ben a prop l'entorn natural en el seu estat més pur: avui, fa vida
en una masia del Solsonès.

De petit, el seu avi li va saber transmetre un amor pel bosc i la botànica que mai no ha
perdut. I en Marc, de gran, es dedica a recórrer valls i muntanyes, a la recerca de fruits
silvestres, bolets, flors i arrels que ens són molt útils a la cuina. Quan reposa de tot això,
escriu llibres que caminen entre la divulgació científica i la comunicació de masses al
voltant de l'ecologia, la micologia i l'autosuficiència alimentària.
Durant la seva visita a l'Ametlla de Merola podrem conversar amb ell i, aprofitant que és
primavera i a tots els horts toca plantada, ens farà una visita guiada per algunes de les
parcel·les del municipi per tal de transmetre'ns trucs, consells i bona informació.
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I vols dir que va ser així?

Et recordes quan Sant Jordi matà el Drac?

I de la princesa que enamorà?

I que n'era de dolent, el Drac...

I de l'arma que portava el Sant!

Despertaferro!! Cridà el Sant

Lluint la seva espasa,

Però al Drac no donà mort

Perquè no gosà posar-se a prop.

Et penses que era un covard?

Tu saps què tenia el Drac?

Doncs foc al nas!!

Que era un Drac i no un sac!

Però Sant Jordi havent rumiat

La manera de matar el Drac

Tragué una llarga llança

Que clavà enmig del cor

D'aquell vell i pudent animal.

Saps que succeí després?

Doncs la mà al Rei va demanar,

De la filla que havia salvat.

I segur que va dir:

Jo vull ser el teu costat,

Ja que ets el meu amor vertader.

I un present li va donar:

Una rosa que collí

Dins la cova del Drac.

25-26 d'abril
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