LLUCMAJOR
Divendres 12, a les 18.00 h, a la
Biblioteca
Municipal,
Contacontes del desert, a
càrrec d’Abdi Chiakh Loulad i
Maria Rosselló, de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí. Hi
col·labora: Fons Mallorquí de
Solidaritat.
Dissabte 20, a les 10.00 h, a la
Biblioteca Municipal, Marató
fotogràfica per a tots els
residents del terme municipal de
Llucmajor. Inscripcions a la
Biblioteca des del 15 d’abril.
Podeu consultar les bases a
www.llucmajor.org,
a
les
biblioteques de Llucmajor i
s’Arenal i a l’oficina municipal de
Badies.
Del 22 al 28, al Claustre de Sant
Bonaventura, exposició d’olis
de GABRIEL PELLICER sobre
els personatges de les Rondalles
Mallorquines de Mossèn Alcover.
Horari de visita: De dilluns a
divendres, de les 10.00 a les
14.00 h. Divendres, dissabte i
diumenge de les 17.00 a les
20.30 h.
Dilluns 22, a les 20.00 h, a la
Biblioteca Municipal, el Club de
lectura
llegeix
Demasiada
felicidad, d’Alicia Munro.
Dilluns 22, a les 21.30 h, a la
Biblioteca, Revetla de Sant
Jordi. Tria un text i comparteix-lo
amb nosaltres. Lectura de
poemes, textos literaris, articles
de diari, receptes de cuina... A
continuació,
lliurament
dels
premis de la Marató fotogràfica.

Dijous 25, a les 17.45 h, a la
Biblioteca
Muncipal,
contacontes La llegenda de
Sant Jordi. Ho organitzen els
alumnes
de
teatre
de
l’Associació Amics de la Música.

11.00 a les 20.00 h.

Divendres 26, a les 19.30 h, al
Claustre de Sant Bonaventura,
presentació del llibre 2X3, de
JAUME CALDENTEY i MIQUEL
ADROVER, a cura de Tòfol
Vidal. Aquest llibre està compost
per sis relats sobre el món
mariner, la violència de gènere,
l'erotisme, la tradició de la
matança del porc, entre d’altres
temes. Pianista: Toni Bujosa.

Dijous 25, a les 17.30 h, a la
Biblioteca
Municipal,
contacontes “El cometa de les
dues coes” (adaptació infantil
d’aquesta llegenda del folklorista
californià), i taller de dibuix,
inspirat en la llegenda, fra
Juníper Serra, les missions i les
expedicions a altres continents,
amb motiu de l’Any Fra Juníper
Serra.

Dissabte 27, a les 11.00 h, a la
Biblioteca
Municipal,
contacontes “El cometa de les
dues coes” (adaptació infantil
d’aquesta llegenda del folklorista
californià), i taller de punts de
llibre, inspirats en la llegenda,
fra Juníper Serra, les missions i
les
expedicions
a
altres
continents, amb motiu de l’Any
Fra Juníper Serra.

URBANITZACIONSBA

Diumenge 28, a partir de les
9.00 h, a la plaça d’Espanya,
Fira del llibre, on participaran
llibreries i floristeries del terme
municipal i Càritas Parroquial.
S’ARENAL
Dissabte 20, al Club Nàutic de
s’Arenal,
inauguració
de
l’exposició
“Sense
corbes”
(acrílics), de LLUÍS M. SEGURA,
LLOVIS.
Aquesta
exposició
romandrà oberta fins dia 26
d’abril. Horari de visita: de les

Dijous 25, a partir de les 9.00 h,
a la plaça de l’Estació, Fira del
llibre, on participaran llibreries i
floristeries del terme municipal.

Dissabte 20, a partir de les 9.00
h, a la plaça de l’Almirall Joan de
Borbó de Badies, Fira del llibre,
on
participaran
llibreries
i
floristeries del terme municipal.
Dissabte 20, a les 11.00 h, a la
Biblioteca
Municipal,
contacontes “El cometa de les
dues coes” (adaptació infantil
d’aquesta llegenda del folklorista
californià), i taller de punts de
llibre, inspirats en la llegenda,
fra Juníper Serra, les missions i
les
expedicions
a
altres
continents, amb motiu de l’Any
Fra Juníper Serra.
ALTRES ACTES D’INTERÈS
Dissabte 27, Les possessions
del Migjorn (I): Son Cosmet
(Campos). Visita guiada per
Tomàs Vibot i organitzada per
Llucmarutes. Preu: 5 € (que
s’abonaran directament al guia).
Informació i inscripcions al
Departament
de
Cultura:
mmartin@llucmajor.org, o al tel.
971 66 97 58.

