UN SANT JORDI DIFERENT A OSOR
11.00 h Contes infantils:

16.30 h Música infantil de Sant Jordi

• En Patufet i el Gegant per Rosa Busquets

• Sant Jordi de Dàmaris Gelabert

• Com encendre un drac apagat per l’Anna Miralpeix

• Sant Jordi, vine aviat! d’El Pot Petit

• El Pastoret mentider per Carmen Puig

• La llegenda de Sant Jordi d’ Ambauka

• El flameró ha trobat la princesa de l’Escola La Vall
• La rateta que escombrava l’escaleta diu prou de Capgiralla Contes

17.30 h La Maternitat d’Elna i l’Exili Republicà
Treball de recerca de la Maria Capdevila

12.00 h Recital de poesia amb les dones del grup de teatre d’Osor
• Podries de Joana Raspall (interpretada per Adriana Parella)

18.30 Recital de poesia

• La sardana de Joan Maragall (interpretada per Anna Sardà)

• Els 100 llenguatges dels infants de Loris Malaguzzi (interpretada per Mireia

• Tot esperant la bella llibertat de Joaquim Bauxell (interpretada per Carmen Puig)

Artigas)

• Els amants de Vicent Andrés (interpretada per Marta Ribera)

• Osor a punt d’Alba de Ferran Soler (interpretada per Fèlix Bruguera)

• Cant espiritual de Joan Maragall (interpretada per Carme Rovirosa)

• L’espina de Carmen Puig

• Me gustas cuando callas de Pablo Neruda (interpretada per Lluïsa Rodríguez)

• Poesies de Sant Jordi (interpretada per Conxita Bruguera)

• Cuando la tormenta pase de Mario Benedetti (interpretada per Marta Ribera)

• Osor vila petita i bonica de Ramon Cabanas (interpretada per Fèlix Bruguera)

13.00 h L’avi conte d’Osor per adults d’en Narcís Ramió

19.30 Música de Sant Jordi

Explicat per en Fèlix Bruguera

• La veritable llegenda de Sant Jordi de Desconeguts
• Amb llibres i roses de Crossing
• Un Sant Jordi diferent cançó col·lectiva de Salva Racero i Xasqui Ten

DURANT TOT EL DIA
Omplim Osor de roses:

Recursos de l’Escola La Vall

Decorem balcons, finestres i portes amb roses. Podeu fer les roses amb material

• Propostes per decorar el teu balcó: més informació

reciclat, de cartró, roba.... Després feu una foto amb el hastag #santjordiosor i

• Cançons de Sant Jordi: més informació

etiquetant-la amb @ajuntament_osor. També ens la podeu fer arribar i nosaltres la

• Sant Jordi en confinament: més informació

penjarem.

Recomanacions de llibres:
Fes-nos arribar les teves recomanacions de llibres (títol i autor) i després les

* Es faran arribar tots els materials, vídeos i gravacions a través de les diferents

compartirem amb un recull bibliogràfic.

xarxes socials i pàgina web municipal

www.osor.cat

