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La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i 
BBVA CX presenten el programa 
d’activitats per la Diada del Llibre 
         

• La celebració s’estendrà de les nou del matí a les nou del 
vespre i la majoria d’activitats tindran lloc a l’aire lliure, al 
jardí de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. 
        

• El programa inclou parades de llibres, activitats per a 
escoles, tallers infantils i espectacle familiar, signatura de 
llibres, ballada de sardanes a la Plaça de Sant Roc i jornada 
de portes obertes als edificis modernistes de la Fundació. 

                

• Organitzada per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 
compta amb el suport de BBVA CX, així com amb la 
participació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, 
Abacus Cooperativa, La Llar del Llibre i Llibreria Tècnica. 

             

Com en anys anteriors, dilluns 23 d’abril el jardí de l’Espai Cultura esdevindrà un 
dels escenaris principals de la Diada de Sant Jordi a Sabadell, amb un programa 
d’activitats per a tota la jornada organitzat per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 
1859 amb el suport de BBVA CX.  
De 9 a 21 h trobarem les parades de llibres de la mateixa Fundació i de tres 
llibreters de la ciutat que oferiran un selecció de llibres centrada en la literatura 
infantil i juvenil: Abacus Cooperativa, La Llar del Llibre i Llibreria Tècnica. 
 
També durant tot el dia les famílies podran gaudir d’espais d’esbarjo com són un 
racó creatiu i de dibuix, les ja clàssiques «Pessigolles a la panxa del Drac» i 
diferents tallers de manualitats creatives. A la tarda, a més, tindrà lloc l’espectacle 
familiar «Set up» de la Cia. Los Barlou, a l’amfiteatre del jardí (18 h). D’igual 
manera, pel matí s’oferiran diferents actuacions a l’aire lliure adreçades a grups 
escolars d’Educació Infantil i Primària. 
                    
Pel que fa les activitats orientades al públic adult cal destacar la tradicional 
ballada de sardanes que s’oferirà a la Plaça de Sant Roc (18 h), a càrrec de la 
Cobla Jovenívola de Sabadell, i la signatura de llibres del 37è Premi BBVA Sant 
Joan de Literatura Catalana, que tindrà lloc a la 19 h al costat de la parada de 
llibres de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. Rafael Vallbona signarà 
exemplars de la seva novel·la «La casa de la frontera», guanyadora del guardó.  
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Finalment, la jornada d’activitats gratuïtes a l’aire lliure es complementa amb una 
jornada de portes obertes, també gratuïta, a la seu modernista de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859 i la torre mirador de l’Espai Cultura Fundació 
Sabadell 1859. També es podran visitar les exposicions en curs a l’Espai Cultura: 
«Josep Busoms i la seva llum», retrospectiva de l’obra fotogràfica en blanc i 
negre de l’autor sabadellenc, i «Contes de la Mediterrània», amb il·lustracions de 
Delphine Labedan. 
 
PROGRAMA COMPLET 
 
ACTIVITATS AL JARDÍ 
 

 DE 9 A 21 H 
 
Parades de llibres 
De la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i de tres llibreries de la ciutat: Abacus 
Cooperativa, La Llar del Llibre i Llibreria Tècnica. 
 
Racó creatiu i de dibuix 
Un espai familiar de lectura i dibuix on també hi podreu escriure missatges a una 
pissarra màgica! 
 
Pessigolles a la panxa del drac 
Us proposem un repte: cerqueu el drac, amagat en algun racó del jardí, i feu-li 
tantes pessigolles com pugueu! 
 

 DE 10.30 A 14 h 
 
Titelles de drac 
Taller familiar. 
 
 

 DE 16.30 A 20 h 
 
Cascs de cavaller i barrets de princesa 
Taller familiar. 
 

 A LES 18 h 
 
Set up 
De la Cia. Los Barlou 
Què passa abans d'un espectacle? Tres personatges maldestres faran del 
muntatge d'una funció tot un espectacle ple d'entrebancs, imprevistos i sorpreses. 
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 A LES 19 h 
 
Signatura del 37è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana 
Rafael Vallbona signarà exemplars de la seva novel·la «La casa de la frontera», 
obra guanyadora del guardó en la convocatòria de 2017. 
[Organitza Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, amb la col·laboració 
de Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859] 
 
ACTIVITATS A L’INTERIOR 
 

 DE 9 A 21 H 
 
Jornada de portes obertes als edificis modernistes 
Podreu visitar la seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (C/Gràcia, 17) i 
la torre mirador de l'Espai Cultura. 
 
Josep Busoms i la seva llum 
Exposició retrospectiva que ens mostra l'obra fotogràfica en blanc i negre de 
l'autor sabadellenc. 
 
Contes de la Mediterrània 
Exposició itinerant, produïda per Can Quintana - Museu de la Mediterrània, que 
ens convida a descobrir set contes populars en set llengües diferents del 
Mediterrani occidental.  
 
ACTIVITATS A D’ALTRES ESPAIS 
 

 A LES 18 H 
 
Ballada de Sardanes 
A la Plaça de Sant Roc, a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. 
[Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, BBVA CX i Agrupació Folklòrica 
Sabadell Sardanista] 
 
 
 
Imatges de complement en descàrrega directa: 
http://www.fundaciosabadell.cat/wp-content/uploads/2018/04/imatges-nota-
informativa-diadallibre-FACS-2018.zip 
 
ORGANITZA: 
 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859  amb el suport de BBVA CX. 
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MÉS INFORMACIÓ 
 
Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 
Carrer d’en Font, 25 (08201, Sabadell). 
Tel. 93 725 95 22 
A/e. espaicultura@fundaciosabadell.cat 
 
www.fundaciosabadell.cat 
 
Facebook: /EspaiCulturaSabadell  
Twitter: @EspaiCulturaSbd 
 
Horari d’obertura: 
· De dimarts a divendres de 17 a 20.30 h. 
· Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. 
· Diumenges d’11 a 14 h. 
· Dilluns i festius tancat. 

 


