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Fins al 30 d’abril 

Exposició

Ritus, de Nil Nebot 
centre Jujol–can Negre

Exposicions  
i concursos

dies 18, 20, 25 i 27 d’abril

TALLER

Fem teatre: Sant Jordi
Els dies 18, 20 i 25 es destinaran a la preparació i assaig de l’obra,  
i la representació final el dia 27 d’abril. Aquesta serà oberta al públic.
18 h. sala petits Lectors Biblioteca Miquel Martí i pol  
Edat recomanada: infants a partir de 5 anys 
cal inscripció prèvia.

dimarts 18 d’abril

DiMARTs DE coNTE 

Les tres llegendes de Sant Jordi 
a càrrec d’El cep i la Nansa
18 h a la sala camèlies – Biblioteca Mercè Rodoreda  
Edat recomanada: nens i nenes a partir de 3 anys  
Accés lliure i gratuït. Aforament limitat a l’espai.

dimarts 18 d’abril 

Ajuda’ns, vine a donar sang!
De 17 a 21 h unitat mòbil davant les biblioteques Mercè Rodoreda  
i Miquel Martí i pol (av. Barcelona cantonada amb carrer Marquès  
de Monistrol) 
Per Sant Jordi, un llibre, una rosa i solidaritat. 
Vine a donar sang ...i rebràs un detall    
Amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits i de la Xarxa de Biblioteques de Sant 
Joan Despí. 

dijous 20 d’abril

MicRo TEATRE / pEçA TEATRAL AMB LEcTuRA DRAMATiTzADA 

Cinco horas con Mario
19 h al centre Jujol – can Negre
Obra dirigida i interpretada per Montserrat Orozco Microcornellateatre. 
Gratuït, aforament limitat

divendres 21 d’abril

cLoENDA 

Xi Concurs de Superlectures 
18 h a l’Auditori Miquel Martí i pol

L’organitza: Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí 

coNcERT 

Manel: Jo competeixo 
22 h al Teatre Mercè Rodoreda 
Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat i al mateix Centre Cultural 
Mercè Rodoreda. 

Sant Jordi

del 10 al 24 de maig 

Biblioteca Mercè Rodoreda 
Exposició

Mostra de Punts de Llibre  
de Sant Joan Despí –  
Sant Jordi 2017 (XiX Edició)
Els punts de llibre finalistes realitzats a les escoles amb el tema  
Sóc de Sant Joan Despí s’exposaran a les biblioteques. 
L’organitza: Grup de biblioteques escolars de Sant Joan Despí  
i la Xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí, amb la col·laboració del Centre  
de Recursos del Baix Llobregat

del 24 d’abril al 6 de maig

Biblioteca Miquel Martí i pol  

del 4 al 28 de maig

Exposició

Figura humana, de l’entitat Art-94
centre Jujol–can Negre 
inauguració, dijous 4 de maig a les 20 h

ÚLTiMEs ENTRADEs



dissabte 22 abril 

X trobada de gegantons  
i capgrossos d’escoles  
i esplais de Sant Joan Despí
I concert de gralla a càrrec d’Allarga la gralla
De 12 a 13 h, a la plaça de l’Ermita, concert de gralla
A les 16 h, a la pl. de l’Ermita, concentració dels participants  
de la trobada.
A les 16.30 h cercavila pels carrers:
pl. de l’Ermita, carrer Major, carrer de Jacint Verdaguer, carrer de  
Les Torres, carrer de Baltasar d’Espanya, carrer Major i pl. de l’Ermita
A la pl. de l’Ermita
a les 18 h, mostra de ball a càrrec de l’Esbart Dansaire
a les 18.30 h, actuació del grup infantil La Tresca i la Verdesca
L’organitza: Colla de Geganters de Sant Joan Despí

Per Sant Jordi, llibres roses  
i …Dansa!
De 18 a 19.30 h al Teatre Mercè Rodoreda 
Venda d’entrades: a partir del dimarts 18 d’abril,  
al carrer del Mercat 5, de 18 a 20.30 h. preu: 5 euros.
Coreografies de dansa clàssica i de dansa contemporània interpretades 
per joves estudiants de dansa del projecte “Dissabtes EnDansa” 
(programa de formació complementària per a joves estudiants de dansa 
clàssica i de dansa contemporània). Les edats abasten des dels 11 fins 
als 18 anys.
Amb la col·laboració d’estudiants del Conservatori Professional  
de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Tota la recaptació anirà destinada al projecte Banc d’Aliments  
de la Creu Roja a Sant Joan Despí.
L’organitza: Associació Dansadespí

Cantada de caramelles 
A partir de les 17 h. A les 21 h davant l’Ajuntament.  
Lloc: pels carrers del barri centre (Major, Baltasar d’Espanya,  
passeig de Maluquer, plaça de l’Estació, Francesc Macià,  
Ferrocarril, camí del Mig i Ajuntament).
L’organitza: Cor de la Flora 

diumenge 23 abril 

Diada de  
Sant Jordi 
DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE 
Cantada de caramelles
De 9 a 14 h 
Lloc de realització pels carrers del Barri centre:  
F. casas, camí del Mig, M. D. Núria, les Torres, M. J. Verdaguer,  
casal Gent Gran, Torrent d’en Negre, Església, plaça Ermita.
L’organitza: Cor de la Flora

VisiTA TEATRALiTzADA pER A FAMÍLiEs

Jujol ens ensenya  
la Torre de la Creu
A les 11 i a les 12.15 h  
Trobada: plaça catalunya. Durada: 1 hora
Visita guiada de la mà del personatge teatralitzat de Josep Maria Jujol 
per descobrir en família tots els racons de la Torre de la Creu.
Preu: 4€, nens i nenes menors de 10 anys, gratuït. Descomptes 2x1  
amb els cupons del Consorci de Turisme del Baix Llobregat (es poden 
trobar al mateix Centre Jujol – Can Negre), dins la campanya:
Súpermes, l’abril més familiar al Baix Llobregat 
Inscripció prèvia al Centre Jujol – Can Negre
De dilluns a divendres de 10 a 13 h, de dilluns a dijous de 17.30 a 20 h  
i diumenges de 12 a 14 h.

Venda de llibres i roses
De 9 a 20 h a les parades de venda de llibres i roses a la plaça 
catalunya, pl. d’Antonio Machado i pl. de Maria Aurèlia capmany. 
Hi participen: Centre d´Esplai EL NUS, Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Sant Joan Despí, AMPA Escola Joan Perich 
i Valls, AMPA La Pomera, Despigat, Assemblea Nacional Catalana, 
Associació Can Maluquer, Associació cultural i d’acompanyament a la 
criança El Roser, GE El Castanyot, Societat Justa Despí (SJD), Associació 
DACMA, Penya Blanc i Blava Sant Joan Despí, Club d’Esplai El Tricicle, 
Joventuts Socialistes i Partit Socialista (PSC), Associació de Veïns  
i Veïnes del Pi, Escola Municipal d’Art – Centre Jujol-Can Negre, Violeta 
(Associació contra la Violència de Gènere), Associació pel foment 
d’activitats per a joves i adults amb discapacitat (Tastidis), Club d’escacs 
Sant Joan Despí, Iniciativa Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida  
i Alternativa (EUIA), Si que es pot / Si se puede, Ciutadans- Partido  
de la Ciudadania, Partit Democrata (PDeCAT Sant Joan Despí), 
Biblioteca Miquel Martí i Pol i Biblioteca Mercè Rodoreda.

Sant Jordi a la plaça del Mercat
D’ 11 a 13.30 h i de 17 a 19 h 

espai de jocs 

Amb xuli Jocs
Jocs de fusta i en format gran amb l’objectiu de crear un espai lúdic,  
on grans i petits podreu compartir instants de joc i diversió. 



espai de contes

A partir de les 11.30 h a la plaça del Mercat
Contes populars a càrrec de Mitja i Mitjoneta

Micro obert
Obrim l’espai a la participació per explicar contes i lectures en veu alta. 
Hi col·labora Voluntariat per la Llengua.

siGNATuRA DE LLiBREs 

Escriptors i escriptores convidats per Sant Jordi
Amb Anna López, Josep Andreu García cuestas, Granada sandoval, 
Ma. carmen crespo i Mireia Muñoz.
De 12 a 13 h a la parada de llibres de la Biblioteca Miquel Martí i pol

Sant Jordi a la plaça  
de Catalunya i al carrer  
del Torrent d’en Negre 
D’ 11 a 14 i de 16 a 19 h 

espai de joc 

Espai d’experimentació i joc lliure 
En aquest espai, creat amb estructures de psicomotricitat, jocs 
sensorials, creació lliure amb fusta natural, espai de relax, sorral de 
cereals..., hi trobareu diferents ambients que acosten l’infant a un espai 
de sensacions, d’experimentació i de curiositat pel món que l’envolta. 
Per a nens d’entre 0 i 8 anys acompanyats d’un adult. 

Espai sonàrium 
El so és el protagonista d’aquest espai de joc, de descoberta  
i experimentació musical, per a infants de 0 a 4 anys.

espai de contes

Contes de dracs 
Contes de la barretuda: contes de dracs
D’11.30 a 12.10 h

Princeses, dracs, cargols i altres animalons
A càrrec de la Cia Patawa 
De 12.20 a 13 h 

Micro obert
Obrim l’espai a la participació per explicar contes i lectures en veu alta. 
Hi col·labora Voluntariat per la Llengua.

espai de tallers

D’11 a 12 i de 12 a 13 h per grups d’infants

Una rosa jujoliana per Sant Jordi

Vine a descobrir-ho: pintar una rosa amb la tècnica de l’estergit. 
utilitzarem línies i formes inspirades en Jujol.  
Taller a càrrec d’Elena Ramos
L’organitza: Escola Municipal d’Art 

Concurs de dibuix infantil “Sant Jordi” 
De 11.30 a 13 h
Amb tres grups d’edats: de 4 a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 10 a 12 anys. 
Lliurament de premis en finalitzar l’ actuació infantil de la tarda, 
aproximadament a les 18.15 h 
L’organitza: Grup d’Art 94 de Sant Joan Despí 

siGNATuRA DE LLiBREs 

Escriptors i escriptores convidats per Sant Jordi
A la parada de llibres de la Biblioteca Mercè Rodoreda:
De 12 a 13 h: cristina Martín
De 18 a 20 h: Anna López, Rosa Gordillo, pepa Mayo  
i Josep Andreu García cuestas

AcTuAció iNFANTiL 

Ui quin cangueli!
Grup d’animació xip xap
A partir de les 17 h 
No pararàs de ballar! 

BALLADA DE sARDANEs 

Cobla La ciutat de les roses 
A les 19 h
L’organitza: Colla Sardanista de Sant Joan Despí

dilluns 24 d’abril 

“Encuentro poetico  
del libro y la rosa” 
18 h a la sala camèlies – Biblioteca Mercè Rodoreda 
Presenta acte: Sara Fernández. Amb les actuacions del cantautor 
Alfredo González i els poetes del CAL Semillero Azul, el Coro Celeste  
i el guitarrista Tomás Soriano.
L’organitza: El Circulo Artístico Literario Semillero Azul

dimecres 26 d’abril 

LEcTuRA DE coNTEs cuRTs 

Lectures en veu alta de Sant Jordi 
Aula Cultural de Gent Gran
A les 17 h al centre cultural Mercè Rodoreda. pati del Diamant
En acabar se servirà una copa de cava

dijous 27 d’abril 

cLuB DE LEcTuRA i REciTAL DE poEsiA RussA

“Allí on s’ajunten els somnis”
Georgina Cardona diu Anna Akhmàtova
A les 19.30 h a la sala camèlies – biblioteca Mercè Rodoreda 

divendres 28 d’abril 

Estrena del curtmetratge Àlex 
6a edició del projecte 7è ART 
Dinamitza’t pel Centre d’Esplai El Nus en col·laboració amb els instituts 
Francesc Ferrer i Guàrdia, Jaume Salvador i Pedrol i l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí.
A les 19 h al Teatre Mercè Rodoreda
L’organitza: Centre d’esplai El Nus. 

Audicions a les biblioteques
Amb alumnes de l’escola  
de música Enric Granados 
A les 17.30 h a la Biblioteca Miquel Martí i pol  
i a les 19 h a la Biblioteca Mercè Rodoreda 
L’organitza: Escola de Música Enric Granados 

dissabte 29 d’ abril 

Dia internacional de la Dansa 
A les 18 h a la plaça del Mercat 
Mostra de diferents estils de ball: bollywood, dansa del ventre, hip hop, 
breakdance i dansa moderna.
L’organitza: Associación de Bollywood Shinjani i amb la col·laboració del grup Luna 
Nueva i Assoc. d’Amics del Ball de Saló Chatango.



dissabte 29 d’ abril 

Concentració de tabalers i colles 
20 h 

inici correfoc
20.15 h a la plaça de catalunya
Recorregut: 
Can Negre, carrers de Llobregat, Jacint Verdaguer, Catalunya, 
Frederic Casas,  José Agustín Goytisolo, Baltasar d’Espanya,  
rambla Josep Maria Jujol i pista del Sol Solet.

Petada conjunta
22.15 h a la pista sol solet 

Colles participants:
 Colla de diables i tabalers de Bellvitge
 Colla infantil boiets esquitxafocs 
 Colla de diablets de Cornellà
 Colla jove de dimonis de Santa Coloma de Gramenet
 Colla de pixafocs i cagaespurnes de Masquefa
 Colla toc de foc del club esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 Colla de diables infantil de Sant Joan Despí 
 amb la participació de Soundbarri Cornellà

Bèsties:
 Drac Braulio de Sant Joan Despí

L’organitza: Colla de Diables de Sant Joan Despí 
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Joan Despí

Correfoc 
de diables 
infantils  
a Sant Joan 
Despí

recomanacions per un correFoc segur

Per als i les participants:
 No tireu aigua ni a les colles ni a les bèsties, la pólvora mullada 
pot ser molt perillosa per a tothom que hi estigui a prop.
 Aneu amb roba de cotó, amb màniga i pantalons llargs.
 Porteu gorra i/o mocador per al cap.
 Protegiu-vos els ulls. 
 Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
 En cas de cremades, dirigiu-vos immediatament al punt 
d’assistència sanitària situat al final del recorregut.

Per als veïns i veïnes i comerciants
 Per qüestions de seguretat i amb el fi d’evitar possibles  
danys a vehicles, s’informa que no es permetrà aparcar en  
els carrers indicats en el recorregut del correfoc i senyalitzats 
amb prohibició d’estacionar durant el dia 29 d’abril. Els cotxes 
aparcats seran retirats per la grua municipal. L’organització 
no es farà càrrec dels desperfectes als vehicles que no facin 
cas d’aquestes recomanacions i que estiguin estacionats 
incorrectament durant el recorregut.         
 Abaixeu les persianes i les portes metàl·liques dels edificis que 
en tinguin.   
 Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 
cartons gruixuts.
 Apugeu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 No aboqueu aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
pel perill que representa.
 Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar  
el pas dels actors, organitzadors, serveis sanitaris i de seguretat  
i participants del correfoc.  

 
Es demana la col·laboració de tota la ciutadania  
per al bon funcionament del correfoc. 
Gràcies per la vostra col·laboració.  



diumenge 30 d’abril 

VisiTA GuiADA

itinerari modernista Jujol  
a Sant Joan Despí 
Can Negre, la Torre de la Creu, façanes de 
Torre Jujol, Torre Serra Xaus, casa Rovira, 
porta del manyà Josep Oliver i església 
parroquial.
A les 11 h al centre Jujol-can Negre 
Durada: 2,5 hores 
Activitat per descobrir i conèixer l’obra i la figura de l’arquitecte  
Josep Maria Jujol i la divulgació del patrimoni. 
PREUS: 6 €. Menors de 10 anys, gratuït. Descomptes del 20% amb 
el carnet de les biblioteques, per a estudiants, jubilats, pensionistes

del 2 al 4 de maig de 2017 

Berenar Literari
18 h al pati de la planta baixa de la biblioteca Miquel Martí i pol  
Escoltar lectures en veu alta. Les lectures es relacionaran amb diferents 
àpats.

dijous 4 maig

DiJous DE coNTE pER A LA pETiTA iNFÀNciA 

A càrrec d’Eva González
18 h a la sala petits Lectors – biblioteca Miquel Martí i pol  
Edat recomanada: nens i nenes de 0 a 3 anys. cal inscripció prèvia.

uNA EsToNA AMB...  

L’escriptor Andreu Martín
19 h a l’Espai La Fàbrica - Biblioteca Miquel Martí i pol
En aquesta trobada l’escriptor ens parlarà de les seves novel·les i també 
conversarem sobre l’ofici d’escriptor i la literatura en general. Modera la 
tertúlia Sylvia Oussedik, coordinadora de diversos clubs de lectura a la 
xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí.
Amb la col·laboració de

divendres 5 de maig 

Raconet dels contes
Narració de contes per part de pares i mares
Tots els divendres de maig
18 h a la sala petits lectors de la biblioteca Miquel Martí i pol 
 
Del 28 d’abril al 16 de juny
18 h a la sala camèlies de la biblioteca Mercè Rodoreda

Cloenda del concurs  
Sant Joan Escriu 
A les 19 h - sala camèlies, Biblioteca Mercè Rodoreda 

TEATRE

Conillet 
Amb Clara Segura 
22 h al Teatre Mercè Rodoreda 
Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat i a taquilla del Centre Mercè 
Rodoreda 

diumenge, 7 de maig 

MusicA pER A LA pETiTA iNFÀNciA 

Concertino, música d’un altre temps 
per a infants del moment
12.30 h al Teatre Mercè Rodoreda
Edat recomanada d’1 a 4 anys 
Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat i a taquilla del Centre Mercè 
Rodoreda

40è Festival de Primavera  
de l’Esbart Dansaire
18 h al Teatre Mercè Rodoreda 
Les seccions infantils, juvenils, cos de dansa i veterans presenten les 
danses que han preparat per celebrar les “40 primaveres” del festival. 
L’organitza: Esbart Dansaire de Sant Joan Despí 

ÚLTiMEs ENTRADEs

Primavera a 
Sant Joan Despí



Xarxa de biblioteques  
de Sant Joan Despí

 biblioteca miquel martí i pol 
Av. Barcelona, 83-85 

Tel. 93 477 12 82 
b.st.joand.mmp@diba.cat 
 facebook.com/bsjdmmp 

Instagram: @BiblioMartiipol
Twitter: @BiblioMartiipol

biblioteca mercè rodoreda 
Carrer Major, 69 
Tel. 93 267 57 02 

b.st.joand.mr@diba.cat
facebook.com/bsjmr - @BibMR 

Instagram: @bibliotecammp
    

 centre jujol – can negre 
 Pl. Catalunya, s/n 
Tel. 93 373 73 63 

 cannegre@sjdespi.net 
Instagram: @Bibsjdmr

Primavera a 
Sant Joan Despí

Venda d’entrades online:
www.teatresdespi.cat
Venda d’entrades a taquilla: 
Centre Mercè Rodoreda 
Carrer Major, 69  
Tel. 93 267 57 02
De dilluns a divendres  
de 15.30 a 20.30 h i dimarts  
i divendres de 10 a 14 h  
teatresdespi@sjdespi.net

Serveis per a persones  
amb discapacitat: 
Sales amb accés per a 
persones amb mobilitat 
reduïda i seients reservats.
Per a atenció i reserves:  
93 477 00 51 
93 267 57 02


