
20

Durant la diada del 23 d’abril les places s’ompliran d’activitats • Una visita 
teatralitzada a la Torre de la Creu, entre les novetats més destacades

Sant Jordi, tret de sortida d’una 
primavera plena d’activitats

Visites culturals, contes, signatura de llibres, etc.

Diumenge 23 d’abril

VENDA DE LLIBRES I ROSES
de 9 a 21 hores 

places de Catalunya, d’Antonio Machado i de 
Maria Aurèlia Capmany

SIGNATURES de LLIBRES 
d’autors i autores locals

CONTES I TALLERS 
al carrer

 i 

L’arribada de la primavera a Sant Joan Despí no només por-
ta flors, sinó molta cultura amb una programació especial 
en què la diada de Sant Jordi –23 d’abril– és la protagonis-

ta. Aquest any també es tornarà a tallar al trànsit un tram del 
carrer John F. Kennedy (al barri de les Planes) i Torrent d’en 
Negre (al barri Centre) per donar més espai a la ciutadania per 
gaudir d’aquesta diada. Així, des de primera hora del matí, a 
les places d’Antonio Machado, la de Catalunya i la de Maria 
Aurèlia Capmany trobarem paradetes de llibres i roses de dife-
rents entitats. 
Al matí, a les 11 i a les 12.30 h, es farà una nova activitat que 
de ben segur atraurà molt de públic: una visita teatralitzada a la 
Torre de la Creu. Descobrirem tots els racons d’aquesta màgica 
casa de la mà d’un personatge que encarna a Josep Maria Jujol. 
Per participar-hi cal inscripció prèvia al Centre Jujol Can Ne-
gre. Però aquest Sant Jordi podrem fer moltes més coses. D’11 a 
13.30 h i de 17 a 19 h, la plaça d’Antonio Machado i el tram del 
carrer John F. Kennedy, a tocar d’aquesta plaça, acollirà l’espai 
de joc Xuli Jocs, amb jocs de fusta de gran format, mentre que a 

les 11.30 h, a l’espai de contes, la companyia la Mitja i mitjoneta 
explicarà als més petits un munt de contes i històries. A partir 
de les 12 h, escriptors i escriptores locals signaran llibres a la 
parada de la biblioteca Miquel Martí i Pol. Si us agrada explicar 
contes us convidem a fer lectures en veu alta i narracions en els 
espais de contes del barri Centre i de les Planes.

Contes, jocs, concurs de pintura...
La plaça Catalunya i el carrer Torrent d’en Negre, d’11 a 14 i de 
16 a 19 h, acollirà un espai de jocs d’experimentació i de sons, i 
un de contes (d’11.30 a 12.10 h, Els contes de la barretuda: con-
tes de dracs, i de 12.30 a 13 h, Contes de princesses, dracs, cargols 
i altres animalots), a més d’un espai de tallers (d’11 a 13 h) on 
podrem fer una rosa jujoliana amb la tècnica de l’estergit. Un 
concurs de pintura infantil organitzat pel Grup d’Art 94; una 
actuació infantil amb el grup Xip Xap (17 h); la signatura de 
llibres amb diferents autors i autores locals, i la ballada de sar-
danes a les 19 h, a la plaça de Catalunya, tanquen les activitats 
d’aquest diumenge dedicat als llibres i les roses. 
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X Trobada de gegantons, 
i capgrossos, i I Concert 
de Gralla, 22 d’abril
Les escoles i esplais trauran al car-
rer els seus capgrossos i gegantons 
en una cercavila pel barri Centre 
que acabarà a la plaça de l’Ermita 
amb una actuació de la Tresca i 
la Verdesca i un ball de l’Esbart 
Dansaire. A partir de les 16 h 
a la plaça de l’Ermita. També a 
l’Ermita, però a les 12 h, es farà el 
I Concert de Gralla amb el Grup 
Allarga la Gralla i altres grups.

Per Sant Jordi, llibres, roses... 
i dansa , 22 d’abril
Dansadespí farà una mostra de 
coreografies amb joves estudiants 
–hi participaran també ballarins 
i ballarines del Conservatori Pro-
fessional de l’Institut del Teatre– 
a les 18 h al teatre Mercè Rodo-
reda. La recaptació es donarà al 
Banc d’Aliments de la Creu Roja.

Caramelles, 22 i 23 d’abril
Cor de la Flora farà les tradi-
cionals caramelles el dia 22 
(amb una cercavila pel barri 
Centre, a partir de les 17 h, des 
del carrer Major) i el dia 23 (9 
h) amb un itinerari que surt 
des del carrer Frederic Casas.

Correfoc de diables infantils, 29 d’abril
La plaça de Catalunya acollirà la concentració de colles 
i tabalers a partir de les 20 h en un nou correfoc on els 
petits i petites seran els protagonistes. A partir de les 20.15 
h s’inicia el correfoc que anirà pels següents carrers: Llo-
bregat, Jacint Verdaguer, Catalunya, Frederic Casas, José 
Agustí Goytisolo, Baltasar d’Espanya, rambla Josep Maria 
Jujol i pista del Sol Solet.

Una estona amb 
l’escriptor Andreu 
Martín, 4 de maig
Considerat com un dels 
mestres de la novel·la 
negra, Martín és autor 
de nombroses obres in-
fantils, juvenils, per a 
adults, guionista de cine 
i televisió... Serà a les 19 
h a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol.

Flors i plantes per donar la benvinguda a la primavera, 20 i 21 d’abril
Com cada any, l’Ajuntament enviarà a les cases de la ciutat un val que, junta-
ment amb dos tiquets de compra en comerços locals, podreu bescanviar per 
una planta. Podeu recollir-les els dies 20 d’abril (plaça Antonio Machado i de 
l’Ermita, d’11 a 20 h; plaça de l’Estatut i de Maria A. Capmany, de 16.30 a 20 
h) i 21 d’abril (plaça Antonio Machado i plaça de l’Ermita, d’11 a 20 h).

Comparteix les teves  fotos de primavera i Sant Jordi amb el hashtag #MoltaVida 
a Instagram i en publicarem una selecció al Butlletí

Consulteu totes les activitats a l’agenda del Butlletí, al web sjdespi.cat i a les xarxes socials

Algunes de les propostes de la programació

40è Festival de l’Esbart, 7 de maig
Les seccions infantils, juvenils, el Cos de Dansa i els 
veterans presenten “40 primaveres” per commemorar 
aquestes quatre dècades del festival de primavera qure 
organitza l’entitat aquestes dates. Serà a les 18 h, al Tea-
tre Mercè Rodoreda. 
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