Sant Jordi 2020
des de casa!

#laculturaacasacdv
Viu la 19a Marató de lectura i el programa
de propostes i activitats de Sant Jordi a
través de les xarxes socials.

Aquest Sant Jordi 2020, l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, a través del Servei de Cultura, us ofereix
experiències per viure i compartir, en una situació
excepcional que recordarem sempre.

Cerdanyola del Vallès proposa un Sant Jordi 2020 virtual

#SantJordidesdecasa!
El dia 23 d’abril vestim els balcons i les finestres de casa amb dibuixos i decoracions de Sant
Jordi i llegim en veu alta!
L’Ajuntament de Cerdanyola us convida a sumar-nos a celebrar un doble homenatge: la diada de la
lectura i el reconeixement a tothom que lluita contra el coronavirus
Per això us proposem que tothom, grans i petits prepareu decoracions amb roses, llibres, dracs,
princeses i cavallers, sobre teles, cartró, fusta... i el dia 23 d’abril els pengeu a l’exterior, ben visibles,
alhora que sortiu a les finestres i balcons a llegir en veu alta perquè, un any més, Sant Jordi ompli la
ciutat de lectura i il.lusió!
I per animar-vos a fer les vostres roses més originals i imaginatives l’Escola d’art i el MAC us
recomanen uns quants tutorials:
MUSEU D’ART DE CERDANYOLA
Una proposta de la il·lustradora Susana Aranda:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/una-rosa-especial/video/4540991/
ESCOLA D’ART DE L’ATENEU DE CERDANYOLA
Una selecció per a famílies:
https://pin.it/4i8IITi
https://www.youtube.com/watch?v=NU-bFNLj6Ms
https://www.youtube.com/watch?v=o9BKXYCW5Eg
i per adults:
https://www.youtube.com/watch?v=76-5zRUb1fA

PROGRAMA_23 d’abril

Sant Jordi 2020
19a Marató de 12h de lectura pública
De les 9 a les 21h.

12 h de lectura col.lectiva sense pausa , amb gairebé 250 poemes i lectures que ens
han enviat més de 150 cerdanyolencs i cerdanyolenques, i també altres reconeguts
convidats del món de la cultura…
Tot això combinat amb tallers, espectacles per a grans i petits i la tertúlia Cafè amb
lletres.

Programa:
A les hores que senyalem s’aniran obrint les corresponents págines de les Lectures
en 1ª persona.
A partir de les 8.30h del dia 23 d’abril, us podreu descarregar la relació de persones
que han participat llegint poemes o fragments literaris.
9.00h Lectures en 1a persona, pàgina 1			

: Ajuntament Cerdanyola

10.00h Lectures en 1a persona, pàgina 2 per a nenes i nens

: Ajuntament Cerdanyola

11.00h Taller familiar:” La guardiola de la lectura, pàgina 3,
T’ensenyem a fer una divertida guardiola per anar guardant dinerets per poder
comprar més endavant una pila de llibres!!!
Enllaç:

: https://us02web.zoom.us/j/89371849644

(*) Descarregat el PDF amb el material que caldrà que tinguis preparat a:
http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/materials_pel_talller_fem_la_guardiola.pdf
12.00h Espectacle familiar: El Castell del Drac, amb d’Esbò Teatre, pàgina 4
Vols que t’expliquem diverses llegendes de dracs princeses i cavallers? I entre ells, és
clar, la de Sant Jordi? A més tots vosaltres podreu ser-ne protagonistes.		
Plataforma

: @ajuntament_cerdanyola

13.00h Lectures en 1a persona, pàgina 5			

: Ajuntament Cerdanyola

14.00h Lectures en 1a persona, pàgina 6			

: Ajuntament Cerdanyola

15.00h Lectures en 1a persona, pàgina 7			

: Ajuntament Cerdanyola

16.00h Lectures en 1a persona, pàgina 8			

: Ajuntament Cerdanyola

17.00h Lectures en 1a persona, pàgina 9 			

: Ajuntament Cerdanyola

18.00h Espectacle familiar: Va de cançons i poemes! amb Jordi Tonietti, pàgina 10
El Jordi ha perdut les lletres de seves cançons... però vet aquí que troba una pila de
llibres amb poemes de Miquel Martí Pol, Joana Raspall, Miquel Desclot, Joan Brossa...
Plataforma

: @ajuntament_cerdanyola

19.00h Tertúlia: Cafè amb lletres: Guillem Sala, autor del llibre La fuga de l’home cranc de
conversa amb Álvaro Colomer, periodista cultural, página 11
Plataforma

: @ajuntament_cerdanyola

20.00h Concert de cloenda: Veu nua, amb Tonietti Family band, pàgina 12
un recital de reconegudes cançons de cantaautors/res en llengua catalana, fent de la
veu, l’instrument principal.
Plataforma

: @ajuntament_cerdanyola

20.30h Lectures en 1a persona, epíleg.

: Ajuntament Cerdanyola

21.00h Comiat i agraïments

Més lectura per Sant Jordi a la ciutat
Tot el dia

La ciutat continua apostant per la lectura i compartint propostes que ens arriben d’equipaments,
entitats i agents culturals

Píndoles literàries

Autores, autors i entitats locals presenten els seus nous llibres
Plataforma

: Ajuntament Cerdanyola

• A sota veu. Relats en femení, Carme Alerm https://youtu.be/3dZpVehcjb8
• La Cripta, Dani Esquerra https://youtu.be/VUL0Hc4Eo7o
• Íntimos y tocamientos, Luis Esquerra Escudero https://youtu.be/dXj0n5BFPL4
• Un dissabte de primavera, Isidre Grau https://youtu.be/Do8mmaeGT1A
• El último tren, Juan Antonio Hidalgo https://youtu.be/dpxzbM0fnAA
• 57 Cartells de Cerdanyola, Albert Lázaro i la col·laboració de Miquel Sánchez. GREC
https://youtu.be/eu4nntbpOyM
• Montsant, pedra i poesia, Miquel Sánchez i Elisa Riera https://youtu.be/EKVx7fnoFEE
• Mig pa i una flor, Esperança Castell https://youtu.be/2c7uVFebw4A

Museu d’Art de Cerdanyola
MAC,

Biblioteca Central
de Cerdanyola:

Us proposen 5 activitats per a tots els públics:

La biblioteca ha reunit diverses recomanacions
de lectura que trobareu en aquests enllaços:

Des del dilluns 20 d’abril

• L’auca de Sant Jordi
Susana Aranda, il·lustradora, amb la col·laboració de l’escriptora Aina Sastre, han preparat l’auca inspirada en algunes de les obres
del museu perqÈe a les identifiqueu
Imatges en b/n per imprimir a
: @MACCerdanyoladV
Vídeo amb veu a
: @maccerdanyola

• Taller de roses de paper
La Susana Aranda també ens n’ofereix un per
si no teniu roses a casa. El podreu trobar a:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/
una-rosa-especial/video/4540991/
• Challenge per identificar els dracs. Un nou
repte: trobar els dracs a l’art i l’arquitectura
del nostre poble.
i

: @maccerdanyola

: @MACCerdanyoladV

• Passejada pel llibre il·lustrat, amb la
col·lecció del museu com a fil conductor
descobrirem autèntiques joies amagades a la
reserva del museu.
i

• Mabel Martí  http://www.
bibliotecacerdanyola.cat/un-tast-de-lletresamb-mabel-marti/
• Núria Nàjera http://www.
bibliotecacerdanyola.cat/un-tast-de-lletresamb-nuria-najera/
• Isidre Grau http://www.
bibliotecacerdanyola.cat/un-tast-de-lletresamb-isidre-grau/

Museu i Poblat
de Ca n’Oliver:
Dia 23 d’abril

Us proposen 2 activitats per a tots els públics

• Punts de llibre a l’estil iber
Taller de creació de punts de llibre per a tota
la família
https://www.instagram.com/museucanoliver/
• Per Sant Jordi escriu el patrimoni
Creació de microrelats relacionats amb
un dels espais del Museu d’Història de
Cerdanyola
https://www.instagram.com/museucanoliver/

: @maccerdanyola

: @MACCerdanyoladV

• Les fotos de Sant Jordi
Proposem a tots els creadors de la ciutat
que ens ajudin i pengin fotos d’obres que
estan fent i que estiguin vinculades a Sant
Jordi amb el hashtag #laculturaacasacdv

A tothom que d’una forma o altra participa i fa possible aquest
#santjordidesdecasa de #laculturaacasacdv

Moltes, moltes, moltes gràcies!!!

