
SANT JORDI
Dijous 23 d’abril de 2020

—Actes del 20 al 23 d’abril—

#SantJordiaCasa
#Ripollet





Presentació
El 23 d’abril, la nostra diada de Sant Jordi, ja és aquí i no 

amb la normalitat de sempre. Ens hauria agradat retrobar-
nos als carrers amb aquella olor a roses i a llibres, poder sortir 
de casa i veure infants presentant projectes literaris o llegint 
poesies als nostres barris. Malauradament, la plaça de Pere 
Quart no serà el centre de la festa amb llibreteres, floristes i 
entitats, ni podrem passar una estona a la carpa del Drac de la 
Biblioteca Municipal per veure-hi la nostra Xamuskina. 

Aquest dies estem demostrant com som de capaces de 
superar barreres inesperades posant-hi el doble d’amor, 
d’empatia i de solidaritat, tot fent una ciutat amb un gran 
valor humà i social. A més, tenim associacions i entitats 
que ens fan passar un confinament més agradable, posant-
hi en primer pla el servei a la comunitat i fent de la cultura 
un element indispensable en aquests moments. I no hem 
d’oblidar que la lectura i l’escriptura ens ajuden a cuidar-nos, 
a revisar-nos i a estar més connectats amb la vida.

Per això, tot i el moment excepcional que vivim, pensem 
que, més que mai, un #SantJordiaCasa és possible. Quan 
torni la normalitat, tornarem a convocar-nos als carrers i a les 
places. Mentre, fem per #Ripollet que les jornades que venen 
siguin l’oportunitat de gaudir el Sant Jordi més especial.



Programa

Mira i escriu
A partir del 20 d’abril

A partir de vuit imatges d’AFR — Acció Fotogràfica Ripollet 
i AFOCER — Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet, us 
animem a fer un microrelat i pujar-lo a les xarxes socials, 
amb els hashtags #SantJordiaCasa i #Ripollet.
Què us inspiren aquestes imatges? Podeu utilitzar-les totes 
o les que volgueu i elaborar un microrelat amb un màxim de 
280 caracters.
Tots els treballs presentats es podran llegir a la publicació
municipal lallana Especial Sant Jordi 2020.

Participa
i entra al

sorteig de

10lots de

llibres



Un dibuix
per Sant Jordi!
A partir del 23 d’abril

Inspirant-nos en les obres que il·lustradors i il·lustradores 
locals han preparat per lallana Especial Sant Jordi 2020, us 
proposem fer un treball artístic sobre la diada amb els petits 
de casa. Podeu penjar els vostres treballs a les xarxes socials, 
amb els hashtags #SantJordiaCasa i #Ripollet.

Participa
i entra al

sorteig de

10lots de

llibres



Crea el teu
booktrailer 
Un booktrailer és un vídeo d’un minut que presenta un llibre 
de manera breu i visual, sense mostrar-ne la trama ni el 
desenllaç i que serveix per generar interès en els lectors.
Us convidem a participar-hi, triant el llibre que vulgueu. 
Podeu fer-ho individualment, en família o amb les 
companyes de pis, disfressant-vos, fent muntatges, sense 
límits a la vostra imaginació.
Els treballs es poden enviar
a l’adreça de correu electrònic
joventut@ripollet.cat,
fins al 23 d’abril.

Participa
i entra al

sorteig de

10lots de

llibres



Sant Jordi,
a la Biblioteca
Municipal
A partir del 20 d’abril

Recomanacions especials eBiblio
Us mostrarem un munt de lectures que es poden trobar 
a la plataforma digital eBiblio i us explicarem com gaudir 
d’aquesta servei.

Videocontes
Compartirem contes a les xarxes socials i farem tastets de 
lectures.

Tastets de Ripolletres
Donarem a conèixer el treball d’autors i autores locals a 
través de petites píndoles dels seus llibres, que podeu trobar 
a la colecció local de la Biblioteca Municipal.



Lectures
als balcons
Dijous 23 d’abril, a partir de les 12 h

Us convidem a sortir al balcó per compartir un fragment 
d’una lectura o recitar un poema. Omplim els carrers de veus 
i gaudim d’una lectura en comunitat!
Us podeu gravar i compartir els vostres vídeos amb els 
hashtags #SantJordiaCasa i #Ripollet.
Hi col·laboren: Amics del Teatre i La Careta Teatre



Treu Sant Jordi
al balcó
Els balcons i les finestres han esdevingut uns grans 
protagonistes aquestes darreres setmanes. Per això, us 
animem a treure la vostra creativitat inspirada en Sant Jordi: 
que cap balcó ni cap finestra es quedi sense la seva rosa!
Podeu fer fotos i pujar-les a les xarxes socials amb els 
hashtags #SantJordiaCasa i #Ripollet.



Especial lallana!
Descarrega’t l’Especial
de Sant Jordi 2020
a ripollet.cat!
Hem preparat per a vosaltres
una edició especial on trobareu
recomanacions, entrevistes,
il·lustracions i molt més
per gaudir des de casa. 



Programació especial 
Ripollet Ràdio 91.3 FM
 
De 9 a 10 h
Concert de la Societat Coral “El Vallès”: sardanes d’Enric 
Morera i Cantata d’Anselm Clavé

De 10 a 13 h
Les cançons de #SantJordiaCasa
Sel·lecció musical i dedicatòres dels col·laboradors de la Ràdio.

A les 12 h
Lectura: Sant Jordi al balcó de Ràdio Ripollet
Hi col·laboren: Amics del Teatre i La Careta Teatre
 
De 13 a 14 h
Especial informatiu #SantJordiaCasa
Amb entrevistes als promotors del Sant Jordi a casa, 
informació sobre els autors locals i les darreres novetats 
literàries i la iniciativa Llibreries Obertes.

Repetició dels espais de 16 a 20 h.



I a més...

Oficina de Català
Sant Jordi a les xarxes socials
Revisitem la llegenda de Sant Jordi i, perquè 
no us quedeu sense rosa per la Diada, us hi 
ensenyarem a fer-ne una de ben especial!



Institut
Lluís Companys 
Videoressenyes: parlem de llibres!
Conegueu el projecte de l’educadora Vanessa Rodríguez, on 
l’alumnat elabora vídeos de curta durada amb recomanacions 
de lectures. 
Podeu trobar els treballs realitzats en el canal de Youtube de 
la Biblioteca i Sala de Lectura Andreu Solà. 



Institut
Palau Ausit
Treballs de creació: autoretrats, lectura i escriptura
Prenent com a punt de partida la creació d’un autoretrat 
en que es vegin llegint un llibre, l’alumnat participant de la 
iniciativa ha de preparar un text literari que condensi les 
emocions sentides durant la lectura.



Institut
Can Mas 
Creacions sobre la llegenda de Sant Jordi en llengua anglesa, 
a càrrec dels alumnat del centre.



Escoles Bressol 
Municipals
La Rodeta del Molí
La Verema
La llegenda de Sant Jordi, per als més petits
i en format vídeo!



Els Solets
de Minnilandia
Viu la diada de Sant Jordi a les xarxes socials!




