COMISSIÓ DE CULTURA. SANT JORDI COVID-19
Dimecres, 23 de juliol de 2020

PORTEM EL SANT JORDI AMB NOSALTRES
El Sant Jordi d'estiu als carrers de Lleida s'ha cancel·lat, però us volem proposar algunes
alternatives a la ciutat i a d'altres localitats per celebrar la diada del llibre i de la rosa.
- SANT JORDI DES DE CASA A LLEIDA. El dia 23 de juliol a les 11.30 hores segueix en directe i des
de casa per LleidaTV l'Especial Sant Jordi des de casa presentat i dirigit per Mariví Chacón que
conversarà amb llibreters i editors en una jornada confinada.
Amb la participació de Josep Vallverdú, David Marín Rubio, Montse Sanjuan, Marta Alòs López,
Rafa Melero, Emili Bayo Juan; Eduard Ballesté; Mertxe París de Llibreria El Genet Blau, Eulàlia
Pagès de Pagès Editors i Andrea Giovannoli de L'Argonauta.
Redifusió a les 16.30 hores i 21hores.
- I encara sou a temps de demanar hora per trobar-vos i tenir un llibre signat dels nostres autors
i autores de Lleida. Necessiten el nostre escalf en aquest Sant Jordi d'estiu!
Signatures de llibres el dia 23 de juliol de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores, a Pagès Editors (C/
Sant Salvador número 8 de Lleida).
Imprescindible demanar cita prèvia a editorial@pageseditors.cat. Aforament limitat. Ús
obligatori de mascareta.
Aquí podeu veure el cartell que anuncia l'esdeveniment.
- UN SANT JORDI D'ESTIU A BALAGUER. Balaguer prepara un Sant Jordi descentralitzat i amb la
igualtat de gènere de protagonista, on les parades de llibres i les de flors no s’agrupin en un punt
concret i on la igualtat de gènere predomini en els conta contes infantils.
L’actual situació de rebrot ha obligat a la Paeria de Balaguer a repensar la festa de Sant Jordi
perquè aquesta pugui celebrar-se i no es posi en risc a la ciutadania. Per aquest motiu s’aposta
perquè les parades de llibres i roses se situïn davant dels establiments físics per tal de reduir les
concentracions.
Programa:
10 hores: Jardí del Xalet Montiu: Espectacle familiar 'El drac devorador de pizzes'
12 hores: Pineda del Parc del Firal: Sessió de contes musicals per a la igualtat de gènere 'Contes
de bona nit per a nenes rebels'
Més informació Web Paeria de Balaguer

- DIA DEL LLIBRE I DE LA ROSA A TÀRREGA. Tàrrega recupera aquest 23 de juliol la festa de
tradició i cultura, i s'hi suma amb el Mercat de Roses i Llibres, on tampoc no faltaran articles
d'artesania de regal i propostes de les nombroses entitats sòcio-culturals del municipi.
L'ús de mascareta serà obligatori, distància de 2 metres de distància entre parada i parada i gel
hidroalcohòlic per als assistents.
On: Carrer del Carme i Plaça Major, de 9 a 21 hores
Més informació Facebook Ajuntament de Tàrrega
- SANT JORDI A GUISSONA. Guissona celebra, aquest 23 de juliol, la diada de Sant Jordi, enguany
marcada per les restriccions de la Covid-19. La jornada comptarà amb les tradicionals parades
de llibres i roses a banda de les presentacions literàries.
Programa:
19 hores: Davant Sant Felip Neri: Presentació i lectura del conte 'Cartes a la Valentina' d'Esther
Martinez
20 hores: Sala d'Actes Ajuntament: Presentació del llibre 'Terra a les mans' de Josep M.
Santesmasses
Més informació Web Ajuntament de Guissona
Bon Sant Jordi d'Estiu!
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