


SANT JORDI
Seguiu les activitats d’aquest Sant Jordi a través de 
les xarxes socials de Reus.cat i Reus Cultura 

reuscultura

reuscultura

ReusCultura

amb les etiquetes

#ReusACasa
#CulturaAReus
#SantJordiAReus
#SantJordiACasa

https://reus.cat
https://www.facebook.com/reuscultura
https://www.instagram.com/reuscultura/
https://twitter.com/ReusCultura
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Dilluns dia 20
A les 6 de la tarda,

presentació del Punt de Lectura a càrrec del regidor 
de Cultura i Política Lingüística Daniel Recasens. 

A partir de les 6 i 10,
Els autors en directe. “Què significa escriure i publicar?”
Xat i tertúlia en directe amb la participació d’Helena 
Martínez, Daniel Recasens, Toni Llort, Magda Barceló 
i Josep Baiges, autors d’interès local; moderada 
per Marta Ferré, presentadora de Canal Reus TV. 
Organitza: Biblioteques Municipals de Reus.

Dimarts dia 21
A les 11 del matí,

emissió de Fem consciència capítol 2. Llibres sobre 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible i 
l’Agenda 2030 sobre el canvi climàtic, a càrrec de les 
Biblioteques Municipals de Reus.

A les 6 de la tarda,
trobada virtual LECXIT Biblioteques especial Sant 
Jordi. Els infants i les mentores que participen al 
projecte gaudiran d’una sessió de lectura lúdica. 
Acte per als participants al projecte LECXIT de les 
Biblioteques Municipals de Reus.

Al vespre,
publicació del repte de Sant Jordi proposat pel 
Casal de Joves i les Biblioteques Municipals de Reus.

Dimecres dia 22 
A dos quarts de 6 de la tarda,

L’hora del Conte a les Biblioteques Municipals de 
Reus. La llegenda de Sant Jordi, amb Roser Bonet.
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Dijous 23 d’abril 
Diada de Sant Jordi 
Patró de Catalunya
Durant tot el dia,

repte “Reus llegeix per Sant Jordi”. Inscriviu-vos 
al web de les Biblioteques Municipals de Reus 
(biblioteques.reus.cat) i anoteu quantes pàgines 
heu llegit durant el dia de Sant Jordi. Envieu una 
fotografia on sortiu amb el llibre que heu llegit 
davant la biblioteca de casa teva i etiqueta-ho 
#SantJordiACasa #SantJordiReus.

Durant tot el dia,
emissió de vídeos realitzats pels autors amb la 
presentació de les novetats d’interès local.

Al matí,
publicació dels punt de llibre col·leccionable de 
l’IMRC, aquest any dedicat al Ball de Pere Joan 
Barceló; del punt de llibre de la Biblioteca Xavier 
Amorós, amb les darreres obres publicades, i del 
punt de llibre editat per l'Arxiu Municipal de Reus i 
l'Arxiu Comarcal del Baix Camp, La Rosa de l’Arxiu, 
amb un dibuix d'una rosa de 1684 que figura a 
l'encapçalament d'un document de la confraria dels 
argenters de Reus.
Recordeu que podreu recollir-los per les respectives 
seus quan es restableixi la normalitat.

A les 11 del matí
Il·lustra’m la llegenda de Sant Jordi. Acció artística 
en què Alba Domingo, Clara Madurell i Eliot Borràs 
dibuixen la llegenda de Sant Jordi mentre Roser 
Bonet l’explica. Organitza: Biblioteques Municipals 
de Reus i Institut Municipal Reus Cultura.

http://biblioteques.reus.cat
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A partir de les 11 del matí i fins a les 6 de la tarda,
mostra d’accions d’entitats participants a la 
diada de Sant Jordi amb una parada a la plaça del 
Mercadal durant diversos anys:

Assemblea Local de la Creu Roja de Reus:
narració del conte de Sant Jordi, a càrrec d’Àngels 
Casamitjana. 

Aspercamp - Assoc. Asperger-TEA Camp de Tarragona:
explicació de la llegenda de Sant Jordi a càrrec 
dels seus socis, amb imatges que mostren com han 
preparat aquests darrers anys la diada a la plaça.

Associació H2O:
breu lectura de poesia LGTB.

Associació Supera’t de persones amb Trastorn 
d’Espectre Autista i les seves famílies de Reus:
audiovisual per apropar la diada de Sant Jordi a tothom. 

Carrutxa:
exposició de les seves publicacions digitals: La 
història de la festa de Sant Jordi a Reus i El Drac 
(la figura festiva que va tenir la ciutat al segle xix), 
i visita de la seva parada virtual amb informació 
actualitzada sobre els llibres publicats per l'entitat 
durant les últimes quatre dècades, on anunciaran les 
novetats d'enguany.

Club Natació Reus Ploms:
audiovisual sobre de la llegenda de Sant Jordi.

Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus:
audiovisual per aprendre a fer un punt de llibre dels 
balls del seguici festiu.

Jove Cambra de Reus:
audiovisual.
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El Centre de Lectura:
Mostra [virtual] de novetats per donar a conèixer 
les novetats literàries en català, en castellà i, per 
descomptat, també les locals. A més, aquesta 
mostra inclourà contingut digital a partir del qual es 
podrà enllaçar amb la biografia de l’autor, la sinopsi 
del llibre, algun fragment i booktrailers o entrevistes 
publicades a Youtube. La proposta serà difosa per 
les xarxes socials i pels canals habituals del Centre 
de Lectura.

Fundació Mn. Frederic Bara:
audiovisual realitzat des de casa per promoure per  
santjordi@casa.

Hospital de Dia d’Adults de Reus - Institut Pere Mata:
audiovisual.

Institut Gabriel Ferrater:
publicació de diferents tallers, actuacions, 
activitats... amb l’etiqueta #santjordigf.

Taller Baix Camp:
audiovisual de presentació de l’Auca del Taller 
editada a finals de l’any passat amb motiu de la 
celebració dels 40 anys de l’entitat, amb dibuixos 
de Pilarín Bayés i textos del Jordi Rius.

La Víbria de Reus:
activitats infantils.

Villablanca serveis Assistencials:
audiovisual de les activitats que es realitzen al 
centre.

AE La Mulassa:
audiovisual: crea el teu punt de llibre.



7

{ Sant Jordi – Reus, 2020 }

A les 6 de la tarda,
taula rodona i xat en directe “Les mil cares del 
dia del llibre”. Tertúlia amb diferents persones del 
sector del llibre. Organitza: Biblioteques Municipals 
de Reus.

A dos quarts de 7 de la tarda,
Aprèn a ballar sardanes amb Elisabet Domènech.

A les 8 de la tarda,
exhibició castellera a càrrec dels Xiquets de Reus. 
Ajuda’ns a tenir una diada castellera a casa, els 
Xiquets de Reus t’ensenyen com.

A dos quarts de 9 del vespre,
enceses del Drac i la Víbria.
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Llibreries

Enguany, les llibreries que sempre heu trobat a la 
plaça del Mercadal us ofereixen els seus llibres 
sense moure-us de casa. L’objectiu d’aquesta 
acció és seguir respectant el confinament i que les 
peticions no es converteixin en un desplegament 
de transportistes distribuint llibres; per això us 
guardaran el llibre a la botiga i, quan tornin a obrir 
al públic, el podreu recollir. Mentrestant, podeu 
regalar un val i la tranquil·litat que ningú s'exposarà 
per portar-vos el llibre a casa.

 

Llibreries adherides:

Batabat
PHONE-ALT 977 326 983
ENVELOPE martabatabat@gmail.com
map-marker C. de les Galanes, 8

El Árbol
PHONE-ALT 665 517 595
globe-africa www.elarbolartesanias.com
ENVELOPE artesaniaselarbol@gmail.com
map-marker C. de Sant Elies, 39

Galatea Llibres
PHONE-ALT 680 540 388
globe-africa www.galatea.cat
ENVELOPE galateasantjordiacasa@gmail.com
map-marker C. de Jesús, 5

La Caseta de l’Arbre
PHONE-ALT 977 073 278  
ENVELOPE info@lacasetadelarbre.cat 
map-marker C. de les Peixateries Velles, 1 
 (cantonada c. del Fossar Vell)

Re-Read llibreria lowcost
PHONE-ALT 977 075 717
globe-africa re-obrim.re-read.com
ENVELOPE reus@re-read.com
map-marker C. del Vent, 9

Roslena Mercadal
PHONE-ALT 977 175 139 
ENVELOPE info@roslena.es 
map-marker Pl. del Mercadal, 2 

Llibreria Abacus
globe-africa www.llibreriesobertes.cat
globe-africa www.abacus.coop
ENVELOPE reus@abacus.coop
map-marker Raval de Santa Anna, 48  

Llibreria Catòlica
PHONE-ALT 615 227 571 
ENVELOPE llibreriacatolica@gmail.com 
map-marker C. de Sant Llorenç, 2  

Llibreria Gaudí
ENVELOPE llibgaudi@migdia.cat
map-marker C. de la Galera, 12

mailto:martabatabat%40gmail.com?subject=
http://www.elarbolartesanias.com
mailto:artesaniaselarbol%40gmail.com?subject=
http://www.galatea.cat
mailto:galateasantjordiacasa%40gmail.com?subject=
mailto:info%40lacasetadelarbre.cat?subject=
http://re-obrim.re-read.com
mailto:reus%40re-read.com?subject=
mailto:info%40roslena.es?subject=
https://llibreriesobertes.cat
https://www.abacus.coop
mailto:reus%40abacus.coop?subject=
mailto:llibreriacatolica%40gmail.com?subject=
mailto:llibgaudi%40migdia.cat?subject=
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Floristeries

Enguany, les floristeries que habitualment trobàveu 
a la plaça del Mercadal el dia de Sant Jordi no 
poden obrir l’establiment, però no volen deixar-vos 
sense rosa. Elles tenen l'autorització per poder fer 
el repartiment del seu material, sempre i quan sigui 
el mateix propietari qui ho faci. Així que, prenent 
totes les mesures recomanades pel Departament 
de Salut, t’ofereixen la possibilitat de seguir 
col·laborant amb el comerç local i poder comprar la 
rosa on ho feies habitualment.

 

Floristeries adherides: 

Art Floral Vallribera
PHONE-ALT 877 073 142
globe-africa www.artfloralvallribera.es
ENVELOPE botiga.reus@artfloralvallribera.com
map-marker Av. del President Macià, 7 

El Bosc de les Flors
PHONE-ALT 669 834 574
map-marker C. de Josep Sardà i Cailà 
 (Mercat Central)

El Racó de les Flors
PHONE-ALT 630 284 698
ENVELOPE elracodelesflors@hotmail.es
map-marker Av. de la Salle, 7

Flors Cort 
PHONE-ALT 977 340 105 / 635 305 607
ENVELOPE cort.t@interflora.es
map-marker Raval de Robuster, 33

Flors per Tu
ENVELOPE florspertureus@gmail.com

Floristeria Hugo
PHONE-ALT 654 779 058
ENVELOPE floristeriahugo@hotmail.com

Floristeria Myosotis  
PHONE-ALT 646 256 247 / 659 117 841
ENVELOPE artfloralmyosotis@hotmail.com

Floristeria Romy
PHONE-ALT 977 341 704 
ENVELOPE romydisseny@gmail.com
map-marker Raval del Pallol, 4 

Floristeria Trèvol 
PHONE-ALT 977 773 101 / 606 410 532
globe-africa www.floristeriatrevol.com
ENVELOPE info@floristeriatrevol.com
map-marker C. d’Antoni Fabra i Ribes, 2

https://artfloralvallribera.es/
mailto:botiga.reus%40artfloralvallribera.com?subject=
mailto:elracodelesflors%40hotmail.es?subject=
mailto:cort.t%40interflora.es?subject=
mailto:Florspertureus%40gmail.com?subject=
mailto:floristeriahugo%40hotmail.com?subject=
mailto:artfloralmyosotis%40hotmail.com?subject=
mailto:romydisseny%40gmail.com?subject=
http://www.floristeriatrevol.com
mailto:info%40floristeriatrevol.com?subject=
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#TotsFemSantJordi

Tal com farà la Casa Navàs el 23 d’abril, a través 
de #TotsFemSantJordi us animem a celebrar Sant 
Jordi decorant la façana del vostre habitatge amb 
les roses que podeu fer amb materials reciclats 
o dibuixos per penjar als balcons; i publicar les 
vostres fotografies a les xarxes amb l’etiqueta 
#TotsFemSantJordi.
 

ACTES POSTERIORS 
 
Divendres dia 24

A les 11 del matí,
Contes Solidaris per Sant Jordi als Centres Cívics. 
La Rosita i la seva nina, a càrrec de Roser Bonet 
Abelló (autora de l’obra), amb il·lustracions de Marc 
A. Pérez Oliván, editat per la Regidoria de Solidaritat 
i Cooperació de l'Ajuntament de Reus l'any 2008. 

A les 6 de la tarda,
Fem Memòria a Viva Veu. Aigua, programa dirigit 
a la gent gran o amb ganes d’exercitar la memòria 
a partir de la lectura, a càrrec de Victòria Rodrigo. 
Organitza: Biblioteques Municipals de Reus.

Dilluns dia 27
Presentació de la bibliografia de Joaquim Bartrina 
existent a les Biblioteques Municipals i la Biblioteca 
del Centre de Lectura realitzada en commemoració 
de l’Any Bartrina, a càrrec de Jaume Massó.


