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Castellar organitza diverses activitats per celebrar Sant Jordi
seguint totes les mesures de prevenció de la covid-19

Dijous 15 d'abril de 2021
Programes| Sant Jordi 2021

Música, poesia, teatre i contes són algunes de les propostes programades per al
segon Sant Jordi atípic des de l’inici de la pandèmia

Castellar del Vallès celebrarà el segon Sant  Jordi des que va començar la pandèmia
amb l’organització de diverses activitats que tindran lloc al voltant del 23 d’abril i
que seguiran totes les mesures de prevenció de la covid-19 i les indicacions del Pla
Específic de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Entre les propostes programades, destaca l’acte organitzat el dijous 22 d’abril per la
Regidoria de Cultura, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Club Cinema
Castellar Vallès i l’Aula d’Extensió Universitària per a gent gran sota el títol
“Festival de Poesia Catalana (1970-2021). Una relectura del Price dels Poetes”.
Es tracta de la commemoració d’aquest festival que va tenir lloc el 25 d’abril de
1970 al Gran Price de Barcelona i que va ser un esdeveniment poètic i polític
important per a la lluita de les llibertats en plena època franquista. La trobada va
comptar amb 3.000 espectadors i una setantena de poetes i actors, com ara
Montserrat Carulla, Carme Sansa, Pere Quart, Salvador Espriu, Joan Vinyoli o Joan
Brossa.

L’acte, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont a les 20 hores, consistirà
en la lectura i recitació de textos a càrrec de Miquel Desclot, Agnès Hernández,
Òscar Rocabert i Mònica Mimó. També s’hi projectarà el curtmetratge Poetes
Catalans, de Pere Portabella, un testimoni gràfic històric d’aquell “Price dels
Poetes” que es va gravar de forma clandestina.

El mateix dijous, 22 d’abril, el Pati de Les 3 Moreres acollirà a les 18.30 hores un
tastet de música i poesia a càrrec de professors i alumnes de l’Escola Municipal de
Música Torre Balada: el grup de guitarres, el trio de corda de petits, el grup de folk i
el combo d’en Miguel, en un acte organitzat per la Biblioteca Municipal Antoni
Tort i el centre formatiu.

D’altra banda, divendres 23 d’abril actuarà als Jardins del Palau Tolrà la Cobla Vila
d’Olesa, que oferirà a les 18.30 hores una audició-concert de sardanes organitzada
per l’Ajuntament (Regidoria de Cultura) i l’ASAC. Dues hores més tard, a les 20.30
hores, es representarà a l’Auditori l’espectacle teatral sobre la vida en les colònies
tèxtils El silenci dels telers, inspirat en el llibre d’Assumpta Montellà i
protagonitzada per Maria Casellas i Andre Porta, sota la direcció de Ferran Utzet.
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A més, el mateix dia de Sant  Jordi, el Mercat Municipal regalarà roses als clients
que hi facin compres per un valor superior a 5 euros.

El públic familiar també tindrà el seu espai en la programació de Sant Jordi, amb
dues propostes que tindran lloc el dissabte 24 d’abril. A les 11.30 hores, la
Biblioteca Municipal Antoni Tort acollirà una sessió de l’Hora del Conte Infantil
adreça a infants a partir de 2 anys. L’activitat, titulada Princeses que van en patinet i
dracs que tenen un hortet, anirà a càrrec de Laberta DelPoblet.

A més, les famílies amb infants de 0 a 3 anys també podran gaudir de la música,
amb l’espectacle Söns, de la Companyia Pels Més Petits, una experiència sensorial
amb algunes peces de clàssics i d’altres d’actuals. La proposta té un format de
proximitat que la farà especial, amb el públic, limitat a un màxim de 10 famílies per
cadascun dels cinc passis previstos, damunt de l’escenari. Les sessions, de mitja
hora de durada cadascuna, s’han programat a les 11.30 h, 12.30 h, 16.30 h, 17.30 h i
18.30 h. Les entrades per a la primera sessió ja estan exhaurides.

Val a dir que totes les activitats són gratuïtes (excepte El silenci dels telers i Söns) i
es duran a terme amb aforament limitat i amb reserva d’entrades, a
www.auditoricastellar.cat en el cas dels dos espectacles de pagament i del Price dels
Poetes, a www.castellarvalles.cat/sardanessantjordi per assistir a l’audició-concert
de la Cobla Vila d’Olesa, presencialment a la Biblioteca en el cas del Tastet de
música i poesia, i a l’a/e mimopm@diba.cat per anar a l’Hora del Conte Infantil.

Exposicions

A banda de les activitats puntuals, hi ha dues exposicions programades amb motiu
de Sant Jordi. Així, la Biblioteca Municipal Antoni Tort acollia del 22 al 30 d’abril
“Les nostres les teves”, que també inclou un recull de bibliografia, i que organitzen
Les Carnera i l’equipament amb el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat.

L’altra mostra, organitzada per l’Ajuntament, l’Associació de Comerciants i el
Servei Local de Català del 20 d’abril al 15 de maig, és la gimcana lingüística “A
l’abril cada paraula val per mil”, en què diversos comerços de la vila exposen 30
cartells que recullen 15 parelles de paraules sinònimes. L’objectiu és posar en valor
la riquesa lingüística i el coneixement de paraules que ja no fem servir gaire però
que eren d’ús habitual. Per participa-hi cal emplenar unes butlletes que es poden
recollir als establiments que participen de la proposta i que s’hauran de dipositar a
l’urna que hi ha haurà a El Mirador. Entre les butlletes que s’hagin respost
correctament, el 21 de maig se sortejaran 5 vals per valor de 30 € a gastar en
comerços de la vila, que es lliuraran als guanyadors el dia 28 de maig. Les bases de
la gimcana es podran consultar properament a www.castellarvalles.cat.

Fira de Sant Jordi a la plaça d’El Mirador

Pel que fa a la venda de llibres i roses, aquest 23 d’abril tornarà a la plaça d’El
Mirador la tradicional fira, que obrirà de 10 a 20 hores i que complirà amb totes les
indicacions sanitàries de prevenció de la covid-19. Així, la fira tindrà control
d’aforament, recorregut guiat i controls d’entrada i sortida.

L’Associació de Comerciants de Castellar (Comerç Castellar) i l’Ajuntament han
recuperat aquesta proposta, que l’any passat no es va poder dur a terme.
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