Sant Jordi 21
Activitats a l’Eixample

Divendres 23 d’abril
A partir de les 11 h

PARADES DE LLIBRES I ROSES
I SIGNATURA DE LLIBRES
Passeig de Gràcia
(de Ronda Sant Pere a c. Aragó)
Jardins Agustí Centelles – Casa Macaya
Plaça Universitat
Amb control d’assistència i mesures de
seguretat i prevenció

Del 20 al 23 d’abril

FIRA DE SANT JORDI
MERCAT DOMINICAL DEL
LLIBRE DE SANT ANTONI
C. Comte d’Urgell, 1

Amb control d’assistència i mesures de
seguretat i prevenció

Del 21 al 23 d’abril

PARADES DELS LLIBRETERS
I FLORISTES DAVANT LES
SEVES BOTIGUES
Passeig Sant Joan
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Del 6 al 28 d’abril

EXPOSICIÓ “POEMARI
FOTOGRÀFIC”

A càrrec de Quim Llop i Elisenda Puig
Fotografia i poesia
Sala d’exposicions Àlex Garcia.
Centre Cívic Sagrada Família (Provença,
480)
“Si la natura és la resposta, quina
era la pregunta?” Jorge Wagensberg.
Quinze fotografies i quinze poemes
fets a partir de l’observació del que
ens envolta. La imatge i la paraula són
un tot, una mirada que reflecteix les
vivències i els moments de trobada amb
la natura. Copsar, sentir, interpretar
i crear defineixen el procés creatiu
d’aquest poemari fotogràfic amb poemes
d’Elisenda Puig i fotografies de Quim
Llop.
Horaris de visita:
Dilluns a divendres de 10 a 14 h i
de 16 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h
Exposició dividida en dos espais.
Podeu visitar altres obres del “Poemari
fotogràfic” al Casal de Barri Espai 210
(Padilla, 210)
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Del 7 al 19 d’abril

CONCURS DE VINYETES SANT
JORDI 2021

Edifici Transformadors (Ausiàs Marc, 60)
Participa-hi i recull el teu obsequi
de l’Editorial Gigamesh! I si guanyes,
emporta’t un lot de llibres especialment
seleccionats a partir dels teus gustos de
la llibreria Gigamesh! Totes les vinyetes
es podran veure penjades els dies del
voltant de Sant Jordi a l’aparador de la
llibreria.
Què et proposem?
Revisar, reescriure, reversionar en un
Din A4 la llegenda de Sant Jordi!
Organitza: Eix Jove
Col·labora: Llibreria Gigamesh
Més informació: www.eixjove.cat/stjordi
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Del 12 al 20 d’abril

CREART 2020-2021: VIATJANT
A TRAVÉS DE LA PINTURA
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

En el projecte CreArt d’aquest any hem
plantejat als infants la possibilitat de
viatjar i fer-nos viatjar a través de les
seves creacions. Ens hem ajudat sovint
de la fotografia, punt de partida que
ens evoca algun lloc concret triat per
cada infant i que, juntament amb el
color, el traç i les tècniques, ofereix a
l’espectador la possibilitat de viatjar
a un espai diferent en cada obra, al
món dels nens i nenes que han estat
els artistes protagonistes d’aquesta
experiència.
En aquesta edició han participat l’Escola
dels Encants, l’Escola Fort Pienc i
l’Escola Ramon Llull.
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Del 12 al 20 d’abril

T’ANIMES A LLEGIR CRIM I
CÀSTIG?

Activitat virtual
Organitza Centre Cívic Casa Golferichs
Sabies que aquest any es celebra el
bicentenari del naixement de Fiodor
Dostoievski? Per això, aquest Sant Jordi
et proposem de llegir un fragment d’una
de les obres cabdals de Dostoievski,
Crim i càstig.
Com ho has de fer?
• Has de gravar un vídeo llegint el
fragment que tu vulguis de l’obra.
• Ens l’has d’enviar a
comunicacio@golferichs.org o bé
ens etiquetes a les xarxes socials
@ccgolferichs.
• Tens temps del 12 i el 20 d’abril.
D’entre tots els fragments que rebem,
sortejarem un 15% de descompte en
el nostre curs online Com llegir: Crim i
càstig impartit per Ivan Garcia.
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Del 17 al 23 d’abril

CELEBRA SANT JORDI AMB
SANT ANTONI COMERÇ
Barri de Sant Antoni

Celebra Sant Jordi amb Sant Antoni
Comerç i participa al sorteig d’un val de
compra de 150€!
• Vine als els establiments de Sant
Antoni Comerç i et recomanarem llibres
• Cerca dos llibres recomanats als
aparadors dels establiments de Sant
Antoni Comerç.
• Fes-los una foto.
• Omple el formulari i participa en un
sorteig de 150 €.
Consulta les bases a:
https://www.santantonibcn.com/cat/
santjordi.html
Organitza: Sant Antoni Comerç
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Dimarts 20 d’abril a les 19.30 h

XERRADA “EL FET CREATIU”
A càrrec de Quim Llop i Elisenda Puig
Centre Cívic Sagrada Família
(Provença, 480)

El fet fotogràfic. Els poemes i la seva
creació. Visita comentada i xerradataller sobre l’acte i el procés creatiu en la
fotografia i en la poesia, i el seu diàleg, a
partir de l’exposició “Poemari fotogràfic”.
Cal inscripció prèvia a partir del 13 d’abril
a les 9 h a ccsagradafamilia.net o bé
contactant amb el Punt d’Informació del
Centre, al telèfon 934 508 917.
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Dijous 22 d’abril a les 19 h

DONA-FOC, LA DONA QUE ES
CREMA

Dins el cicle “De llibres i paraules”
Espectacle poètic i musical
Auditori. Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Cia. Les Fugitives: Maria Ten, Laia Pujol i
Judith Corona, Mar Rodríguez
Dona-Foc, parla de la dona a través de
les seves paraules, els seus versos.
Les poetesses del segle XX i XXI han
escrit sobre l’amor i la mort -temes
que comparteixen amb els seus iguals
masculins-, però també han escrit sobre
la maternitat, la menopausa i sobre el
que significa ser dona en un món on els
homes tenen el poder.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
Entrades disponibles a partir del dilluns
19 d’abril, a les 9 h, reserveu les vostres
entrades: presencialment al taulell del
centre cívic o online a ccurgell.cat
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Dijous 22 d’abril a les 20 h

CONCERT ALTAHIA

Centre Cívic Sagrada Família
(Provença, 480)
Raquel Lúa: veu, guitarra i kigonki
Pablowski: slammer
Poesia i música es fonen en una
abraçada que es fica dins la pell i
fa aflorar les llàgrimes. Versos crus
farcits d’imatges que evoquen un cel
ple d’orenetes i càntics lleugers que
suavitzen l’ànima i l’entorn.
La peculiaritat d’aquest projecte, a
banda de la fusió de les dues veus,
resideix en el so atmosfèric que genera
el kigonki, un instrument de percussió
melòdica carregat d’harmònics.
Cal inscripció prèvia a partir del 15 d’abril
a les 9 h a ccsagradafamilia.net o bé
contactant amb el Punt d’Informació del
Centre, al telèfon 934 508 917.
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Dissabte 24 d’abril a les 11.00 h

LA REPÚBLICA DELS CONTES
A càrrec de Jordi Font
Pati interior del Centre Cívic Sagrada
Família (Provença, 480)

Teatre per a infants a partir de 4 anys i
les seves famílies
Fent un tomb per la República dels
Contes descobriràs un munt d’històries
d’amor, aventures, guerres, alegria,
por, fantasies… Acompanyat per oques
escaladores, princeses pacients, peixos
artistes, serps gegants i flors increïbles.
Cal inscripció prèvia a partir del 16 d’abril
a les 9 h a ccsagradafamilia.net o bé
contactant amb el Punt d’Informació del
Centre al telèfon 934 508 917.

11

barcelona.cat/santjordi
#SantJordiBCN

