Sant Jordi Valls 2020
#SantJordiValls

Sant Jordi a casa, Cultura a casa
Un festa diferent, aquest any des de casa
La festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya, serà aquest any del tot
excepcional. L'actual situació provocada per la pandèmia de la Covid19 farà
que aquest 23 d'abril la gran festa al carrer de Sant Jordi, amb les habituals
places i carrers plens de parades, llibres i roses, es converteixi, de manera
extraordinària, en una celebració diferent, del tot virtual. Però malgrat el
confinament i la impossibilitat de sortir al carrer, aquest 23 d'abril a Valls
celebrarem Sant Jordi, com sempre, però aquest cop des de casa.
• Comparteix imatges i vídeos del teu Sant Jordi amb l'etiqueta #SantJordiValls

PROGRAMA D'ACTES

Durant tots aquests dies, a les xarxes socials. Jo llegeixo. Aquests dies de
confinament són també un moment ideal per llegir. Des de la Biblioteca Carles
Cardó us proposem que recomaneu les vostres lectures publicant-ne
fotografies i vídeos a les xarxes. I si son d'autors o temàtica local i comarcal
encara millor. I és que el confinament pot ser un bon moment per encomanar
les ganes de llegir. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
Com participar-hi?
• Comparteix les teves lectures a les xarxes socials utilitzant les etiquetes
#JoLlegeixo i #LlibresACasa en les teves publicacions

Dimarts 14 d'abril
Des d'avui i fins al 20 d'abril, des de casa. Dibuixem Sant Jordi. Fes volar la
imaginació i omple de colors i formes el paper. Volem fer arribar els vostres
dibuixos de felicitació, amb motius de Sant Jordi, a tot el personal sanitari,
assistencial i d'emergències que aquests dies està treballant de valent i a
primera línia contra la Covid19, en forma d'agraïment ciutadà. Per això
necessitem la imaginació i el talent creatiu de tots els nens i nenes de Valls.
Farem arribar els vostres dibuixos a tots els professionals que lluiten contra el
coronavirus per desitjar-los, a ells també, una feliç diada de Sant Jordi.
Com participar-hi?
• Crea i pinta el teu dibuix amb motius de Sant Jordi
• Fes una fotografia o escaneja el dibuix, i envia'l per correu electrònic a
santjordi@valls.cat fins al 20 d'abril
• Nosaltres el farem arribar a tot el personal sanitari, assistencial i d'emergències

12h, a Instagram. Taller de cuina: roses de poma, a càrrec d'Alba Molas,
d'Una de Postres. És Sant Jordi i tenim més que mai ganes de cuinar de roses.

Farem realitat aquestes postres a base de poma i pasta de full, una proposta
ideal per celebrar aquesta diada. Organitza: Centre Cívic de Valls
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Instagram del Centre Cívic (@centrecivicvalls) i segueix
l'emissió

Dijous 16 d'abril
12h, a Youtube, Facebook i Instagram. Presentació de la nova novel·la
Teoria del gall de Margarida Aritzeta. Tot i estar confinats, celebrem la
publicació editorial de nous títols. Les xarxes socials de l'Institut d'Estudis
Vallencs acullen la presentació de la quarta novel·la de la saga de la Mina
Fuster (Llibres del Delicte). Serà en un vídeo breu que comptarà amb la
participació de l'autora i de la periodista Marta Arjona, comunicadora
especialitzada en fotografia i vídeo de dansa i arts escèniques. També podeu
aprofitar aquests dies per consultar el web de l'institut, on hi trobareu els títols
de totes les seves col·leccions. Organitza: Institut d'Estudis Vallencs
Com participar-hi?
• Connecta't als canals de Youtube, Facebook i Instagram de l'Institut d'Estudis
Vallencs i segueix l'emissió

Dilluns 20 d'abril
Des d'avui i fins al 23 d'abril, des de casa. Drac confinat. Seguint les mesures
sanitàries, aquest Sant Jordi els dracs també es quedaran a casa confinats,
però tanmateix volen ser presents a totes les llars de la ciutat. Per aquest motiu
us animen a visitar les xarxes socials de la Unió Anelles de la Flama,
descarregar-vos el seu dibuix i omplir-lo de color, per poder-los fer ballar el dia
de Sant Jordi a l'acte de la Despertada dels dracs. També podeu despertar i fer
ballar els vostres dracs de joguina. Organitza: Unió Anelles de la Flama
Com participar-hi?
• Connecta't als canals de Facebook, Twitter i Instagram de la Unió Anelles de la
Flama
• Descarrega't el dibuix del drac i omple'l de color
• Prepara't per fer-lo ballar el dia de Sant Jordi durant la Despertada dels dracs i
comparteix fotografies i vídeos del moment amb l'etiqueta #DracConfinat

Dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi
Durant tota la jornada, a les xarxes socials. Concurs fotogràfic El meu Sant
Jordi en el record. Penja a Instagram o envia'ns per correu electrònic les
fotografies del teu Sant Jordi a Valls d’anys anteriors. Una bona manera de
reviure el record d'aquesta gran festa de cultura al carrer. Mostra’ns les teves
imatges del record, aquelles que vas capturar els anys anteriors durant la diada
de Sant Jordi a Valls.

Com participar-hi?
• Envia les teves imatges al correu electrònic visitavalls@gmail.com o etiqueta
#RecordantSantJordiValls al publicar-les a Instagram
• Les imatges seran publicades en un àlbum al Facebook de VisitaValls
• Les votacions es podran fer del 24 al 27 d’abril fins a les 9h.
• Els guanyadors/es seran els autors de les 7 imatges més votades
• Els premis consistiran en productes i flors adquirits a les floristeries de Valls

Durant tota la jornada, a Instagram. VI Lectura en Veu Alta. La tradicional cita
a la plaça Sant Jordi que aplega cada any els escolars de primària i secundària
de tota la comarca i les seves lectures es reconverteix aquest Sant Jordi i
s'endinsa a la xarxa social Instagram, a partir de l'enregistrament de les
lectures. Organitza: Òmnium Alt Camp
Com participar-hi?
• Busca un text en català
• Llegeix el text mentre et graves en vídeo
• Penja el vídeo a Instagram Stories
• Menciona a @omniumaltcamp i utilitza l'etiqueta #CompartimCultura

A partir de les 10h, a Instagram. Marató de Llegendes, contalles i tradicions
vallenques. L’any 2017 l’Institut d'Estudis Vallencs va publicar un llibre de
llegendes, contalles i tradicions vallenques, petites històries que van passant de
pares i mares a filles i fills. Aquest Sant Jordi, un seguit de narradors faran una
lectura en veu alta d’aquests textos, en versió reduïda. I si teniu el llibre a casa,
també podeu gravar-vos recitant-ne un fragment i publicar-lo a Instagram. Un
Sant Jordi de marató! Organitza: Institut d'Estudis Vallencs
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Instagram de l'Institut d'Estudis Vallencs (@ievallencs) i
segueix l'emissió
• Enregistra un fragment de llengenda en vídeo i penja'l a Instagram etiquetant
@ievallencs i amb l'etiqueta #RondallesAlPati

12h, a Youtube. Despertada dels dracs. La cantata participativa de Sant Jordi
té lloc, aquest any, a Youtube, i no al Pati com és costum. Els més menuts
aprendran i assajaran la cançó per despertar els dracs a casa. La diada de
Sant Jordi, puntualment a les dotze del migdia, podrem cantar-la plegats,
seguint en directe l'emissió online, gràcies a l'enregistrament fet per músics i
cantaires uns dies abans. Els dracs de joguina de nens i nenes, que ja tingueu
a casa o bé els creats amb l'activitat Drac confinat, es despertaran a menjadors
i habitacions de tota la ciutat mentre entonem tots junts la popular melodia.
Coorganitzen: Espai Trad, Coral Infantil Cors Alegres, Mireia Besora, Unió
Anelles de la Flama, Ardit Produccions i Xarxa de Cultura
Com participar-hi?
• Busca el vídeo de la cançó per Despertar els dracs (El trobaràs publicat a les
xarxes socials de l'Ajuntament de Valls i VisitaValls a partir del 17 d'abril)
• Escolta, aprèn i assaja la cançó tot seguint el vídeo

• Tingues a punt el teu drac confinat, que hauràs preparat dies abans amb

l'activitat organitzada per la Unió Anelles de la Flama
• Canta la cançó tot seguint l'emissió, i desperta i fes ballar el teu propi drac
• Comparteix fotografies i vídeos del moment amb l'etiqueta #DracConfinat

18h, a Youtube. Espectacle familiar Virus Drac, a càrrec de la companyia
Picarols. Vingut des d'una galàxia molt llunyana, un temible drac devorador de
colors ha arribat a la Terra disposat a menjar-se'ls tots. Com un virus maligne
devora tot esser viu, i també les persones, fins i tot la princesa Margarida...
Podrà en Sant Jordi acabar amb aquest Virus Drac? Un espectacle esbojarrat
per gaudir en família en ple confinament. Organitza: Centre Cívic de Valls
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Youtube de l'Ajuntament de Valls i segueix l'emissió

19h, a Youtube. Acte de lliurament de premis del Concurs de Relats Breus
de Sant Jordi. Aquest any l'acte té format virtual. Interpretació de fragments
literaris, lectura dels fragments dels relats guanyadors i actuacions musicals.
Organitza: VallsJove, amb la col·laboració de les llibreries de Valls (Adserà,
Ditec, Roca i Tram), JCA Cinemes, Cossetània Edicions i l'Escola Municipal de
Música Robert Gerhard.
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Youtube de l'Ajuntament de Valls i segueix l'emissió

Divendres 24 d'abril
Durant tota la jornada, en horari de matí i tarda, al Pavelló Joana Ballart.
Campanya de donació de sang. Malgrat el confinament, les reserves de sang
continuen necessitant donants i la solidaritat no s'atura. Per participar-hi, cal
registrar-se prèviament, per tal de poder complir amb seguretat els criteris de
prevenció per evitar la propagació de la Covid19. Coorganitzen: Banc de Sang,
Associació de Donants de Sang de Valls i l'Alt Camp, Patronat Municipal
d'Esports i Regidoria de Salut i Dependència.
Com participar-hi?
• Apunta't al web www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita (les inscripcions
s'obriran properament) i acudeix al pavelló en l'hora establerta

10h, a Youtube. Recital de Sant Jordi. Els alumnes del curs de català del
Centre Cívic han preparat, com cada any, la lectura de fragments literaris, que
excepcionalment aquest any tindrà lloc virtualment. Una mostra de la feina feta
a classe, en el marc del dia gran de les lletres. Organitza: Centre Cívic de Valls
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Youtube de l'Ajuntament de Valls i segueix l'emissió

17h, a Youtube. Espectacle familiar El viatge de l'elefanta Sara, a càrrec de
la companyia Lady Albergínia i el Senyor Patata. Un espectacle musical
adreçat al tots els públics que ens transportarà al món de les emocions i la
imaginació, on tot és possible. Anant al darrere de la Marieta, la bibliotecària
del barri, comença una aventura que ens durà a l’Àfrica. Allà coneixerem la
Sara, l’elefanta somiatruites, vergonyosa i poruga, que persegueix un somni:
volar amb bicicleta per damunt dels núvols. Pedalant dalt de la seva bicicleta
vermella, coneixerà la resta de protagonistes i junts creuran que res és
impossible. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
Com participar-hi?
• Connecta't al canal Youtube de l'Ajuntament de Valls i segueix l'emissió
BIBLIOTECA A CASA

El servei físic i presencial de la Biblioteca Carles Cardó roman, aquests dies,
tancat al públic, com la resta d'equipaments municipals. No obstant, el Servei
de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ofereix tot de recursos i fons en línia, que podeu trobar i consultar als portals
web: www.ebiblio.cat i www.biblioteques.gencat.cat.
Hi trobareu llibres electrònics, audiollibres, música, pel·lícules, documentals,
enciclopèdies de referència, etc... Per a dubtes o problemes d'accés amb la
plataforma podeu contactar al correu electrònic e-biblio.cultura@gencat.cat.
LLIBRES I ROSES A CASA

Llibreries i floristeries ofereixen per Sant Jordi suports de venda electrònica i/o
entrega a domicili, per tal de mantenir viva la tradició de regalar llibres i roses.
Hem agrupat els comerços que ofereixen aquest servei en el següent directori:
Llibreria Adserà

977 235 815

web@adsera.co
m

Llibreria Ditec
Llibreria Roca

658 998 209
977 602 033
696 496 678

Llibreria Tram

645 933 336

Cossetània
Edicions

www.adsera.com
www.llibreriesobe
rtes.cat

magre@infoneg
ocio.com
llibreria.roca@h
otmail.com
contacte@llibrer
iatram.cat

Facebook
Twitter
Instagram
Instagram

www.llibreriesobe
rtes.cat
www.llibreriesobe
rtes.cat

cossetania@cos
setania.com

www.cossetania.c
om

Facebook
Instagram
Facebook
Twitter
Instagram
Facebook
Twitter
Instagram

Editorial La
Torratxa

977 600 435

elvallenc@tinet.
org

www.elvallenc.cat
/editorial-latorratxa

Agroquímica
Recasens
Floristeria

670 064 086

recasensmire@
gmail.com

www.agroquimica
recasens.com

Facebook
Instagram

Garden Masia
Vallense

636 465 695

Heura Musa i
Jardineria Freixa
Jardineria Rafí

675 441 411

Moments

666 698 708

Plantes i Flors
Nino

977 613 108
686 365 633
646 474 575

977 609 800

garden@garden
masiavallense.c
om
heuramusa@gm
ail.com
info@jardineriar
afi.com
momentsjazzswi
ng@gmail.com
floristerianino@
gmail.com

www.masiavallen
se.com

Facebook
Instagram

www.heuramusa.
com
www.jardineriarafi
.com
Google+
Moments
Floristeria
Cafeteria
www.floristerianin
o.com

Facebook
Instagram
Facebook
Instagram
Instagram

Facebook
Instagram

