En plena primavera, cada 23 d’abril, la rosa torna a
ser la protagonista de la nostra festa. La perfecció que
busquem, el renaixement de la natura, l’amor ... tots hi
podem trobar un significat que ens sigui proper, especial i particular. I al costat de la rosa, un llibre. El llibre
ha estat històricament el principal instrument de difusió del coneixement, i durant la diada de Sant Jordi es
converteix en un dels centres de la festa com a símbol
cultural en una jornada sempre reivindicativa de promoció i defensa de la cultura catalana.
Una diada arrelada al país, capaç de combinar la rosa i
el llibre, per gaudir-ne junts, tot demostrant que no cal
deixar de treballar per estar de festa. Així és Sant Jordi:
un dia extraordinari. I a la Selva, també.
Des de la Regidoria de Cultura hem organitzat un Sant
Jordi on la tradició i el lleure puguin funcionar plegats
en un espai adient, on sigui possible concentrar les diverses activitats programades. Us proposem celebrar
la Diada al nucli antic. A la Plaça de les Pletes hi tindrem el centre principal de la festa, tot esperant que la
celebració de la Diada no es limiti a l’espai de la plaça
i s’escampi, Carrer Major avall, per tot el poble.
A la Selva celebrem Sant Jordi.
Us convido a participar-hi.
Jordi Vinyals
Regidor de Cultura
jvinyals@laselvadelcamp.cat

Sant Jordi 2012
Programa d’actes - La Selva del Camp

S ant Jordi, apreteu els esperons,

som el jovent que ve al vostre darrera,
ens sentim cavallers i ens adelera
perdre’ns amb vós endins els horitzons
dalt el corser de nostres passions.

V entura G assol

Dissabte, 21 d’abril
A 2/4 de 12 del migdia, a la Biblioteca

L’hora del Conte. A l’habitual sessió de contacontes, s’explicarà
“La llegenda de Sant Jordi”.

A 2/4 de 7 de la tarda, al Castell

Inauguració de l’exposició “Maragall, el poeta extasiat” i
conferència a càrrec de Jordi Llovet: “Joan Maragall, poeta i ciutadà”.

Dilluns, 23 d’abril
DIA DE SANT JORDI
Durant tot el dia, a la plaça de les Pletes
Parades de roses i llibres.

A partir de 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de les Pletes
1a trobada d’intercanvi de plaques de cava.

A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de les Pletes
Xocolatada a càrrec del Col.lectiu 25 d’abril. Preu 1€.

A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de les Pletes

Animació infantil i “Un petit conte de bicicletes”*, a càrrec de
Marta Bonet, autora del llibre, i Núria Pellisa, de la companyia Timuke.
(*)El conte començarà a 1/4 de 6 de la tarda.

Seguidament, toc de timbals a càrrec dels Timbalers infantils
de la Colla de diables de la Selva del Camp.

A les 6 de la tarda, al Castell
El 2010-2011 ha estat l’Any Maragall. S’ha celebrat el
150è aniversari del naixement (1860) i el centenari de
la mort (1911) de Joan Maragall. Tant l’exposició com la
conferència a càrrec de Jordi Llovet ens aproximaran
la figura i l’obra de Maragall, periodista d’opinió i
conegut com el poeta de la “paraula viva” .
Llovet és crític de literatura, filòsof, assagista i catedràtic de Teoria de la Literatura
i Literatura comparada. La dilatada
carrera com a escriptor és coneguda,
també, per una quantitat enorme d’articles i pròlegs de crítica literària publicats, i
per les traduccions que realitza. Des de la seva
primera traducció al català de “La transformació”
(1978), de Franz Kafka, ha fet arribar als lectors
nombrosos clàssics de la literatura, sobretot francesos i alemanys, com Rilke, Mann, Hölderlin, Flaubert o Baudelaire, entre d’altres.

Il.lustracions: anduluplandu.com

La Colla infantil de diables entrega els premis del concurs de
dibuix per la samarreta commemorativa del 5è aniversari de la
Colla infantil.

A les 7 de la tarda, a la plaça de les Pletes

Ballada de Sardanes, a càrrec de la Cobla Ressò dels Dansaires
del Penedès.

Durant el dia de Sant Jordi, al Castell, es poden veure les següents
exposicions:
Maragall, el poeta extasiat
La Maternitat d’Elna, bressol de l’exili
Zones, exposició de fotografia
Al vestíbul del Castell hi haurà un punt de recollida de signatures
a favor de la Proposició de llei “Defensem l’escola en català”.

PER SANT JORDI,
POSA LA SENYERA AL BALCÓ!

