RAQUEL SÁNCHEZ / ALCALDESSA DE GAVÀ

A Gavà, la pandèmia del coronavirus no ens farà renunciar a celebrar una de les
dates més assenyalades del calendari: la Diada de Sant Jordi.
Sóc conscient que se’ns farà estrany no poder gaudir-la com sempre hem fet, als nostres carrers
plens de parades de roses i llibres, testimonis de milers d’abraçades i petons en rebre aquests
regals tradicionals de mans de qui ens estima.
Però, com Sant Jordi, no ens doblegarem davant aquesta situació que ha canviat les nostres
vides. El confinament no serà impediment per gaudir d’un munt de propostes a les quals us
convidem a participar des de casa.
Feu roses de tots colors i materials i guarniu els vostres balcons i finestres, des d’on, un dia més,
serem fidels a la cita de les 20 h per homenatjar, amb aplaudiments i una cançó, als herois i
heroïnes que aquests dies s’enfronten al drac més temible.
Compartiu el vostre Sant Jordi més especial amb nosaltres a través de les xarxes.
Descarregueu les activitats virtuals que us proposaran des de les Biblioteques, des de l’Espai
Jove la Casa Gran, des de companyies teatrals de la nostra ciutat.
Entreu al Sant Jordi per la Pau virtual, que ens mostrarà com ajudant-nos els uns als altres
podrem sortir-nos d’aquesta crisi.
I no desistiu de regalar les roses i llibres que comerços de Gavà us faran arribar a casa.
ENGUANY, TOTS I TOTES SEREM SANT JORDI. TOTS I TOTES, VENCEREM EL DRAC.
Raquel Sánchez Jimenez

@raquelsjimenez

@raquelsjimenez

SANT JORDI CULTURAL
AL LLARG DE TOT EL DIA, ET PROPOSEM VARIES
ACCIONS. TU TRIES QUAN I COM LES VOLS FER:
ENGALANEM LES NOSTRES FINESTRES I BALCONS!
Et proposem d’omplir tots els balcons, finestres, jardins, terrasses de roses de tota mena,
dibuixos i d’altres elements. I comparteix-ho.
És molt senzill:
1. Pots construir una rosa com vulguis; de paper, de material reciclat, de tela, de cartró, goma
eva, en un dibuix, o penja qualsevol dibuix.
Aquí tens algunes idees per fer-la:
https://www.youtube.com/watch?v=XpeitM5MKvs&feature=youtu.be
https://youtu.be/L4Bd5E9gC_I
https://youtu.be/KWY53PZfyaA
https://youtu.be/1cTSZ-kEejE
2. Pots fer una foto o un vídeo que no superi els 20 segons i en format horitzontal.
3. I facis el que facis, penja-ho a les xarxes socials i comparteix amb l’etiqueta
#aGavàTotsSomSantJordi
Les persones que ens compartiu les imatges, entrareu en un sorteig de 4 lots de llibres i 6 bons
de regal bescanviables per llibres, gràcies a la col·laboració especial de les llibreries de Gavà:
TRES PARAGUAS
Instagram @tresparaguas
Facebook Tres paraguas Librería
STAR BOOKS
Instagram @starbooks_bcn
Facebook Star Books
PELEGRIN
Instagram @copisteriapelegrin

PINTA LES IL·LUSTRACIONS D’AQUEST SANT JORDI
Descarrega’t els dibuixos que la il·lustradora VANESSA LINARES ha fet
especialment per a Gavà al web https://www.guspirus.com/guspirus-per-apeques/
Els pots pintar com vulguis!

EL TEU SANT JORDI MÉS ESPECIAL; EXPLICA’NS-EL
Explica’ns la teva diada de Sant Jordi més especial. Etiqueta una imatge d’un Sant Jordi
inoblidable per a tu i explica’ns el perquè, a través de les xarxes socials, amb el hashtag
#ElMillorSantJordiGava.

RECOMANACIONS LITERÀRIES 2020
L’equip de les Biblioteques de Gavà, juntament amb els seus usuaris i usuàries,
col·laboradores, contacontes, moderadores de clubs, escriptors i escriptores locals,
i altres persones vinculades, ha preparat un recull de recomanacions literàries. Així,
quan sortim del confinament, podrem anar a les biblioteques a agafar-les en préstec
o a les llibreries de Gavà a comprar-les.
Il·lustració Pep Díaz

Les podreu veure a:
Instagram: @biblioteques_gava
Facebook: @BibliotecaGavaBJSV
A més, pots trobar més recomanacions i altres recursos online de les biblioteques a:
Biblioteca Virtual: https://bibliotecavirtual.diba.cat/
eBiblio: https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
eFilm: https://catalunya.ebiblio.es
In-Edit: https://diba.in-edit.tv/webapp/
Naxos Music Library: https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00403038
Audiollibres en mp3: https://bibliotecas.audiomol.com/diba/

QUINS LLIBRES VOLDRIES TROBAR-TE A LES BIBLIOTEQUES?
Ben aviat, les Biblioteques de Gavà obriran de nou les portes amb moltes ganes! Farem moltes
noves activitats i emprendrem les que ja coneixeu, però també tindrem nous llibres per a llegir
allí o agafar-vos en préstec. Digue’ns quins llibres, contes, música i pel·lícules voldries que
tinguéssim i els prepararem per a quan puguem retrobar-nos. Envia’ns un correu electrònic a
les biblioteques: b.gava.jsv@diba.cat

TALLER VIRTUAL DE PUNTS DE LLIBRE
L’escola de pintura FRANCISCO VALDERRAMA ens ofereix el seu tradicional taller de
punts de llibre, però aquest cop virtual.
Enllaça en el seu canal de youtube https://cutt.ly/qt4k5um i podràs gaudir de la proposta que
ens fan.
VOLEU CONÈIXER UNA MICA MÉS AL DRAC DE SANT JORDI?
La companyia teatral professional de Gavà, LA RODA PRODUCCIONS, ens ha preparat un
vídeo amb les preguntes que els infants de la ciutat han anat fent al llarg de la setmana. Avui
en Sergi, un treballador de la biblioteca molt apassionat de la lectura, ens donarà respostes a
aquestes preguntes d’una manera molt peculiar. Entreu, entreu en el vídeo i veieu, veieu...
@LaRodaProduccions

CAPÍTOLS ESPECIALS DE #BABYSISTERS
La Companyia SPECTACULAR SPECTACULAR de Gavà ens ofereix 2 capítols de la seva
Instasèrie.
El capítol 20: el Cavaller (22 d’abril) https://youtu.be/9HK0ANJKGW8 i
https://www.instagram.com/ciaspectacular
El Capítol 21: Sant Jordi (23 d’abril) https://youtu.be/mEarb3MVzvg i
https://www.instagram.com/ciaspectacular
Els dos capítols formen part de l’edició especial Sant Jordi per a Gavà!
@CiaSpectacular

A PARTIR DE LES 11 H. I DURANT TOTA LA JORNADA:
ESCAPE ROOM LITERARI GAVÀ JOVE.
Descobreix el misteri del fantasma de la Torre Lluc. Un poeta turmentat va amagar la seva obra,
que no va publicar, per por que li robessin. Troba el llibre i allibera l’ànima del fantasma.
www.gavajove.cat/escaperoom o xarxes @gavajove

SANT JORDI PER LA PAU
17.30 H. SANT JORDI PER LA PAU
Combatem el Drac Covid! Sobre els nostres caps i les nostres teulades
s’ha instal·lat un Drac, en Covid. Pretén que tots estiguem espantats, que
no ens ajudem els uns als altres, que no ens valorem entre nosaltres i que
no busquem solucions conjuntes per a combatre’l, com la solidaritat o la
cooperació, i poder viure i conviure en un món millor. Acompanya’ns a les
xarxes de @gavadretshumans

18 H. CONTES PER LA PAU AMB ROSA PINYOL
Crasssss-crasss-crasss
La terra, les muntanyes, els camins i la ciutat, tot trontolla al seu pas.
Crasssss-crasss-crasss. Cada cop se sent més a prop... el sentiu? Venen en
so de pau? Ai, ai, tremolem, s’acosten un, dos, tres dracs afamats!!!
Mitjançant el canal de youtube live dretshumansgava
o a les xarxes de @gavadretshumans

SANT JORDI SOLIDARI
20 H. APLAUDIMENTS
Surt al balcó, a la finestra de casa teva i aplaudim plegats, com cada dia, per
a donar les gràcies a totes les persones que estan fent possible combatre
el Coronavirus, i a totes i tots nosaltres per a combatre el Drac Covid i fer
d’aquest Sant Jordi una diada també especial! Gràcies
I seguidament...

CONNECTA AMB RÀDIO GAVÀ I BALLEM TOTS LA CANÇÓ DEL DIA
Freqüència 91.2 FM i https://radiogava.cat/#!/ i xarxes @radiogava

A GAVÀ, TOTS SOM SANT JORDI I TOTS SOM RÀDIO GAVÀ!
Llibres, roses, dracs i moooolt d’amor. Especial fet per i per a vosaltres, amb la llegenda de
Sant Jordi, recomanacions literàries, missatges amorosos i els més bonics records de la Diada.
Escolteu-lo al 91.2FM, www.radiogava.cat i app a les 9h, 11h i 12h i a les 16h, 18h i 20h.

ROSES I LLIBRES A CASA
TOT I TENIR ELS SEUS ESTABLIMENTS TANCATS, PER
AQUEST SANT JORDI, FLORISTERIES DE GAVÀ ES
POSEN AL SERVEI DELS SEUS CLIENTS PER OFERIR
ROSES I COMPOSICIONS FLORALS, FENT ENTREGA A
DOMICILI.
FLORISTERIA CARI i TEMPS DE FLORS participaran en la celebració de Sant Jordi

oferint la recepció d’encàrrecs de roses i composicions florals mitjançant el seus contactes
(telèfon, correu electrònic, whatssap o xarxes socials) i us ho portaran a casa, mantenint tots els
criteris de seguretat i higiene recomanats per les autoritats sanitàries.
Comptarem amb l’estima i la professionalitat d’aquests artistes dels arranjaments florals abocats
a fer que la celebració del Sant Jordi arribi a tots els gavanencs i gavanenques que vulguin fer la
seva compra.
També GARDEN CENTER BORDAS GAVÀ es vol sumar a aquesta diada de Sant Jordi
tant especial. Segueixen apostant pels productes de proximitat a la seva agrobotiga, on podreu
comprar els coneguts i apreciats espàrrecs de Gavà i altres productes de l’horta gavanenca i del
Baix Llobregat. Aquest any volen premiar a tots els seus clients que vagin a comprar la diada de
Sant Jordi a l’agrobotiga amb el regal incondicional d’una rosa.

PER FER LES COMPRES PER ENCÀRREC:
FLORISTERIA CARI
Avinguda d’Eramprunyà, 14
Telèfon: 93 638 32 87
Whats: 693 065 457
Email: floristeriacari@floristeriacari.com
Facebook: Cari Floristeria
Instagram: @floristeriacari
Podeu demanar informació del catàleg de les diferents flors i plantes que tenen a la venda amb
servei a domicili.
Totes les entregues es fan mantenint tots els criteris de seguretat i higiene recomanats per les
autoritats sanitàries. Els seus repartidors no tenen contacte físic amb el destinatari, deixant
l’encàrrec a la porta del domicili després de concretar amb el client.

TEMPS DE FLORS
Carrer Major, 34. Gavà
Telèfon: 93 171 54 03
Whatssap 638 007 026
Email: tempsdeflorsgava@gmail.com
Facebook: Temps de flors
Instagram: @tempsdeflors_gava
Faran tres tipus florals per a Sant Jordi amb espiga i la senyera: 1 rosa individual, 1 ram de 3 roses
i 1 ram de 5 roses.
També fan diferents arranjaments amb peluixos (dragons, escuts i cors) amb rosa i espiga.
Tot s’entrega a domicili.

GARDEN CENTER BORDAS GAVÀ
Nou horari de l’AGROBOTIGA:
Dilluns a dissabte de 10 a 14 h
Av. del Mar, s/n. Gavà
Més informació a: https://www.jardineriabordas.com/

LLIBRERIES DE GAVÀ PARTICIPEN A LA DIADA DE
SANT JORDI AMB PROGRAMES I OFERTES ESPECIALS
PER PODER GAUDIR DE LA CULTURA I LA LECTURA
DES DE CASA.
Les llibreries TRES PARAGUAS, PELEGRÍN i STAR BOOKS ens proposen una
celebració plena d’activitats que ens permetran gaudir de la jornada en família. Ofereixen venda
online i entrega a domicili o recollida posterior a l’establiment una vegada reobrin les botigues.
A més, col·laboren en el concurs de guarniment de finestres i balcons #aGavàTotsSomSantJordi
amb la donació de lots de llibres i bons de regal com a premi.
TRES PARAGUAS
Carrer del Centre, 5. Gavà
Telèfon: 692 056 3 10
Email: tresparaguas@gmail.com
Facebook: Tres paraguas Librería
Instagram: @tresparaguas
Faran una programació de Lives al llarg del dia, posts amb recomanacions de llibres i la venda
d’un bono-llibre per a bescanviar quan puguin obrir les seves portes.
A les xarxes un simpàtic drac serà l’amfitrió d’aquest dia.
LIVES EN INSTAGRAM

10 h Taller: dibuix personatge amb Rosana Faría
12 h Trobada virtual amb autor
14 h Taller: llibre artesanal amb Linsabel Noguera
16 h Taller “Un diente se mueve” amb Rosana Faría
18 h En Clau de Contes: Contacontes per a tota la família
20 h Tertúlia: llibres juvenils
VENDES ONLINE

Es pot adquirir un bono-llibre i seleccionar el títol en la llibreria quan tornin a obrir. Estarà
disponible per xarxes socials @tresparaguas i WhatsApp 692 056 310.
Els bons seran vàlids fins al 31 de desembre de 2020.

PELEGRÍN
Sant Pere, 87. Gavà
Telèfon: 93 662 99 04
Email: papereria@pelegrinroca.com
Podeu fer la vostra comanda per correu electrònic o per telèfon i us ho portaran a casa.
Servei gratuït a partir de 10 euros.
Instagram del especial Sant Jordi:
@copisteriapelegrin
Ofereixen també ofertes de material de papereria que podeu consultar a:
https://pelegrinroca.com/

STAR BOOKS
Horari de comandes de 10 a 18 h a través de:
Telèfon: 608 339 895 / 93 665 40 58
Whatsapp 608 339 895
Facebook: Star Books
Instagram: @starbooks_bcn
Prenen nota de la teva comanda i te la lliuren a casa sense cap cost a partir de 10 euros.

L’ESPERIT DE SANT JORDI
EL MATÍ DE SANT JORDI
L’Ajuntament portarà roses als avis i àvies de les residències de Gavà i al
seu personal, i també al personal sanitari dels ambulatoris.
Amb la col·laboració de:

