Nota de premsa
Terrassa, 21 d’abril de 2015

Terrassa celebra Sant Jordi al carrer amb diverses
activitats i més de 300 parades
L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats al voltant de la Diada

L'Ajuntament de Terrassa, a través de diferents àrees i serveis municipals, ha
organitzat un ampli programa d'activitats per celebrar a la ciutat la Diada de Sant
Jordi, el 23 d’abril. La Diada d’enguany s’espera multitudinària, amb un total de 321
parades de venda de llibres i de roses arreu de la ciutat i un conjunt d’activitats
organitzades per l’Ajuntament de Terrassa i entitats ciutadanes. Entre les més
destacades cal remarcar la celebració conjunta del 35è aniversari dels Bastoners de
Terrassa i del 25è aniversari de la Coral de l’Institut Torre del Palau amb el següent
programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

17 h - Concentració a la plaça de la Torre del Palau
17.30 h - Foto de grup amb les corals Institut Torre del Palau i Escolania de
Ciutadella.
17.45 h - Concert d’aniversari a càrrec d’ambdues corals
18 h - Ballada de les colles infantils
18.15 h – Inici de la cercavila fins a la plaça Vella, pel carrer dels Gavatxons, i
entrada pel cantó de la Catedral del Sant Esperit.
18.45 h - Ballada a la plaça Vella de tot el repertori de la colla i dels tots els
membres.
19.50 h - Cercavila de comiat fins a la Torre del Palau, pel carrer dels
Gavatxons.
20 h - Balls finals a la Torre del Palau (Jazztic i Basswing).

Posteriorment, a les 20 h, la plaça Vella acollirà les tradicionals actuacions de les
colles castelleres locals, Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa.
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321 parades de llibres i roses

L’Ajuntament de Terrassa ha autoritzat enguany un total de 321 punts de venda, 32
més que l’any passat. De les 321 parades autoritzades, 162 seran de roses, 86 de
llibres i les 73 restants seran mixtes (llibres i roses). Per ubicació, la majoria es
concentren al Centre i la Rambla d’Ègara, destacant punts tradicionals com la plaça
Vella (21), l’eix carrer Major - Portal de Sant Roc (32), el Raval de Montserrat (28) i
la rambla d’Ègara (39). També hi haurà parades a espais com la plaça del Progrés
(12), el passeig del Comte d’Ègara (12), o el carrer de la Font Vella (10). Fora
d’aquesta zona, els llocs amb una major concentració de parades es donaran a les
vies principals, com la rambla de Francesc Macià, el passeig del Vint-i-dos de Juliol,
les avingudes de l’Abat Marcet, Barcelona o Béjar.

Programació especial a la ràdio i la televisió municipals
La Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa Vallès han preparat una jornada
especial i sortiran al carrer amb motiu de la Diada de Sant Jordi, instal·lant un
escenari al Raval de Montserrat, davant de l’atri de l’Ajuntament. La Ràdio Municipal
oferirà en directe el programa “El Submarí”, dirigit per Mariona Tomàs, d’11 a 13 h.
Per la seva banda, Canal Terrassa oferirà un programa especial, a càrrec d’Oriol
Carreras, de 18 a 20 h.

Activitats a les biblioteques
El 22 d’abril al vespre les biblioteques municipals de Terrassa no tancaran les seves
portes a l’horari habitual, sinó que restaran obertes fins a les deu de la nit per
celebrar la IV Revetlla de Sant Jordi.
Per quart any consecutiu les biblioteques de Terrassa se sumem a la celebració de
la Revetlla de Sant Jordi que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i que s'ha consolidat com una convocatòria singular en què les
biblioteques s'omplen de propostes culturals per a tothom i fan una jornada de portes
obertes festiva, nocturna, entorn del llibre, la lectura i les biblioteques.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Activitats de la Revetlla de Sant Jordi a les Biblioteques de Terrassa:
•
•
•
•
•

Biblioteca Central de Terrassa: a les 20.30 h, concert de 4:veus.cor, formada
per mares i pares de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa.
Biblioteca del Districte 2: a les 20 h, concert de Cant Coral a càrrec de la
Coral de la Parròquia de Sant Cristòfor.
Biblioteca del Districte 4: a les 20 h, concert del Quartet de Clarinets de
l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa.
Biblioteca del Districte 5: a les 20.30 h, concert de Jazz, a càrrec de la
Cooperativa de Músics de l'Escola Tecnos.
Biblioteca del Districte 6: a les 20 h, concert de cant coral a càrrec de la Coral
d'Adults de l'ESMUT.

Durant la Revetlla serà possible seguir l’activitat de les biblioteques a través de les
xarxes socials amb l’etiqueta #revetllasantjordi.
A més, durant l’abril les biblioteques públiques de Terrassa organitzen activitats
relacionades amb la Diada de Sant Jordi. La programació completa es pot consultar
al web municipal: http://www.terrassa.cat/revetlla-de-sant-jordi.
D’altra banda, al bloc de la BCT Xarxa: http://blogs.terrassa.cat/biblioteques/, es pot
trobar un recull de novetats literàries per Sant Jordi recomanades per les
biblioteques públiques de Terrassa.

Activitats del Museu de Terrassa:
El Museu de Terrassa organitza l’activitat “Per Sant Jordi, la llegenda del drac”, dins
del cicle d’activitats infantils La mainada al Museu, adreçat a infants de tres a sis
anys. L’activitat, al voltant de la llegenda del drac que, fa molts anys, vivia al massís
de Sant Llorenç del Munt, tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera el mateix 23 d’abril
a les 17.30 i a les 18.30 h. Aquesta activitat forma part del III Cicle de Cultura
Medieval, que vol donar a conèixer a tots els públics la riquesa i diversitat d'aquest
període històric, que abasta del segle IV al segle XV. Per a més informació i
inscripcions, podeu trucar al telèfon 93 739 70 72, de dilluns a divendres i de 9 a 14
h.
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