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El Govern celebrarà la Diada de Sant Jordi amb actes 
cívics i culturals arreu de Catalunya 
 

 
• Com cada any, el Palau de la Generalitat mantindrà obertes les portes 

a tota la ciutadania, i les delegacions del Govern se sumaran a la 
celebració amb actes a tot Catalunya, a Madrid i a l’exterior 

 

• Fora del país, les activitats organitzades per la comunitat catalana 
faran que el Dia de la Rosa i el Llibre es visqui a molts indrets del món 

 
 
El Govern celebra aquest any la Diada de Sant Jordi amb un acte institucional 
al Palau de la Generalitat, que constarà principalment d’una missa, la 
benedicció de roses d’entitats d’iniciativa social i la recepció de la Pubilla i 
l’Hereu de Catalunya 2011 per part del president de la Generalitat, Artur Mas. 
Aquesta celebració se suma als tradicionals actes festius i commemoratius de 
Sant Jordi que el Govern celebra arreu del territori català i a l’exterior.  
 
Des d’ahir dijous, els ciutadans poden consultar un web que s’ha habilitat 
especialment per a la diada de Sant Jordi (www.gencat.cat/santjordi), on es 
poden veure les activitats que s’han organitzat arreu del món amb motiu 
d’aquesta festivitat, les fotografies dels actes institucionals i una explicació de la 
llegenda de Sant Jordi, entre altres.  
 
Amb motiu d’aquesta diada, el president de la Generalitat ha enviat una carta 
als treballadors públics en la qual els desitja un bon dia de Sant Jordi tot i que 
assegura que “se celebrarà en les circumstàncies més complicades que 
hem hagut de fer front com a país en molts anys”. També els agraeix la 
feina “al servei de Catalunya en aquests moments de tanta dificultat”.  
 
 
La celebració al Palau de la Generalitat 
 
La celebració de Sant Jordi al Palau de la Generalitat començarà a les 9.00 
hores amb una missa a la capella Sant Jordi oficiada per l’arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, amb l’assistència del president de la 
Generalitat, Artur Mas, així com d’altres membres del Govern i autoritats de 
Catalunya. 
 
A les 9.45 hores, el president assistirà a la tradicional benedicció de les 
parades de roses que diverses entitats socials muntaran al Pati de Carruatges 
del Palau, amb l’objectiu de recaptar fons per finançar les activitats solidàries 
que porten a terme.  
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Després de visitar aquestes parades, el president rebrà la Pubilla i l’Hereu de 
Catalunya 2011, així com les Dames i Fadrins de les demarcacions catalanes. 
A la trobada també hi assistirà la junta de Foment de les Tradicions Catalanes, 
presidida pel seu president, Josep Maria Matamoros. 
 
Des de les 11.30 del matí fins a les 19.00 hores de la tarda, el Palau de la 
Generalitat, seu del Govern de Catalunya, s’obrirà un any més als ciutadans 
amb motiu de la celebració de Sant Jordi. Totes aquelles persones que ho 
vulguin podran visitar-lo i gaudir de la jornada de portes obertes.  
 
També el mateix dia 23 d’abril s’obrirà al públic, de les 10 a les 15.00 hores, 
l’espai arqueològic de la Domus Romana i les Sitges Medievals del carrer de la 
Fruita, un centre patrimonial de primer ordre on conviuen vestigis de la Barcino 
romana i restes d’un casal del Call, el barri jueu de la Barcelona medieval. 
L’espai, que es podrà visitar gratuïtament, ha estat habilitat pel Govern i el 
gestiona el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
La carillonista Anna Maria Reverté farà dos concerts, a les 12.00 i a les 18.00 
hores, de 45 minuts de durada cadascun, des del carilló del Palau. Reverté 
interpretarà música tradicional popular i d’autors catalans. Entre les peces que 
tocarà en el primer concert destaquen L’emigrant; la Cançó de la Moreneta; Pel 
teu amor, “Rosó” i la cançó popular Plou i fa sol, arranjades totes elles per al 
carilló. En la sessió de les 18.00 hores, Reverté interpretarà sardanes com 
Maria de les trenes, Les puntaires de Begues o El cavaller enamorat, entre 
altres.  
 
L’audició està destinada a les persones que passegen pel barri i als visitants 
del Palau en la jornada de portes obertes. Instal·lat al Palau de la Generalitat 
des de fa 34 anys, aquest carilló és l’únic que funciona diàriament, tant a 
Catalunya com a l’Estat.  
 
El cost dels actes que se celebraran al Palau de la Generalitat serà de 17.000 
euros, mil menys que l’any passat, que cobreixen les despeses mínimes de 
l’acte litúrgic, la benedicció de roses o la jornada de portes obertes. Fa dos 
anys, els actes institucionals, entre els quals hi havia la recepció del Palau de 
Pedralbes, amb més de 3.500 convidats, van costar 199.150 euros.  
 
 
Amb llibres i ràdio al Palau Robert de Barcelona 
 
El Palau Robert viurà un any més una jornada festiva amb la venda i signatura 
de llibres per part d’escriptors i autors diversos així com amb la presència de 
l’emissora RAC1, que emetrà una programació de 13.00 hores des del Jardí. 
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La venda de llibres anirà a càrrec de la Llibreria Jaimes, Llibreria i editorial 
Claret, Llibreria Catalònia, Llibreria i editorial de les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Editorial Base i Editorial i llibreria Takatuca. 
 
Pel que fa a la ràdio en directe, RAC1 emetrà com ha fet en edicions anteriors 
la seva programació des del Jardí del Palau Robert. Ferran Adrià, protagonista 
destacat d’una de les exposicions que es presenten en aquests moments al 
Palau Robert, serà entrevistat per Jordi Basté al programa “Versió RAC1”. 
També s’emetran els programes “La competència” (de 12 a 13 h); “La segona 
hora” (de 13 h a 14 h); “Tot és possible” (de 14.30 h a 16 h); “Versió RAC1” (de 
16 a 19 h) i “Primer toc” (de 19 a 21 h).   
 
 
La festivitat fora de Catalunya 
 
A Madrid, el Centre Cultural Blanquerna celebra la Setmana de la Cultura 
Catalana, amb la finalitat de promocionar la cultura catalana i la Diada de Sant 
Jordi a la capital d'Espanya.  
 
Així mateix, les delegacions del Govern arreu de Catalunya, a Madrid, a 
França, a Alemanya, al Regne Unit, als Estats Units, la delegació davant la UE, 
així com la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l’Espai Llull a l’Alguer, els casals 
catalans a l’exterior i, en general, la comunitat catalana d’arreu han organitzat 
actes per fer arribar la festa a més de vint països de tot el món. Una 
quarantena de comunitats catalanes organitzen activitats i actes de celebració 
de la diada de Sant Jordi.  
 
 
Creus de Sant Jordi a 25 personalitats i 15 entitats  
 
En el marc de la commemoració de Sant Jordi, divendres 20 d’abril, el 
president de la Generalitat, Artur Mas, presidirà l’acte de lliurament de les 
Creus de Sant Jordi al Palau de la Generalitat. Enguany es guardonaran 25 
personalitats i 15 entitats que han destacat pels serveis prestats a Catalunya en 
la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. �
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona per part de la Generalitat de Catalunya. El guardó es va crear el 1981 -
si bé les primeres distincions no es van donar fins l’any següent- per reconèixer 
les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya. 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Més de 400 imatges i vídeos sobre Sant Jordi a disposició dels ciutadans 
 
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el Govern posa a disposició dels 
ciutadans 411 imatges d’alta resolució en obert relacionades amb la celebració. 
La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió ha ampliat el catàleg de 
dades obertes de la Generalitat amb 215 instantànies d’alta resolució 
relacionades amb la Diada, que se sumen a les 196 que ja es van obrir l’any 
passat. La iniciativa permet que ciutadans, entitats o empreses utilitzin les 
imatges lliurement citant únicament  font de la Generalitat de Catalunya. 
 
El catàleg d’imatges s’insereix dins el web especial dedicat a Sant Jordi 
(www.gencat.cat/santjordi) , però les fotografies també es poden visualitzar i 
descarregar al portal CliCat Sant Jordi (http://gencat.cat/clicat/santjordi). Estan 
organitzades en 13 galeries temàtiques: Imatgeria de Sant Jordi al Palau de la 
Generalitat (35), Muntanya de Montserrat (112), Racons del Palau de la 
Generalitat (56), Sales del Palau de la Generalitat (29),  Roses (20), Llibres 
(11), Figures de Sant Jordi (33), Pati dels tarongers (24), Pati gòtic (13), el 
carilló del Palau (38), Gàrgoles (21), Escultures (5), i Façana del Palau (14). El 
catàleg es completa amb un vídeo que fa un recorregut per les sales del Palau 
de la Generalitat.  
 
La iniciativa pretén consolidar el Govern de la Generalitat com un referent de 
transparència i col·laboració ciutadana. L’Executiu impulsa projectes propis per 
potenciar l’open data en l’àmbit de Catalunya, com ara un portal de dades 
obertes que ja ofereix més de 260 fitxers de diversos àmbits i temàtiques que 
es poden descarregar lliurement. 
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Programa d’actes 
Sant Jordi 2012 
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Actes de la Diada de Sant Jordi a Barcelona 
 

Palau de la Generalitat. Dilluns, 23 d’abril 
 
8.30 hores: Pati de Carruatges. El president de la Generalitat, Artur Mas, 
iniciarà la jornada de Sant Jordi amb una entrevista en directe per al programa 
“Els matins de TV3” conduït per la periodista Ariadna Oltra.  
 
9.00 hores Missa a la Capella de Sant Jordi. Oficiada per l’arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, amb l’assistència del president de la 
Generalitat, Artur Mas, així com d’altres membres del Govern i autoritats de 
Catalunya. Els mitjans gràfics podran prendre imatges de l’arribada dels 
convidats a la missa. Des de la Sala de Premsa del Palau també es podrà 
seguir l’acte i hi haurà senyal per a les televisions i ràdios.  
 
9.45 hores: Benedicció de les roses d’entitats d’iniciativa social. 
L’arquebisbe de Barcelona farà la tradicional benedicció de les parades de 
roses instal·lades al Pati de carruatges del Palau, que comptarà amb 
l’assistència del president de la Generalitat, Artur Mas. El Cor de Cambra 
Francesc Valls interpretarà els Goigs de Sant Jordi. L’acte de benedicció de les 
roses i la salutació del president als paradistes de les diferents entitats que 
venen roses la podran seguir els mitjans gràfics des del mateix Pati de 
carruatges. 
 
Parades de roses. Hi haurà vuit entitats que vendran roses amb caràcter 
benèfic: Associació CEDRE per a la Promoció Social; Associació Coordinadora 
de persones amb discapacitat de l’Hospitalet; Fundació Jubert Figueras; AVAN 
Associació Vallès Amics de la Neurologia; Federació Catalana de 
Drogodependències; Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social; Fundació 
Privada DAU (en representació de FECAFAMM); i Esplai Sant Llorenç.  
 
11.00 hores: Audiència amb la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2011. El cap 
de l’Executiu rebrà en audiència la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2011, així 
com les Dames i Fadrins de les demarcacions catalanes. A la trobada també hi 
assistirà la junta de Foment de les Tradicions Catalanes, presidida pel seu 
president, Josep Maria Matamoros. Durant la trobada hi haurà unes breus 
paraules del president que els mitjans podran cobrir.   
 
11.30 a 19.00 hores: jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat. 
L’accés es farà pel carrer de Sant Honorat.  
 
10.00 a 15.00 hores: portes obertes a l’espai arqueològic de la Domus 
Romana i les Sitges Medievals del carrer de la Fruita. Es tracta d’un centre 
patrimonial de primer ordre on conviuen vestigis de la Barcino romana i restes 
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d’un casal del Call, el barri jueu de la Barcelona medieval. L’espai ha estat 
habilitat pel Govern i el gestiona el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
12.00 i 18.00 hores: Audició del Carilló del Palau de la Generalitat. A càrrec 
de la carillonista Anna Maria Reverté, amb música tradicional popular i d’autors 
catalans. La música es podrà sentir tant des de dins del Palau de la Generalitat, 
com des dels carrers del Gòtic. L’audició està destinada a les persones que 
passegen pel barri i als visitants del Palau en la jornada de portes obertes 
 
12.00 hores: Programa de l’audició (45’) 
 
1. Goigs de Sant Jordi             D. Cols (1928-2011) 
 
2. Sardanes      
           Llevantina     V. Bou (1885-1962) 

Els gegants de Vilanova   J. Serra (1907-1957) 
 
3. Cançons       
 L’emigrant     A. Vives (1871-1932) 

Romanç de Santa Llúcia   E. Toldrà (1895-1962) 
La dama d’Aragó    Tradicional 

 
4. Sardanes      V. Bou (1885-1962) 

El saltiró de la cardina   
Els meus de Barcelona    

     
5. Cançó       

Plou i fa sol     Tradicional 
  
6. Sardanes      

Girona, aimada!    V. Bou (1885-1962) 
És la Moreneta    A. Carcellé (1904-1983) 
  

7. Cançons   
  Cançó de la Moreneta   A. Nicolau (1858-1933) 
  Pel teu amor, “Rosó”   J. Ribas (1882-1934) 
 
8. Sardanes       

Els Degotalls     R. Castells (1901-1980) 
El cavaller enamorat   J. Manén (1883-1971) 
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18.00 hores: Programa de l’audició (45’) 
 
Invocació a Sant Jordi             G.F. Haendel (1685-1759) 
 
1. De “Cançó d’amor i de guerra”   R. Martínez i Valls (1887-1946) 

Ning-nang i Sardana 
Muntanyes del Canigó 
Farandola 
Evocació al Pirineu 

 
2. Sardanes 
          Rondalla     C. Castellet (1895-1974) 
          Rosó      V. Bou ((1885-1962) 
          Maria de les trenes    J. Saderra (1883-1970) 
          Les puntaires de Begues    J. Ventura i Tort (1911-1985) 
          La rateta i el gatet             C. Castellet (1895-1974) 
          El cavaller enamorat            J. Manén (1883-1971) 
 
 
• 19.00 hores. Ballada de Sardanes a la Plaça Sant Jaume. Organitzada per 

la Colla Sardanista Sant Jordi i la Cobla La Principal de la Bisbal. 

 
 
Altres actes relacionats amb la Diada al Palau de la Generalitat 
 
Divendres, 20 d’abril. Audiència de la Federació Catalana d’Associacions 
de Gremis de Flequers i amb el Gremi Provincial de Pastisseria i 
Confiteria de Barcelona: el president Mas rebrà al Palau de la Generalitat els 
representants dels gremis de Pastissers i Flequers, a les 13.00 i a les 13.30 
hores, respectivament.  
 
Aquestes audiències es remunten a l’any 1977, quan per primera vegada, 
representants del Gremi de pastissers es van traslladar a Sant Martin-le-Beau, 
per lliurar-li al president de la Generalitat a l’exili, Josep Tarradellas, el pastís 
tradicional de Sant Jordi. Després, i des del restabliment de la Generalitat de 
Catalunya, any rere any, tant el Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona, 
com representants de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de 
Flequers, com el Gremi de Llibreters, han seguit aquesta tradició 
ininterrompudament. 
 
Divendres, 20 d’abril. Lliurament de les Creus de Sant Jordi: el Palau de la 
Generalitat també acollirà el lliurament de les Creus de Sant Jordi a 25 
personalitats i 15 entitats que han destacat pels seveis prestats a Catalunya en 
la defensa de la seva identitat o, més genèricament, en el pla civil i cultural. 
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L’acte, que tindrà lloc a les 19 hores al Saló Sant Jordi del Palau, estarà presidit 
pel president de la Generalitat, Artur Mas. 
 
 
Palau Robert. Dilluns, 23 d’abril 
 
• 08.00 a 12.00 hores: emissió en directe del programa  “El món a RAC1”, 

amb Jordi Basté.  
 

• 12.00 a 13.00 hores: emissió en directe del programa “La competència” 
amb Òscar Dalmau i Òscar Andreu. 

 
• 13.00 a 14.00 hores: emissió en directe del programa “La segona hora”, 

amb Quim Morales. 
 

• 14.30 a 16.00 hores: emissió en directe del programa “Tot és possible”, 
amb Elisenda Camps. 

 
• 16.00 a 19.00 hores: emissió en directe del programa “Versió RAC1”, amb 

Toni Clapés. 
 

• 19.00 a 21.00 hores: emissió en directe del programa “Primer toc”, amb 
Raül Llimós. 
 

• A partir de les 09.00 hores: venda de llibres a càrrec de Llibreria Jaimes, 
Llibreria i editorial Claret, Llibreria Catalònia, Llibreria i editorial de les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Editorial Base i Editorial i llibreria 
Takatuca. 

 
 
Altres activitats del Govern 
 
Diversos membres del Govern participaran en la campanya “Roses contra 
l’oblit” 2012, de l’Associació Amics de la Gent Gran, en què es pretén que el 
màxim nombre de persones grans que pateixen soledat rebin una rosa o un 
llibre el dia de Sant Jordi. La iniciativa, que enguany arriba a la 18a edició, 
consisteix a demanar a la ciutadania que porti una rosa natural o un llibre a una 
persona gran del seu entorn. 
 
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, Joana Ortega; el conseller de Salut, Boi Ruiz, i el 
conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, visitaran la parada 
de roses que l’entitat tindrà a l’avinguda de la Catedral, 4, davant la Pia 
Almoina – Museu Diocesà. Allà triaran un llibre i una rosa i es desplaçaran, 
juntament amb una autoritat de l’entitat, al domicili d’una persona gran per fer-li 
el lliurament de l’obsequi. La vicepresidenta del Govern visitarà la parada a les 
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10.15 hores i, a continuació, anirà a casa de la persona gran. Tot seguit visitarà 
la parada de llibres de l’Associació de Famílies Adoptades a la Xina. 
 
El conseller Boi Ruiz serà a la parada de roses i llibres a les 11 hores i el 
conseller Cleries a les 11.45 hores. A continuació, es desplaçaran cadascun al 
domicili d’una persona gran per donar-los una rosa i un llibre.  
 
A més, el president Mas participarà a la lectura continuada de vuit hores de 
l’obra Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, que tindrà lloc al Teatre Romea. (c. 
Hospital, 51). L’acte organitzat per la Fundació Romea per les Arts Escèniques 
i l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, 
comptarà amb la participació de 40 membres de la societat civil i 32 actors 
professionals que interpretaran els diferents papers de l’obra. L’activitat 
començarà a les 12 del migdia amb la lectura del primera paràgraf d’aquesta 
obra per part del president de la Generalitat. El conseller d’Interior, Felip Puig, 
hi participarà a les 15.30 hores i a continuació, a les 17 hores, ho farà a la 
Marató de lectura de la novel·la Incerta Glòria, de Joan Sales, a l’Institut 
d’Estudis Humanístics Miquell Coll i Alentorn (c. Nàpols, 35-39). La 
vicepresidenta del Govern i el conseller Boi Ruiz ho faran a les 19 hores.  
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Actes de la Diada de Sant Jordi a les delegacions 
 

Les delegacions territorials del Govern se sumen a la celebració de la Diada de 
Sant Jordi amb diversos actes.  
 
 
Tarragona 
 
Dilluns, 23 d’abril: els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, segueixen 
com des de fa dos anys amb l’activitat “La veu em frisa” que aquest any amplia 
el seu abast i arribarà, a més de residències de gent gran i centres sanitaris del 
Camp de Tarragona, també al Centre Penitenciari, a centres d’acollida de 
menors. El delegat del Govern, Joaquim Nin, i els directors d’alguns 
departaments de la Generalitat participaran en els actes de lectures fetes per 
persones usuàries de les biblioteques de la zona. Els horaris i llocs de lectura 
són els següents: 
 
• 11h: Centre Sociosanitari i Residència Assistida Salou 
• 11-13h: Centre Penitenciari de Tarragona 
• 12h:  Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona 
• 15-17h: Pius Hospital de Valls (Sociosanitari) 
• 15.30h: Centre Sociosanitari Ciutat de Reus 
• 16-18h: Policlínica Comarcal del Vendrell 
• 16.30h: Residència Les Vinyes de Falset 
• 17h: Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Sociosanitari) 
 
 
Girona 
 
Dilluns, 23 d’abril: La Delegació del Govern a Girona organitza un esmorzar 
destinat al món literari de les comarques gironines: escriptors/es, llibreters/es i 
editors/es. L’acte es farà a les 09.30 hores als Serveis Territorials de Cultura- 
Casa Solterra (c. dels Ciutadans, 18. Girona).  

 
 

Lleida 
 
Dissabte, 21 d’abril: El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, assistirà a 
la  recepció als escriptors lleidatans organitzada per la Generalitat, l’Ajuntament 
de Lleida i la Diputació de Lleida. Serà a les 11.00 hores a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (pl. Catedral, s/n. Lleida). 
 
Dilluns 23: a les 11.00 hores, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, 
acompanyat de la directora dels Serveis territorials de Cultura, Carme Vidal, 
participarà en la lectura de poemes al Col·legi Lestonnac (Av. Prat de la Riba, 
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38. Lleida). A les 12.30 hores, el delegat, acompanyat dels directors dels 
serveis territorials d’Ensenyament i de Territori i Sostenibilitat, Miquel Àngel 
Cullerés i Dolors Tella, presentarà la primera edició del concurs escolar 
“Parada literària”, que pretén fomentar la mobilitat sostenible i segura entre tota 
la comunitat educativa (Espai entre l’IEI i el carrer Vila de Foix de Lleida). 
 
 
Alt Pirineu i Aran 
 
Dilluns, 23 d’abril: La Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran es posa a 
disposició dels ajuntaments i dels Consells Comarcals per col·laborar en 
aquells actes que organitzen. 
 
 
Madrid 
 
Dilluns, 23 d’abril:  
 
• La delegació del Govern de la Generalitat a Madrid ha organitzat diverses 

activitats a la seva seu cultural, el Centre Cultural Blanquerna (c. Alcalà, 
44), en col·laboració amb entitats i institucions de Madrid. També organitza 
la Setmana de la Cultura Catalana fins el 28 d’abril.  
 

• Duran tot el dia, s’oferiran al Centre Cultural roses als clients i davant la 
porta d’entrada hi haurà un taller de roses de feltre. A les 19.00 hores, es 
projectarà la pel·lícula El Mar, dirigida per Agustí Villaronga a l’Acadèmia de 
Cine (Zurbano, 3). A les 19.30 hores, es retrà un homenatge a Xavier 
Montsalvatge al Centre Cultural Blanquerna per commemorar el seu 
naixement amb una conferència a càrrec de Jordi Codina, guitarrista, 
compositor i amic de Montsalvatge.  

 
• Fins el 30 de juny, es podran visitar peces originals de Gaudí, algunes 

d’elles inèdites, a l’”Exposició Gaudí Lab, produïda pel Museu Diocesà de 
Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el patrocini 
de l’Obra Social “La Caixa” i la Fundació AGBAR.  

 
Dimecres, 25 d’abril: Dins la Setmana de la Cultura Catalana s’ha organitzat 
una taula rodona amb escriptors catalans, que debatran al mateix Centre 
Cultural Blanquerna, sobre el tema “Perspectives de la literatura catalana 
actual”. Comptarà amb la presència de Marta Pessarrodona (Premi Nacional de 
Cultura en Literatura 2011), Sebastià Alzamora (Premi Sant Jordi 2011), Joan 
Francesc Mira (Premi de la Crítica a la narrativa catalana 2008) i Antoni Vives 
(Premi Joan Crexells 2011). El moderador serà Ignasi Riera, periodista i 
escriptor. 
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Dijous, 26 d’abril: El director d’obres de la Sagrada Família, Jordi Bonet, 
oferirà una conferència a les 19.00 hores al Centre Cultural Blanquerna, sota el  
títol “La capella de la colònia Güell en el procés creatiu de Gaudí”.  
 
Divendres 27 d’abril: El Liceu de Barcelona portarà al Teatro Fernando de 
Rojas del Círculo de Bellas Artes la òpera El superbarber de Sevilla, produïda 
pel Tricicle. L’obra serà en català i va destinada a tots els públics.  
 
En el marc de la Setmana de la Cultura Catalana també s’ha organitzat un cicle 
de cinema i literatura en català dins el qual es projectaran les pel·lícules “Morir 
o no” de Ventura Pons (dia 24 a les 19.00 hores); “Terra baixa” d’Isidro Ortiz 
(dia 25 a les 19.00 hores) i “El perquè de tot plegat” de Ventura Pons (dia 26 a 
les 19.00 hores).  
 
 
Londres 
  
Diumenge, 22 d’abril: La Delegació del Govern al Regne Unit celebrarà, de les 
12.00 a les 16.00 hores al Borough Market el Dia de Sant Jordi amb les 
tradicions pròpies d’Anglaterra i Catalunya amb motiu de la festa del seu patró. 
Al llarg de la jornada hi haurà venda de productes de la terra, espectacles de 
música, poesia i dansa, així com un intercanvi de llibres i roses. El Borough 
Market suma esforços amb el Govern de la Generalitat, l'Institut Ramon Llull, 
Turisme de Catalunya, Catalan Arts, Catalans UK i ACC1Ó per celebrar les 
tradicions i la diversitat de les nostres cultures.  
 
El proper diumenge els venedors de Borough Market presentaran els seus 
millors productes catalans i anglesos. També hi haurà parades de llibres i roses 
així com Cuines de Demostració durant tota la jornada, amb especial atenció 
als plats anglesos i catalans. També es podrà gaudir d'una "calçotada" popular 
a càrrec de Catalan Cooking, juntament amb un recital de poesia catalana, 
música catalana en directe i una representació de música tradicional a càrrec 
de la banda folk anglesa Passamezzo. 

 
 

Berlín 
 
Dissabte 21 d’abril:  
 

• La Delegació del Govern a Alemanya col·labora en la parada de 
llibres d’autors catalans traduïts a l’alemany que s’ubicarà a la 
Literaturhaus (Fasanenstrasse, 23) des de les 11.00 a les 17.30 
hores, organitzada pel Casal Català a Berlín. A les 18.00 hores, es 
presentarà el llibre “What Catalans Want” de Toni Strubell i a les 
19.30 hores se celebrarà el lliurament de premis dels Jocs Florals i 
es llegiran les obres guardonades.  
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• L’Institut Ramon Llull organitza un concert de la compositora, pianista 
i cantant Maria Coma a les 20.30 hores.  
 

Diumenge 22 d’abril: L’Institut Ramon Llull organitza un concert de Benavent 
– Di Geraldo – Pardo (flamenc - jazz – vision) 

 
Dilluns, 23 d’abril:  

 
• L’Institut Ramon Llull organitza un concert del grup Manel a les 20.00 

hores.  
 

• La Delegació del Govern a Alemanya repeteix un any més les 
celebracions de Sant Jordi a llibreries d’Alemanya, regalant una rosa 
vermella i un punt de llibre per a qui compri literatura catalana aquest 
dia. Aquest any hi participen La Librería (Bonn); Buch und Wein 
(Frankfurt); RosaLux (Tübingen); La Rayuela (München); i dues 
llibreries més de Colònia. La biblioteca de l’Instituto Cervantes a 
Berlín repartirà roses i explicarà aquesta tradició catalana. 

 
 
París 
 

• La Delegació del Govern a França, l’Institut Ramon Llull i les Edicions 
“Jacqueline Chambon” col·laboren amb “La Maison des écrivains et 
de la Littérature” (la Mel) per celebrar la festivitat de Sant Jordi al 
Petit Palais, que en aquests moments acull l’exposició Sert fins el 5 
d’agost.  
 

• També s’ha editat un llibret on s’explica el significat de Sant Jordi i el 
visitant del Petit Palais podrà llegir fragments de les obres de Pàmies 
i Serés. 
 

Dimecres, 25 d’abril: L’escriptor i crític literari Mathias Ënard, instal·lat des de 
l’any 2000 a Barcelona i professor a la universitat Autònoma, conversarà amb 
Sergi Pàmies i Francesc Serés sobre el tema “Viure i escriure a Catalunya.” 
L’acte tindrà lloc al Petit Palais a les 13.00 hores.  

 
 
Brussel·les 
 
Dilluns, 23 d’abril: la Delegació del Govern davant la UE acollirà una xerrada-
col·loqui en anglès a càrrec de Matthew Tree, autor de “Com explicar aquest 
país als estrangers”, en el marc de la Setmana de la Paraula Viva. L’acte se 
celebrarà a les 19.00 hores i està organitzat pel Casal Català de Brussel·les.  
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Dimarts, 24 d’abril: la Delegació del Govern davant la UE també serà seu de 
l’acte d’homenatge a Mossèn Alcover amb motiu del 150è aniversari del seu 
naixement. L’acte, organitzat pel Casal Català, començarà a les 19.00 hores.  

 
Dimecres, 25 d’abril: el delegat del Govern de la Generalitat davant la Unió 
Europea, Joan Prat i Coll, oferirà un sopar-debat sobre la UE i el procés de 
construcció Euro Mediterrani.  

 
Dijous, 26 d’abril: la Delegació del Govern també acollirà la presentació del 
llibre Notes sur la Catalogne (Max Deauville), a càrrec del traductor Antoni 
Torras, en el marc de la Setmana de la Paraula Viva. L’acte està organitzat pel 
Casal Català de Brussel·les a les 19.00 hores.  

 
 
Nova York  
 
Dilluns, 21 d’abril: La Delegació del Govern als Estats Units dóna suport a la 
celebració que organitza el Casal Català de Nova York (Catalan Institute of 
America), en el qual hi participarà el delegat. El Casal ha organitzat una jornada 
d’activitats culturals que enguany està dedicada a la memòria del compositor 
català Xavier Montsalvatge, amb ocasió del centenari del seu naixement. La 
celebració tindrà lloc a la llibreria Barnes & Noble de l’Upper East Side de Nova 
York i, com s’ha fet els anys anteriors, començarà amb les activitats i tallers 
dirigits als infants, per acostar-los a la tradició del llibre i de la rosa a través de 
la llegenda de Sant Jordi.  

 
Al migdia, s’iniciaran els actes principals de la jornada, incloent la intervenció 
del delegat, Andrew Davis; un concert en commemoració de Xavier 
Montsalvatge; i la presentació del llibre recentment publicat per Roger Evans 
sobre el compositor, “Xavier Montsalvatge. A Musical Life in Eventful Times”. 
Finalment, la celebració clourà amb una recepció informal en què es podran 
tastar productes catalans. 

 
 
Espai Llull a l’Alguer 
 
Dissabte, 21 d’abril: La ciutat sarda de l’Alguer celebrarà la Diada de Sant 
Jordi amb una trobada literària organitzada per l’Espai Llull, en col·laboració 
amb l’Editorial Barcino i la Fundació META. En aquesta trobada, Carles Duarte, 
poeta i director de la Fundació Lluís Carulla, serà l’encarregat de presentar la 
Col·lecció Tast de Clàssic de l’Editorial Barcino, entre els que s’inclouen els 
volums de Sant Jordi i d’Ausiàs March. A continuació, està prevista una lectura 
col·lectiva de poemes de Jordi de Sant Jordi i d’Ausiàs March, a càrrec de 
destacades personalitats de l’àmbit social i cultural alguerès.  
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Casa de la Generalitat a Perpinyà 
 
Dilluns, 23 d’abril: La Casa de la Generalitat a Perpinyà té previst celebrar la 
Diada de Sant Jordi amb un estand que, durant tot el dia, oferirà als visitants de 
la Casa informació cultural i lingüística. A les 11.00 hores, tindrà lloc una reunió 
amb el Gremi de Llibreters i amb el Gremi de Floristes de la Catalunya del Nord 
amb l’objectiu de treballar de forma conjunta per consolidar la celebració de la 
Diada de Sant Jordi al territori nord-català. I, a les 14.30 hores, la Casa de la 
Generalitat té prevista la celebració d’una recepció a una classe d’alumnes de 
primària de l’escola immersiva Arrels, que seran obsequiats amb uns llibres, un 
dels símbols de la Diada.  
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Sant Jordi a les comunitats catalanes 
 
Les Comunitats Catalanes de l’Exterior (CCE) han organitzat diversos actes per 
traslladar la Diada de Sant Jordi als països on estan arrelades. El Dia del Llibre 
i la Rosa, que compta amb el reconeixement universal de la UNESCO des de 
1995, es converteix així en una festa viscuda a molts indrets del món i a través 
de la qual milers de persones entren en contacte per primer cop amb la cultura 
catalana. La Diada de Sant Jordi és també, des del 1999, el Dia Internacional 
de la Catalunya Exterior. 
 
Una quarantena de comunitats catalanes establertes a més de vint països 
d’arreu del món organitzen activitats i actes de celebració de la diada de Sant 
Jordi. 
 
Alguns dels actes més destacats són: 
 
 
ESPANYA  
 
Madrid: Del 21 al 28 d'abril el Cercle Català de Madrid organitza la Festa Major 
2012 que inclou un extens programa d'activitats, enguany amb l'apadrinament 
de la Diputació de Lleida. S’inclou en la celebració del 60è aniversari de 
l'entitat. 
 
Álaba: A Álaba es farà una missa en català a l'església del Prado oberta al 
públic. Després de la missa el Centre Català de la localitat oferirà un sopar de 
germanor on es repartiran llibres i roses. 
 
Tenerife: El dia de Sant Jordi, el Casal Català de Tenerife repartirà roses a la 
Playa Las Américas, un dels llocs més concorreguts, i explicarà el motiu 
d’aquesta celebració. El dia 28 d’abril, el Casal organitzarà juntament amb el 
Golf del Sur de San Miguel d’Abona, el Torneig de Golf Sant Jordi. Una vegada 
finalitzat, es farà un àpat català amb escalivada, esqueixada, bulls, bisbes, 
botifarres, mongetes, vi i cava, entre altres. A continuació, es llegirà la “Història 
i Llegenda de Sant Jordi, “Sant Jordi a Catalunya”, “Dia del llibre i la rosa” i “23 
d’abril Dia Mundial del llibre i drets d’autor”. També es llegiran poesies i 
s’interpretarà música catalana.  
 
 
EUROPA 
 
Andorra la Vella: Com cada any, el Centre de la Cultura Catalana d’Andorra 
edita per Sant Jordi un llibre amb la intenció de divulgar i donar a conèixer la 
llengua i la cultura catalanes a tothom. Aquest any, ha editat un nou volum que 
sota el nom de Soca-rel recull les tradicions i festivitats més importants de la 
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nostra cultura a través d’una mirada horitzontal per tots els territoris de parla 
catalana. El llibre es vendrà a la parada d’Àgora Cultural el dia 23 d’abril a 
Andorra la Vella, i es podrà adquirir a la Seu del CCC i a diverses llibreries del 
país. A més, com a novetat d’enguany el llibre es pot comprar a la web del 
Centre de la Cultura Catalana.  
 
Marsella: El Cercle Català de Marsella (França) organitza la Festa del llibre i la 
Rosa del 24 al 27 d'abril a la Llibreria L'Atinoir. Tots aquells que comprin un 
llibre s’emportaran una rosa de regal. Els autors catalans referenciats en 
aquesta festa seran entre d'altres, Maria Barbal, Pere Gimferrer, Mercè Ibars i 
Joan Lluís Lluís. 
 
Grenoble: El Casal Català de Grenoble (França) oferirà un recital de piano de 
música tradicional catalana a càrrec de Jordi Sánchez, a l’Espace Benoît Bertet 
Musique de Gières.  
 
Escalquens: el Casal Català de Tolosa de Llenguadoc (França), celebra Sant 
Jordi dissabte 28 d’abril amb un sopar en què s’esperen més de 110 
participants. Durant la vetllada es faran sardanes i balls tradicionals i també es 
lliuraran els premis Sant Jordi de narració amb el repartiment de llibres catalans 
als guanyadors i participants.  
 
Brussel·les: El Casal Català de Brussel•les (Bèlgica) organitza la “Setmana de 
la Paraula Viva”, durant la qual es vendran llibres en català i s’oferiran roses i 
una copa de cava. Per a diumenge, 22 d’abril, també ha organitzat activitats per 
a infants de l’Esplai del Casal Català de Brussel·les, en el qual es vendran 
llibres infantils i juvenils en català. Serà a les 17.30 hores al Frs. Du Bon 
Pasteur. El Casal Català de Brussel·les vol fer un diccionari en homenatge a 
Mossèn Alcover, compilador juntament amb B. Moll del diccionari Català-
Valencià-Balear el proper dimarts 24 d'abril a la Delegació de la Generalitat de 
Catalunya davant la Unió Europea. 
 
Berlin: el Casal català de Berlín (Alemanya) celebra la diada de Sant Jordi 
dissabte dia 21 d’abril. Hi haurà una parada amb roses i llibres d’autors 
catalans traduïts a l’alemany i amb obres originals en català. També es 
presentarà en català el llibre What Catalans Want  pel seu autor Toni Strubell, 
que a continuació oferirà una xerrada. També es llegiran les obres 
guanyadores dels sisens Jocs Florals.  
 
Essen: Aprofitant la trobada mensual de l'Associació Catalana d’Essen 
(Alemanya), els membres de l'entitat celebraran la festa de Sant Jordi el 21 
d'abril a la Casa Madrid d’Essen.  
 
Leipzig: Per a la celebració de Sant Jordi, a la Universitat de Leipzig 
(Alemanya) està prevista una presentació sobre la festa catalana on es farà 
una lectura poètica en català amb traducció a l’alemany. És un acte que se 
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celebrarà dijous 26 d’abril i està obert a tots els estudiants i persones 
interessades.  
 
Lisboa: Per Sant Jordi, Catalunya Apresenta col·labora en la celebració de 
Sant Jordi amb una jornada de lingüística comparada entre el català i el 
portuguès, que s'organitza des del lectorat de català de la Universidade de 
Lisboa (Portugal) per donar a conèixer els estudis de català a Portugal. El dia 
acabarà amb una classe de cultura catalana amb membres de l'associació 
cultural Catalunya Apresenta. Al llarg del dia es podrà veure la mostra de 
cartells sobre el patrimoni cultural, artístic i natural de Catalunya i a més hi 
haurà una parada de llibres i roses.  
 
Luxemburg: El dia 20 d'abril s’inaugura el Printemps des Poètes (la Primavera 
dels poetes) que anualment reuneix a Luxemburg destacats poetes d'arreu del 
món. És una iniciativa de l'Acadèmia Europea de Poesia que compta amb la 
participació del Centre Català de Luxemburg (Luxemburg) que hi aporta un 
poeta català, aquest any serà Àlex Susanna. Els actes poètics comencen la nit 
del dia 20 a la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette, continuaran el 21 a l'Abadia de 
Neumünster (incloent una presentació de la Biblioteca Elisenda Franquesa del 
Centre Català de Luxemburg en el marc d'una iniciativa de promoció de 
biblioteques associatives a Luxemburg) i acabaran el dia 22 a la Galeria 
Simoncini de Luxembourg Ville. El dia 23, al local del Casal hi haurà un estand 
de llibres (en català, castellà i en altres llengües amb traduccions d'autors 
catalans) de les 16.00 a les 20.00 hores. A partir de les 20.30 hores hi haurà un 
Sopar de Sant Jordi on es lliuraran els primers Premis Literaris 'Sant Jordi a 
1000' instituïts pel CCL. 
 
Lausana: Per a diumenge 22 d’abril, el Centre Català de Lausana (Suïssa) ha 
organitzat una venda de llibres i roses, un Concurs literari, un concurs de dibuix 
infantil i un lliurament de premis. A més hi haurà una lectura interactiva d'un 
conte per a infants, una lectura de contes i un refrigeri.  
 
Edimburg: El Centre Català d’Escòcia convoca la primera edició dels Jocs 
Florals en llengua catalana en la qual es concedeixen premis de narració curta 
o micro-relat i de poesia per a estudiants de català i altres que tinguin el català 
com a llengua materna.  
 
Copenhaguen: El Casal Català de Copenhaguen (Dinamarca) organitza una 
gimcana de la cultura catalana per a diumenge 22 d'abril a Copenhaguen. En 
acabar, es repartiran roses i s’intercanviaran llibres entre socis i amics. 
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AMÈRICA 

 
Los Angeles:  El Casal dels Catalans de California (Estats Units) tindrà una 
parada al Los Angeles Times Festival of Books que es celebra anualment. 
Aquest any té lloc al campus de la University of Southern California el 21 i 22 
d'abril. A la parada es promociona Catalunya i es regala una rosa i un llibre als 
visitants. També fan una petita presentació de Sant Jordi matant el drac. 
Diumenge 29 d’abril, tindrà lloc el tradicional Aplec de Primavera del Casal al 
Rancho Dominguez de Los Angeles en què se serveix una paella comunitària, 
s'organitzen jocs i tallers pels nens i ballades de sardanes.  

 
San Diego: el Casal dels Països Catalans de Califòrnia (Estats Units) celebrarà 
la diada de Sant Jordi diumenge 22 d’abril al Parc Vacation Isle, Mission Bay.  

 
Florida: diumenge 22 d'abril els membres de Friends of Catalonia (Estats 
Units) es reuneixen a partir de les 18.00 hores a la llibreria Books & Books per 
celebrar conjuntament Sant Jordi. 

 
Washington: La Xarxa Llull ha organitzat per al dia 23 diversos actes a la 
Universitat Georgetown: es projectarà la pel·lícula “Bicicleta, Cullera, Poma” en 
el marc del Festival de Cinema Català i s’ha organitzat una taula rodona sobre 
les eleccions presidencials als Estats Units d’aquest novembre amb la 
participació dels periodistes catalans Gustau Alegret (RAC1), Antoni Bassas 
(Televisió de Catalunya), Marc Bassets (La Vanguardia) i Xavier Vilà 
(Catalunya Ràdio). Aquell vespre se celebrarà un sopar en què s’oferiran 
productes catalans tradicionals. D’altra banda, el Casal Català de Washington 
ha organitzat una barbacoa al Rock Creek Park, que inclourà activitats infantils 
al voltant de la llegenda de Sant Jordi i un partit de futbol entre participants.  
 
Toronto: el Casal dels Països Catalans de Toronto (Canadà) organitza tallers 
de manualitats en què es faran roses de paper gegants i barrets en forma de 
drac. També es farà una lectura dramatitzada en anglès i català de la llegenda 
de Sant Jordi “Hi havia una vegada un cavaller” i un taller de danses 
tradicionals catalanes. A més, se celebrarà un concert de música de 
compositors catalans amb Quartet de Corda Montserrat i amb la violinista 
Gretchen Anner. També hi haurà una parada de llibres i roses i l’exposició 
digital “Dones Escriptores”.  
 
Vancouver: El Casal Català de Vancouver (Canadà) celebra el dia de Sant 
Jordi el proper diumenge 22 d’abril al Greek Cultural Centre. Hi haurà un 
concurs de coques i truites i el premi serà un val regal d úna de les llibreries 
més populars Vancouver. També es farà una ronda de lectures de diversos 
autors catalans entre els assistents. 
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San Salvador: el Casal Català d'El Salvador celebrarà un any més Sant Jordi a    
l'Escola Catalunya de Sant Vicent, juntament amb els seus nens i nenes. 
Aquest any es premiaran els millors dibuixos que facin al·lusió a aquesta 
activitat el mateix dia 23 d'abril. A més, es comptarà amb la participació del 
Grup de Teatre Cuentatrapos que representaran la Història de Sant Jordi i es 
repartiran roses.  

 
La Plata: el Casal dels Països Catalans de la Plata (Argentina) oferirà una 
recepció el proper 21 d’abril, lliurarà roses, punts de llibre i un refrigeri. També 
sortejarà 40 llibres catalans entre els assistents i presentarà un recital en 
guitarra de Ricardo Rodriguez Molina.  

 
Córdoba: El Casal Català de Córdoba (Argentina) ha organitzat un dinar de 
germanor en el qual també hi haurà una actuació de la Coral “Josep Maria 
Castelló” dirigida pel mestre Sebastián Tello.  

 
Santa Fe: El Casal de Catalunya de Santa Fe (Argentina) ha organitzat la 
Setmana de Catalunya en la qual se celebraran diversos actes: diumenge 22 
d’abril es representarà l’obra de teatre “Soterrani” de Josep Mª Benet i Jornet i 
dilluns 23 d’abril, integrants del casal donaran una rosa y la llegenda de Sant 
Jordi a qui porti un llibre nou o de segona mà en bones condicions. El dia 28 hi 
haurà una mostra de puntes i l’endemà el sopar de cloenda de la Setmana de 
Catalunya, entre altres activitats.  
 
Mendoza: L’Agrupació Catalana de Mendoza (Argentina) ha organitzat per a 
diumenge 22 d’abril a la Plaza España un concert de Cobla la Donya, que 
interpretarà una selecció de sardanes tradicionals, l'himne el Segadors i el Cant 
del Ocells (versió per Cobla o Cobla i Cor). 

 
El mateix dia de Sant Jordi, tindrà lloc un altre concert d’aquesta cobla, 
juntament amb  la Coral Pau Casals a l'Auditori de Ràdio Nacional Mendoza. El 
cor interpretà un repertori de cançons tradicionals catalanes, argentines i 
llatinoamericanes, i es farà un homenatge a escriptors de la localitat.  

 
Paraná: el Casal de Catalunya de Paraná (Argentina) ha organitzat per al dia 
de Sant Jordi una xocolatada a la seva seu. A més, el 5 de maig al matí tindrà 
lloc a la Plaça Major de la ciutat la XVI Fira de Llibres i Roses en la qual hi 
participaran llibreries, biblioteques públiques, biblioteques de museus 
provincials i municipals, editorials oficials  (de la Província d’Entre Ríos i de la 
Universitat Nacional d’Entre Ríos) i també privades, autors socis del Casal, 
col·lectivitats i altres institucions públiques i/o privades. S’hi exposaran les 
taules de llibres catalans, els de Braille i els d’estudi de la llengua catalana; 
s’escoltarà música catalana i entrerriana i es lliuraran els punts de llibres 
dissenyats pel Casal. A més, hi haurà música en directe del cantautor entrerrià 
Alejandro Vitas i de l’esbart Lliure. A continuació, hi haurà una ballada de 
sardanes.  
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Rosario: el Centre Català de Rosario (Argentina) oferirà diumenge 22 d’abril un 
homenatge a Sant Jordi i a la Mare de Déu de Montserrat. A les 12.00 hores 
s’oficiarà una missa amb participació de la Coral Anselm Clavé dirigida pel 
mestre Mario Zeppa i la orquestra Juvenil Pau Casals, a la Basílica Catedral 
Nuestra Señora del Rosario. En acabar hi haurà una ballada de sardanes.  
 
El dia de Sant Jordi, el Centre Català, conjuntament, amb llibreries de la ciutat i 
amb l'auspici de la Municipalitat de Rosario recrearà els tradicionals estands de 
llibres i roses de tot Catalunya. S’explicarà als visitants la tradició d'intercanviar 
llibres i roses; les llibreries oferiran llibres a baix preu i es promourà la lectura. 
L’exhibició i venda de llibres tindrà lloc al carrer Córdoba entre Entre Ríos y 
Corrientes.  
 
Dimarts, dia 24, hi haurà un recital del cantautor català Xavier Ribalta i el 
guitarrista argentí Jorge Labanca al Centre Català de Rosario. El dia següent, 
tindrà lloc el segon premi Concurs Pau Casals per a joves intèrprets.  
 
Quito: El Casal Català de Quito (Equador) convida a la comunitat catalana a un 
aplec al Parc de la Carolina, on se celebrarà una missa i es ballaran sardanes. 
També hi haurà una representació artística-teatral sobre Sant Jordi, es 
convidaran diversos escriptors que signaran llibres i regalaran roses als 
assistents.  
 
Guayaquil: El Casal Català de Guayaquil (Equador) celebra Sant Jordi amb la 
reunió dels dirigents d’Expolibro (Feria del Llibre que se celebra al juliol a 
Guayaquil), amb vídeos il·lustratius de Sant Jordi i la presentació del grup de 
música contemporània Veus del Cor amb algunes de les interpretacions de 
músics catalans, cantat en català. Es divulgarà també a dues escoles la història 
de Sant Jordi i es regalaran punts de llibre. 

 
Cuenca: El 23 d'abril hi haurà un intercanvi d'aproximadament 1.500 roses i 
llibres donats per diversos aportants i membres del Casal Jorge Butiñá de 
Cuenca (Equador). El 20 d'abril, a través de la Sessió Solemne al Saló d'Actes 
de la Unitat Educativa "Alborada” se celebrarà l’’”Acord d’acollida de la festa de 
Sant Jordi, el llibre i la rosa com a festa patronal de la institució”. Aquell mateix 
dia es presentarà el concert de la Banda "Sense Temps" el mateix 20 d'abril 
davant 1.300 espectadors aproximadament. 

 
La Habana: A la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña de La 
Habana (Cuba) s’exhibeix l’exposició “Sant Jordi, Patró de Catalunya i heroi de 
llegenda” -làmines artístiques que tenen a Sant Jordi com a protagonista- i es 
farà l’activitat cultural infantil  “Sant Jordi va a la fira”. També hi haurà una 
oferta gastronòmica especial per als associats que es diuen Jordi o Jorge i un 
espectacle artístic musical. S’obsequiaran roses i llibres entre els assistents. 
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Mérida: El Casal Català de la Península del Yucatán (Mèxic) celebrarà la 
Setmana Cultural de Sant Jordi en el marc de la qual commemorarà també el 
15è aniversari de l'entitat i el dia de la Catalunya exterior. El dia 23 tindrà lloc el 
Festival Medieval del Llibre i la inauguració de la exposició “Vita versat”. 
Dimecres 25 se celebrarà la Nit del cinema català i divendres 27, la Mare de 
Déu de Montserrat. Finalment, diumenge 29 es farà la celebració del Dia 
Internacional de la Catalunya Exterior 

 
Ciutat Guayana: El Casal dels Països Catalans de Guayana (Veneçuela) ha 
organitzat una lectura de contes per als nens, repartiran roses i faran una 
explicació de Sant Jordi.  L’estand del Casal tindrà a disposició dels visitants 
llibres sobre la cultura catalana i es regalaran punts de llibre a les Editorials i 
Llibreries que  acompanyaran al Casal  en aquesta celebració. També hi haurà 
una ballada de sardanes i un concert amb l'Orquestra Simfònica de l'Estat 
Bolívar.  

 
Caracas: el Centre Català de Caracas (Veneçuela) farà una dramatització 
infantil de la llegenda de Sant Jordi i convidarà els nens a fer uns dibuixos 
d’aquesta llegenda. Es regalaran roses, punts de llibres amb la descripció 
d'aquesta celebració i s'exposarà literatura catalana. També es convidarà a 
socis i personalitats assistents a ballar sardanes. La plaça d'Altamira disposarà 
d'un estand on joves amb vestits típics catalans explicaran als assistents totes 
les activitats relatives a aquesta festivitat de Sant Jordi. 

 
Bogotà: la Comunitat Catalana de Colòmbia (Colòmbia) ha organitzat un sopar 
de germanor entre els seu socis, amics i simpatitzants i l’exposició al Santuari 
de Montserrate "Sagrada Família de Gaudí. L'èxit d'un poble", que es podrà 
visitar fins el dia 30 d'abril de 2012.   

 
 
ALTRES LOCALITATS 
 
 
Beijing: el Casal Català de Beijing (Xina) celebra Sant Jordi dissabte 21 d’abril 
amb diverses activitats: hi haurà un intercanvi de llibres nous o de segona mà, 
el Casal regalarà una rosa a les primeres 100 noies que arribin a la festa i els 
estudiants de català del Casal participaran als primers Jocs Florals de Beijing 
amb un poema preparat prèviament i es degustarà Cremat.  

 
Melbourne: El Casal Català de Victòria (Austràlia) celebra Sant Jordi a la 
llibreria Reader ś Feast el dia 22 d ábril. Es vendran llibres d áutors catalans 
traduïts a l ánglès i roses. En l’acte es lliuraran els premis del II Concurs literari, 
i es llegirà un extracte dels textos guanyadors per part dels autors, una lectura 
sobre el significat d’aquesta diada i un vídeo on es mostra un dia a Barcelona 
per Sant Jordi.  Finalment, s’inaugurarà un "club de lectors" amb unes lectures 
de contes que es repartiran als interessats.  


