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Sant Jordi 
Festa del llibre i de la rosa 

 
 
 

Amb motiu de la tradicional Sant Jordi de Perpinyà està 
organitzant un festival de llibres notables i la rosa : exposicions, 
tallers,conferències i romanços floreixen al voltant de les fonts ... 
animar aquest mes d’abril. 
Un programa ric i variat en honor a la festa català símbol de la 
victòria de la llum sobre les tenebres, i per la seva 16 º any 
consecutiu es va convertir en Dia Mundial del Llibre. 

 
 

 
Del dimarts 13 al dijous 29 d’abril 
Exposició 
realitzacions de les escoles maternals i elementals de Perpinyà sobre el tema 
dels dracs a partir dels tallers d’escriptura i de treballs artístics. 
� Departament de català de la Mediateca. 
 
 
Del dimecres 21 al dimecres 28 d’abril 
Jordi d’Or fotogràfic 
Entrega de premis i inauguració el dimecres 21 d’abril a les 18 h 00. 
Creat per l’equip organitzador del festival Visa Off, en col�laboració amb Visa 
pour l’Image • Perpignan, el Jordi d’Or fotogràfic és un concurs obert a tots, 
aficionats i professionals. L’exposició reuneix les cincantas millors col�leccions. 
� Convent dels Mínims. 
 
 
Dijous 22 d’abril 
Presentació del nou mètode Assimil  
El català sense esforç, 
totalment adaptat als principiants o als que ja tenen uns coneixements de la 
llengua, amb una aproximació progressiva, tant pel que fa a l’aprenentatge 
del vocabulari com per la gramàtica o la fonètica. 
� Centre d’autoaprenentage del català a les 18 h 00. 
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Divendres 23 d’abril 
Dia de Sant Jordi 
Sant Jordi a Perpinyà 
Distribució d’obres i de roses als casals d’avis, a la presó, a l’hospital i al 
Tremplin pels elegits de la Vila de Perpinyà. 
 
Concert de Sant Jordi programat per l’Institut Font Nova , DJ Raph & The 
Primaveras i la cobla Mil�lenària. Una aliança hàbilment elaborada de 
músiques tradicionals i de sons electrònics caracteritza aquesta aventura 
orquestral inèdita. Els Primaveras exploren nous horitzons del groove 
manllevant rítmica digital i breaks al Big Beat, improvisació al jazz i a la 
música catalana les seves sonoritats tradicionals. Aquí, la cobla Mil�lenària ve 
a completar aquest dispositiu, la qual els hi confereix una configuració 
escènica digna d’un big band. Nodrits amb arrels del groove i sonoritats 
ancestrals creen un mix pintat d'impressions jazz, funk, soul i electro. 
� Teatre municipal a les 21 h 00.Entrada : 10 €, taquilla a l’espai Palmarium. 
 
Del divendres 23 d’abril al dimarts 25 de maig 
Exposició Memòria gitana 
La direcció de la Cultura de la Vila de Perpinyà proposa una exposició al 
voltant dels gitanos. 
� Capella del Terç Orde de les 12 h 00 a les 19 h 00. 
 
Dissabte 24 d’abril 
Sant Jordi al carrer 
 
Benedicció i degustació 
de vi, pa i coques de Sant Jordi amb la participació dels Gegants de 
Perpinyà i de l’orquestra de sacs de gemecs Els Salanc’aires. 
� Pati de l’Ajuntament a les 11 h 30. 
 
Rambla del Llibre 
Parades de llibres amb autors, editors i llibreters. 
� Voral Vauban de les 10 h 00 a les 19 h 00. 
 
Fira del llibre d’ocasió 
Parades de llibreters de vell i particulars. 
� Plaça Gambetta de les 10 h 00 a les 19 h 00. 
 
Les fonts florides 
Concerts al voltant de les fonts florides.  
Al centre antic de les 15 h 30 a les 18 h 30. 
Final dels conjunts musicals plaça Gambetta a les 18 h 00. 
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Passejada musical. Itinerari acompanyat a partir de les 15 h 30. De la plaça 
de les Esplanades passant per la font de les Granotes, i la Casa de la Vila fins 
a la font de la Salamandra, sou convidats a descobrir i a assaborir les 
realitzacions florals, les lectures i les composicions musicals dels quatre 
conjunts convidats seguint els passos de l’actriu Lætitia Costa. 
� Plaça de les Esplanades, sortida a les 16 h 00. 
 
Tallers per a la mainada 
Pels nens de sis a dotze anys, les guies conferenciants proposen una visita 
contada entorn de la llegenda de Sant Jordi a la recerca dels dracs del 
centre antic de Perpinyà. 
� Casa Xanxo a 14 h 30 i a 16 h 30. 
 
Visita-descoberta de les fonts 
A la cantonada d’un carrer o sobre una petita plaça, les fonts expliquen la 
història de Perpinyà. Seguint el curs de l’aigua, la guia-conferenciant us 
convida a descobrir aquestes joies patrimonials a través d’una formosa 
passejada urbana. 
� Sortida de la Casa Xanxo a les 11 h 00. 
 
Diada portes obertes al Departament de català de la Mediateca  
Mediateca especialitzada en llengua catalana.  
S’oferirà una rosa a cada visitant. 
� Departament de català de la Mediateca de les 9 h 30 a les 18 h 00. 
 
Animacions als barris 
Ajuntament del barri Centre antic amb la Casa de Sant Jaume. 
Signatura del llibre Saint-Jacques terre d'enfance (Sant Jaume terra 
d’infància) del Michel Bolasell. 
� Plaça Cassanyes a les 10 h 00. 
Sardanes, distribució de roses ofertes per l’Institut Font Nova, repartiment de 
coques de Sant Jordi, xocolatada. Amb les associacions Els Realets, Mallorca 
Sardanista, club Mallorca i el comitè d’animació del Centre antic. 
� Plaça Rigau de les 14 h 00 a les 16 h 30. 
 
L’Art al carrer 
 
Descobertes, encontres artístiques en un carrer esdevingut galeria a cel obert 
amb tallers d’artistes i artesans d’art del Col�lectiu dels artistes de la 
Revolució. 
� Carrer de la Revolució francesa de les 10 h 00 a les 18 h 00. 
 
Espectacle de llum i so arran de la font Maillol 
� Passejada Maillol a les 20 h 30. 
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Dilluns 26 d’abril 
Sant Jordi a Perpinyà Distribució d’obres i de roses a les escoles maternals i 
primàries pels elegits de la Vila de Perpinyà. 
 
Divendres 30 d’abril 
VIIIe Jornada d’estudi sobra la impremta   
Aquesta VIIIa Jornada d’estudi sobre la impremta serà dedicada a la llibreria, 
articulació cabdal en els oficis del llibre is’acabarà amb un debat animat per 
escriptors i lectors. 
� Sala de conferència de la Mediateca de les 9 h 30 a les 17 h 30. 
 
XXIa Nit literària de Sant Jordi Organitzada per Òmnium Cultural Catalunya 
Nord. Entrega de premis literaris (Premi Narració Infantil de l’Institut Font 
Nova). 
� Església dels Dominicans a les 20 h 30. 
 
 

 

 




