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La Jordiada convida
a participar a la
ciutadania
Del 21 d'abril a l'1 de maig els cornellanecs i cornellanenques sortiran al carrer per gaudir de la catorzena edició de
la Jordiada, una festivitat de caire cultural, popular i
cívica. Organitzada amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Cornellà i més d'una vintena d'entitats i associacions
de la ciutat la Jordiada té com a objectiu la promoció de la
cultura tradicional catalana, fet que s'aconsegueix any
rera any gràcies a la implicació ciutadana.

L

'acte central està programat per
al diumenge, 23 d'abril, Diada de Sant

Jordi. A partir de les 11.30 hores i durant tot el dia,
el Parc de Can Mercader torna a ser l'escenari d'un
munt d'activitats centrades en la promoció de la cultura
popular catalana amb activitats musicals i de tradicions
folklòriques. Diables, trabucaires, castellers, cap-grossos, sardanes, bastoners, música popular i concerts de
corals seran algunes de les propostes per gaudir d'un
programa festiu que també inclou el tradicional dinar de
germanor, cantada d'havaneres, rom cremat i un fi de
festa amb focs d'artifici cap a les 21 hores.

Presentació del llibre
“Llum i colors”
El tret de sortida de la Jordiada 2006 serà el d i v e ndres, 21 d’abril, a les 19.30 hores, al Castell de
Cornellà amb la presentació del llibre “Llum i colors”,
un recull de 118 fotografies guardonades en el
Concurs Fotogràfic que es convoca cada any amb
motiu de la Jordiada.

La música amenitzarà les
vetllades d’abril
Un dels actes tradicionals de la Jordiada tindrà lloc
el dissabte 22 d’abril a partir de les 17 horesSerà la marató ‘vuit hores de contes’ a l’Orfeó
Catalònia . D’altra banda, dimarts, 25 d’abril a
les 19.30 hores la Jordiada proposa fer un tomb

SUPERJORDIADA.qxd 27/4/06 09:39 Página 3

per “La força de voluntat i altres contes de Quim
Monzó”, xerrada que tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Cornellà.
Però la Jordiada és també música amb grups
catalans i orquestres que amenitzaran les vetllades. La primera serà dijous dia 27. A les 22
hores la Sala Ramon Romagosa del Patronat
Cultural i Recreatiu oferirà l’actuació d’El Pont
d’Arcalís amb el seu treball “Aigua, més aigua”.
La següent cita musical serà divendres, 28 d’abril.
Els amants del jazz podran gaudir de l’actuació de “Mr.
Hurricane Band” presentant “Hard Driving” a partir de
les 22.30 hores a l’Orfeó Catalònia.
El colofó el posarà La Locomotora Negra l’1
de maig a les 19 hores a l’Auditori de Cornellà.
La formació, unes de les més antigues en el món
del Jazz a casa nostra, presentarà el seu treball
“Originals”.
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SANT JORDI 2006
A CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
XIV EDICIÓ
21

A les 19:30 hores, al Castell de Cornellà: PRESENTACIÓ DE LA CATORZENA EDICIÓ
DE LA JORDIADA, amb la presentació del llibre “LLUM I COLORS”

22

A partir de les 17:00 hores, a l’Orfeó Catalònia
VUIT HORES DE CONTES PER A INFANTS I ADULTS

23

Durant tot el dia, al parc de Can Mercader
FESTA DE CULTURA POPULAR DE TRADICIÓ CATALANA

divendres

dissabte

diumenge

25

dimarts

A les 19:00 hores, a la Biblioteca Central de Cornellà
“La força de voluntat i altres contes de Quim Monzó” A càrrec d’Assumpta Mercader

27

dijous

A les 22:00 hores, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu
FOLK AL PATRÓ amb “Aigua, més aigua” d ’El Pont d’Arcalís

28

A les 22:30 Hores, a l’Orfeó Catalònia
Nit de Jazz amb “Mr. Hurricane Band” presentant “Hard Driving”

dijous

1

A partir de les 8:45 hores, durant tot el matí i per tot Cornellà
“Més 3quem” Cinquè itinerari per Cornellà de Llobregat

1

A les 19:00 hores, a l’auditori de Cornellà
MÚSICA JORDIADA: LA LOCOMOTORA NEGRA amb “ORIGINALS”

dilluns

dilluns

