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Jordiada 2008

Cornellà de Llobregat

250-JORDIADA.qxd 11/4/08 14:17 Página 2

Torna la Jordiada,
la festa de la cultura
tradicional catalana
Un cop més pels volts de Sant Jordi, Cornellà i la seva ciutadania s’aboquen
en la celebració de tot un calendari d’activitats culturals i lúdiques en el marc
de la Jordiada que enguany celebra el seu 16è aniversari. Més d’una vintena
d’entitats de la ciutat organitzen aquesta festivitat amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Cornellà amb l’objectiu de promoure la cultura i les arrels
de la nostra terra. La inauguració de l’exposició “La flaire de les roses
arribarà als nostres cors” el dia 18 d’abril al Castell de Cornellà”
dóna llum verda a uns dies de festa i germanor
entorn la Diada de Sant Jordi.

El Parc de Can Mercader acull l’acte
central el diumenge, 20 d’abril
Any re re any el Pa rc de Can Mercader es
c o n ve rteix en el punt d’atenció de centenars
de cornellanencs i cornellanenques fidels a la
Jordiada. La Festa de Cultura Popular de
Tradició Catalana ofereix al llarg de la jornada
un munt d’activitats obertes a tota la ciutadania.
A partir de les 11.30 hores el Pa rc de Can
Mercader acollirà l’actuació dels diables,
tra b u c a i res, castellers, cap-grossos, bastoners

a més de ballada de sardanes, música popular
i concerts de corals. El tradicional dinar de
germanor servirà per re c u p e rar forces i poder
aguantar fins la fi de festa amb cantada
d’havaneres, rom cremat i el tradicionals
focs d’artifici cap a les 21 hores.

La literatura pro tagonista
de la nit de Sant Jordi
La litera t u ra catalana és l’eix central de la gra n
majoria de les activitats pro g ramades per
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aquests dies com les vuit hores de contes per
a infants i adults que acull l’Orfeó Catalònia el
dia 19 a partir de les 17 hores. És el cas també de
l’acte del dia 22 a les 19:30 hores a la Biblioteca
Central de Cornellà on els assistents faran un
tomb per les lletres amb ‘Cartes d’Amor’ d’Albert
Ramdell Gurney. Però sens dubte, la gran cita
arriba la nit del 23 d’abril a la Sala Ramon
Romagosa del Pa t ronat Cultural i Re c reatiu amb
la celebració de la VI Nit Literària de Sant Jord i
de l’Avenç de Cornellà.

Vetllades musicals i la companyia
T de Teatre amenitzen la Jordiada
La música i el teatre continuen sent components indispensables en la celebració de la
J o rdiada a Cornellà. El dia 19 a les 21 hore s
Miquel Gil i l’orq u e s t ra Àrab de Barcelona
actuen a la sala Ramon Romagosa del Patronat
C u l t u ral i Re c reatiu. El mateix escenari acull el
dijous 24 a partir de les 22 hores el grup de
Folk ‘Què fas, Polissó?’. El dia 25 a partir de les
22:30 hores és el moment de viure una de les
cites més esperades, la Nit de Jazz a l’Orfeó
Catalònia amb Manel Camp Quartet que
p resenta ‘Tornassol’. El punt i final de la Jordiada
el posarà la companyia T de Teatre el dia 27 a
partir de les 19 hores a L’Auditori de Cornellà
amb la comèdia ‘Com pot ser que t’estimi tant’
en el marc del pro g rama Cornellà Escena 2008.

Torna el ‘Tresquem per
Cornellà’ per conèixer
i gaudir de la ciutat
El diumenge, 27 d’abril els més matiners
poden gaudir d’una altra forma de conèixer
la ciutat participant en la setena edició
del ‘Tresquem per Cornellà’. L’activitat
s’iniciarà a les 8.45 hores i promet tota
una experiència durant tot el matí per
diferents indrets de Cornellà que fins ara
ens passaven desapercebuts.
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SANT JORDI 2008
A CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
XVI EDICIÓ
18
divendres
19

A les 19:30 hores, al Castell de Cornellà
INAUGURACIÓ DE LA SETZENA EDICIÓ DE LA JORDIADA AMB LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
‘LA FLAIRE DE LES ROSES ARRIBARÀ ALS NOSTRES CORS ’
A partir de les 17:00 hores, a l’Orfeó Catalònia
VUIT HORES DE CONTES PER A INFANTS I ADULTS

dissabte

A partir de les 21:00 hores, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu
MIQUEL GIL + ORQUESTA ÀRAB DE BARCELO N A

20
diumenge

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

22
dimarts
23

dimecres

24

dijous

25
divendres
27

diumenge

A les 19:30 hores, a la Biblioteca Central de Cornellà
UN TOMB PER… LES LLETRES: ‘CARTES D’AMOR’ D’ALBERT RAMDELL GURNEY
A partir de les 21:30 hores, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu
VI NIT LITERÀRIA DE SANT JORDI DE L’AVENÇ DE CORNELLÀ
A les 22:00 hores, a la Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu
FOLK AL PATRO EL ‘GRUP DE FOLK’ AMB ‘QUÈ FAS, POLISSÓ?’
A partir de les 22:30 hores, a l’Orfeó Catalònia
NIT DE JAZZ AMB ‘MANEL CAMP QUARTET’ PRESENTANT ‘TORNASSOL’
A partir de les 8:45 hores, durant tot el matí i per tot Cornellà
‘TRESQUEM PER CORNELLÀ’ SETÈ ITINERARI PER CORNELLÀ
A les 19:00 hores, a l’Auditori de Cornellà i dins del ‘Cornellà Escena 2008’
JORDIADA-TEATRE AMB ‘COM POT SER QUE T’ESTIMI TANT’

