JORDIADA 2009
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

UNA NOVA JORDIADA ENS
APROPA UN ANY MÉS A LA
CULTURA I LES TRADICIONS
CATALANES
Aquest any serà la XVII
edició d’una tradició que
movilitza a centenars de
persones a la ciutat durant
els dies que envolten la
jornada de Sant Jordi. Amb
identitat pròpia, la Jordiada
aplega durant prop de
10 dies una programació
cultural on predominen
costums i tradicions
del poble català a més
d’impulsar accions culturals
vinculades al món de la
lectura

El punt de partida serà el divendres
17 d’abril, amb la presentació de la
XVII Jordiada al Castell de Cornellà a
partir de les 19.30 hores i continuarà
dissabte amb el tradicional marató de
8 hores de contes a l’Orfeó catalònia
on diferents conta contes oferiran un
ampli repertori d’històries de totes les
èpoques adreçades majoritàriament al
públic infantil però també interessant
per al públic adult. Les vuit hores de
cotes s’iniciaran a les 17.00 hores.
El mateix dia a la plaça de l’Església
a partir de les 19.00 hores tothom
està convidat a gaudir del ball de la
muixeranga amb el grup dansaire
d’Algemesi. Les muixerangues són
manifestacions festives parateatrals

que incorporen parts de dansa,
quadres plàstics i algun tipus de
construccions humanes, amb
intencionalitat representativa.
També el concurs de fotografia és un
dels al·licients d’aquesta festivitat. El
seu objectiu és guardonar a la foto més
original i representativa dels events
que tindran lloc.

Festa gran a Can Mercader el
19 abril
Però sens dubte el punt de trobada que
compta any rera amb una participació
massiva és la Festa Popular que se
celebrarà enguany el 19 d’abril al
Parc de Can Mercader. Durant tot
el dia es produiran manifestacions

musicals, culturals i lúdiques de la
cultura tradicional catalana, actuaran
grups locals com la Xaranga Sarau i
també tindran especial protagonisme
els grups de Diables de la Ciutat
amb el seu foc, llum i artificis que
delectaran a grans i petits. Els que
no passaran desapercebuts tampoc
seran els gegants i capgrossos i
animaran la festa amb música popular,
concerts de corals i també amb les
actuacions de trabucaires i altres grups
tradicionals. Alhora es programaran
diferents activitats lúdiques per als
més petits que es combinaran amb
mostres d’artesania, degustacions
gastronòmiques i altres.

Actes al voltant
de la lectura

Amb “Un tomb per …les lletres” la
Jordiada ens acostarà el dimarts dia
21 d’abril a un recital de poesia sobre
Wilde a Rodoreda, en un acte que
tindrà lloc a la Biblioteca Central a
partir de les 19.30 hores. També el
dia 23, dia de Sant Jordi, es portarà
a terme la iniciativa “Voluntariat per
la llengua, encomana poesia” a la
Biblioteca Marta Mata on es preveu
potenciar i reivindicar el llenguatge i
les construccions poètiques.
La música serà també protagonista
amb un grapat d’actuacions que
tenen diferents propostes. Des de

folk, pasant per l’actuació de l’Esbart
Ciutat Comtal, una Nit de jazz a l’Orfeó
Catalònia, un concert de la Knalla
Band, el dia 25 d’abril a partir de les
19h a Can Tirel o el concert de cloenda
a l’Auditori de Cornella a partir de les
19h.

Clausura amb el 3Quem

Una altra cita serà el 3Quem que ja
arriba a la vuitena edició. Serà el dia 26
d’abril i la cita serà a partir de les 8:45
hores per redescobrir a peu la nostra
ciutat.

