
7 del vespre – Església del Roser

POESIA EN ERUPCIÓ�
de Selene Moreno i Jódar, 
a càrrec de la mateixa autora surienca i del 
col·lectiu ‘Bruixes salines’, que l’ha editat. 
El col·lectiu promotor d’aquest llibret el presenta com 
a recull de versos “fets amb paraules senzilles, 
entenedores, per reconciliar-nos amb la poesia i 
engrescar-nos a llegir-la perquè parla d’ella i de 
nosaltres, de la nostra vida de cada dia i de la lluita 
constant per aconseguir un món millor per a tothom”. 

6 de la tarda – Plaça de Salvador Perarnau

LES PLANTES DE L’AVI
Un llibre de contes infantils de la 
surienca Eva Ferrer i Paniagua, amb 
il·lustracions d’Imma Mestre i Cunillera, 
a càrrec de les mateixes autores.  

Cloenda amb un petit recital de poemes del 
llibre ‘El Senyor Pèsol i altres plantes’ de 
Salvador Perarnau i Canal, a càrrec de David 
Requena Botella. 
Amb aquest acte s’estrenarà un nou mural en 
aquest espai públic dedicat al poeta surienc, de 
qui enguany se’n commemora el naixement i 
traspàs.  
També es presentaran els treballs guanyadors  i 
s’entregaran els premis del Concurs de Punts de 
Llibre i del Joc a les xarxes, del 70è aniversari 
de la Biblioteca de Súria. 

Un àlbum de contes per a nens i nenes de fins a 
10 anys. El món de les plantes que tan coneixen 
els nostres avis, ens transporta a històries i 
aventures emocionants, creatives i que desvet-
llen la imaginació de tots, petits i grans. 

22
d’abril
DIJOUS

Per Sant Jordi, 
llibres de casa

19
d’abril
DILLUNS

Presentació de publicacions 
vinculades a Súria. 
Obertes al públic amb inscripció 
prèvia a través del web 
www.suria.cat/aforaments

7 del vespre – Església del Roser

PRIMER LLIBRE DELS 
PRIMERS QUADRES
Un recull d’imatges de pintures del 
surienc Jaume Perarnau i Casals, amb 
versos de Joan Vilamala i Terricabres i 
Quim Bosch i Marcet, a càrrec dels 
mateixos autors i del pintor Ignasi 
Corrons. 
Aplec de més de cinquanta teles pictòriques 
de retrats, paisatges i elements naturals, de 
tota la trajectòria artística de Perarnau i 
Casals, amb l’acompanyament d’enginyosos 
versos descriptius i observadors. 

20
d’abril
DIMARTS

21
d’abril
DIMECRES

7 del vespre – Església del Roser

PERSONATGES 
Recull d’entrevistes i reportatges del 
surienc Santi Sanz i González, a càrrec de 
l’autor i de l’activista local Josep Serra i 
Casals.  
Compendi d’articles periodístics que el seu autor, 
llicenciat en periodisme, publicitat i relacions públiques,  
va publicar al setmanari Crònica de Súria entre els anys 
1987 i 1989, especialment dedicat a l’associacionisme 
local. 

7 del vespre – Església del Roser

EL SECRETO DE DANTE
de Mar Juárez i León, 
a càrrec de la mateixa jove autora surienca 
i de la seva antiga professora M. Teresa Cots 
i Portí. 
Novel.la en la qual una historiadora de l’art s’envolta 
d’un misteri que desperta molt més que uns quants 
records familiars. Des de Barcelona, diferents pistes la 
portaran a descobrir enigmes dels seus avantpassats 
amagats en un racó de París.

23
d’abril
DIVENDRES

DIADA 
DE 
SANT 
JORDI



Dissabte, 1 de maig 
7 del vespre – Església del Roser

AMB UN CLAVELL AL COR
Recital de música i poesia de Salvador 
Perarnau i Canal, a càrrec dels suriencs de 
fora vila Lluís Cuadrench i Garcia, a la 
guitarra, i Gemma Reguant i Fosas, a la veu 
dels poemes.  
 

Un recorregut per diferents mons que habiten dins 
l’obra de Perarnau, mons que connecten molt 
fàcilment amb els mons individuals de qualsevol 
ésser humà. En ocasió de la commemoració 
d’enguany. Amb acompanyament, també, d’alguns 
textos de Josep Carner i d’Àngel Guimerà.  

Lluís Cuadrench és intèrpret i compositor musical. 
Gemma Reguant és actriu i professora de veu i 
expressió oral. 

Acte obert al públic amb inscripció prèvia a través 
del web www.suria.cat/aforaments.

Retransmissió en directe pel canal de l’Ajuntament 
a YouTube: www.suria.cat/youtube

Del dilluns 19 
al dissabte 24 d’abril
Durant tot el dia

POEMES DE PERARNAU 
A LES BOTIGUES DE SÚRIA
Acció divulgativa de l’obra de l’escriptor 
surienc Salvador Perarnau i Canal (1885-1971) 
que es desenvoluparà a les escoles de 
primària i a l’Institut i s’exposarà als 
aparadors dels establiments comercials de 
la vila i altres indrets públics.
És una activitat de Súria Municipi Lector, 
amb la participació de la Biblioteca Públi-
ca, les escoles Francesc Macià, Salipota i 
FEDAC, l’institut Mig-Món, l’Escola 
d’Adults i el Casal de la Dona, i la col·labo-
ració de la Unió de Botiguers. 
   

Divendres 23 d’abril
Durant tot el dia

PARADES 
DE LLIBRES 
I ROSES
Les llibreries i les floristeries faran parada 
al carrer en els llocs habituals.

Sant Jordi, 
festa de la cultura

Mesures anti-covid
Les persones assistents als actes d’aquest 
programa hauran de portar mascareta i seguir totes 
les mesures de prevenció i seguretat anti-covid.
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