
Per Sant Jordi, llibres de casa
PRESENTACIÓ DE PUBLICACIONS VINCULADES A SÚRIA

  Diumenge, 24 d’abril
A dos quarts de 12 del migdia 
Al Parc Macary i Viader

Cantata
Amb text i poemes de Miquel 
Desclot i Joana Raspall i músi-
ca de Joan Josep Blay, a càrrec 
de les corals de nivell elemen-
tal i grup instrumental del pro-
fessorat de l’Escola Municipal 
de Música de Súria.

  seguit de la presentació dels contes 

Un talp a l’Antic Egipte i Un talp al meu jardí
Col·lecció de contes infantils de Martí Gironell i Gamero i il·lustraci-
ons de la surienca Coaner Codina i Pich, a càrrec d’aquests mateixos 
autors.

Dos àlbums il·lustrats per a la mainada on un talp petit i molt savi ens convi-
da a viure tot d’aventures màgiques. Algunes descobrint l’univers que s’ama-
ga sota els nostres peus i d’altres aterrant entremig de paisatges plens de 
sorra a l’Antic Egipte. 

Els actes dels dies 23 i 24 d’abril són inclosos també al programa de 
la matinal solidària de Súria Lluita.

  Divendres, 22 d’abril 
Dos quarts de 8 del vespre – Església del Roser

Súria desapareguda
Recull de fotografia antiga d’Albert Fàbrega i Enfedaque, a càrrec del 
mateix autor surienc i de Salvador Redó i Martí, fotògraf, periodista i 
graduat en Humanitats.  

Un viatge per a redescobrir el pai-
satge humanitzat dels carrers i bar-
ris de la vila, recordar i reviure el ba-
tec del poble, el món de la indústria 
tèxtil i el canvi radical que va provo-
car el descobriment de la potassa i 
l’explotació minera. 

  Dissabte, 23 d’abril, diada de Sant Jordi
12 del migdia – Al local de Súria Lluita 
(Carrer de Vilanova, 2)

Els nostres Superherois
Un llibre de contes infantils i d’adults del 
surienc Jesús Migueles i Barrera, edi-
tat per Súria Lluita, a càrrec de l’autor i 
d’aquest col·lectiu solidari surienc. 

Set contes molt diferents. Set històries que buscaran la positivitat, malgrat 
les adversitats. Edició adreçada a nois i noies de qualsevol edat que ha comp-
tat amb la col·laboració de nens i nenes de Súria, que han fet els dibuixos. 

  Dimecres, 20 d’abril 
6 de la tarda – Església del Roser

Petita Petra
Un conte infantil de la surienca Eva Ferrer Paniagua i de Cristina 
Zafra Vizcaino, a càrrec de les autores i de Marina Solé Sardans,  
de Zenobita Edicions. 

Petita Petra és un àlbum il·lustrat que ex-
plica la història d’una girafa observadora i 
curiosa que posa en dubte tot allò que li di-
uen. Una faula plena d’animals i també de 
prejudicis per fer reflexionar grans i petits. 

  Dijous, 21 d’abril 
7 del vespre – Església del Roser

 La història d’un Miracle
de Xavi Solà i Bosch, a càrrec de l’autor.

Repàs d’aquest santuari de Riner, al Solso-
nès, vinculat històricament amb la vila de 
Súria, des dels vessants religiós, social, his-
tòric i cultural, escrit per la persona respon-
sable de les visites guiades d’aquest indret.



Sant Jordi, festa de la cultura Sant Jordi
Súria

2022
  Del 8 al 21 d’abril Durant tot el dia – A les botigues de Súria

Gimcana de Sant Jordi
Iniciativa del programa Súria Municipi Lector, organitzada per les es-
coles Francesc Macià, Salipota i FEDAC i l’institut Mig-Món, i les cor-
responents AFA amb la col·laboració de Súria Punt Comercial.

  Divendres, 22 d’abril 
De les 5 a dos quarts de 8 de la tarda – A la plaça de Sant Joan

Biblioteca al carrer
–––
de 5 a 8 de la tarda – Des de la plaça de la Serradora

Programació de Ràdio Súria Especial Sant Jordi en directe
amb entrevistes amb les persones protagonistes d’aquesta diada i 
amb els autors de llibres presentats a la vila. 
–––
5 de la tarda – A la plaça de Sant Joan

Tallers infantils
Organitzats per les AFA de les escoles Francesc Macià, Salipo-
ta i FEDAC i de l’institut Mig-Món, amb la col·laboració d’alumnes 
d’aquest darrer centre. 
–––
De 5 a 7 de la tarda – A la plaça de Sant Joan

Animació infantil
7 de la tarda – A la plaça de Sant Joan

 Sorteig de premis de la Gimcana de Sant Jordi
  Dissabte, 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.


