
 
SANT JORDI 2022 
Somia, viatja, imagina’t...  
Emociona’t amb un llibre 
 
 
Dissabte 23  d’abril a les 17.30 h 
Per Sant Jordi, llibreries i floristeries al carrer 
Avui pots comprar el llibre i una rosa durant tot el dia: 

 

 I podràs trobar els autors locals a les llibreries que signen els seus llibres: 

 

Llibreries Alfambra AlfilBe Bernadàs El 
Petit 
de la 
Vila 

Miró 

10.00 a 
11.00 h 

Marta 
Álvarez: 
‘Tarot’ 

Toni Vicent 

“Boqueria 
1840-2020” 

   

11.00 a 
12.00 h 

Ana Masago: 
‘Shjol y 
Avelut’ 

 

Marta 
Álvarez: 
‘Tarot’ 

Juan Miguel 
Torrero: ‘El 
enemigo oculto’ 
Verònica Aranda: 
‘La carta’ i 
‘Animales que no 
dan miedo’ 

 
Josep Maria 
Calaf: ‘La 
meva pàtria’ i 
‘El balancí’ 

Montserrat 
Barlam: 
‘Records i 
esperances’ 

12.00 a 
13.00 h 

Toni Vicent 

“Boqueria 
1840-2020” 

 

Ana Masago: 
‘Shjol y 
Avelut’ 

 
Robert 
Garcia: 
‘Faig 6 
anys’ 

Isaac Feyner: 
‘Leer después 
del trabajo’ 

13.00 a 
14.00 h 

 
Josep Maria 
Calaf: ‘La 
meva pàtria’ 
i ‘El balancí’ 

Isaac Feyner: ‘Leer 
después del 
trabajo’ 

  

17.00 a 
18.00 h 

    
Verònica 
Aranda: ‘La 
carta’ i 
‘Animales que 
no dan miedo’ 



 
18.00 a 
19.00 h 

Montserrat 
Barlam: 
‘Records i 
esperances’ 

Juan Miguel 
Torrero: ‘El 
enemigo 
oculto’ 

 
Robert Garcia: 
‘Faig 6 anys’ 

  

 

 I activitats al voltant de les llibreries: 

 

D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h A l’Enrajolada, Casa Museu Santacana, 

al costat de la Llibreria Miró, Teteria Mura, El Petit de la Vila i Keiken còmics 

Taller viu la llegenda. En aquest taller podràs confeccionar accessoris per a 
la teva disfressa de cavaller, princesa o drac!! Tot elaborat amb material 
reciclat. 
Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys. Lliure accés amb aforament 
limitat. 
 
Taller de titelles de dit. En aquest taller crearàs un titella amb el teu 
personatge favorit.  
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Lliure accés amb aforament 
limitat. 
 
Píc-nic d’endevinalles. Vine a resoldre un munt d’endevinalles, hi hauran de 
més fàcils i de més difícils.  
Activitat adreçada a infants a partir de 6 anys. Lliure accés amb aforament 
limitat. 
 
El secret del pensacontes:  En aquest llibre gegant trobaràs 4 capses: 
Paraulletres, Narradaus, Taller de mots i el llibre secret i amb cadascuna d’elles 
podràs desenvolupar jocs creatius diferents.  
Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys. Activitat amb reserva prèvia al 
portal entrades.martorell.cat 
 
Taller de lettering: Amb aquest taller aprendrem a dibuixar lletres ben 
boniques.  
Activitat adreçada a infants a partir de 8 anys. Activitat amb reserva prèvia al 
portal entrades.martorell.cat 
 



 
11.00 h Davant de la Llibreria Alfil-be  
Conte familiar: ‘El Petit món del Petit Príncep’, a càrrec d’Assumpta 
Mercader 
El nostre protagonista ha viatjat fins a la terra i ha conegut un pilot enmig del 
desert. Junts parlen de moltes coses: del petit planeta on viu, dels asteroides 
que ha visitat i del que ha descobert a la terra. 
Per a tots els públics 
 
12.00 h Davant de la Llibreria Unmelic 
Conte familiar: ‘Cletu, el drac despistat’, a càrrec de La Berta del Poblet 
La història del Cletu, un drac petit a qui li toca complir la tradició: el fan anar a 
Montblanc. Per sort, el bosc és ple d'animalons que, entremig de moltes 
cançons, li donaran un cop de mà perquè pugui arribar i complir la seva 
missió. 
Per a tots els públics 
 
12.30 h Entre la Llibreria Alfambra, Llibreria Bernadàs, Stel i Unmelic  
Contes itinerants amb ‘El camàlic’, de Santi Rovira  

Entre les dues llibreries trobareu un passeig ple d’històries i contes que 
deixaran bocabadats als més murris i enamorats als més entusiastes. 
Per a tots els públics 
 

De 10.00 a 20.00 h Plaça de l’Església - carrer de Mossèn Josep Pi – 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 
Fira al carrer  
Amb la participació de les entitats i escoles de Martorell.  



 
Llibreries i floristeries en què podreu trobar els llibres i les flors: 

 

 
 

Llibreries 

 

Alfambra (Dr. Lluís Gaya, 4 B) 

Alfil.be (C/ Josep Pla, 16) 

Bernadàs (Av. Germans Martí, 11),  

El Petit de la Vila (C/ Santacana, 40)  

Keiken còmics (C/ Lloselles, 66 Local 4) 

 

 

Miró (C/ Santacana, 12)  

New Còsmic (Av. Francesc Riera, 5) 

Stel (Av. Dr. Massana, 16) 

Teteria Mura (C/ Santacana, 28)  

Unmelic (C/ Pintor Fortuny, 2A2) 

 

Floristeries 

 

Art i ornamentació (C/ Pedró, 2) 

Arrels disseny floral (Plaça de la Vila, 16) 

El jardí d'Adriana (C/ Verge del Carme, 4) 

 

Flors estudi (C/ Santiago Rusiñol, 2) 

Mes k flors (Av. Francesc Riera, 2 local 2 ) 

Monarian (C/  Jacint Verdaguer. 4 (Local 23)  

 


