SANT JORDI DE NADAL
AUTORS I AUTORES QUE HI PARTICIPARAN
EL MÉS DESTACAT DEL SANT JORDI DE NADAL
ZONA MARKET
OFERTA GASTRONÒMICA
INFORMACIÓ PRÀCTICA
SOBRE LA COMUNITAT TRESC
CONTACTE I ACREDITACIONS

Torna el Sant Jordi de
Nadal del TRESC
L’esdeveniment literari més destacat de l’hivern a Barcelona. Parades
de llibres, signatures d’autors i autores, col·loquis literaris, activitats
infantils i concerts: un cap de setmana ple de literatura a l'Antiga
Fàbrica Estrella Damm.
La festa literària nadalenca del TRESC ha crescut. Aquest any, el Sant Jordi
de Nadal durarà un dia més. Els propers dissabte 30 de novembre i
diumenge 1 de desembre, la literatura inundarà tots els racons de l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm.
Gairebé un centenar d'escriptors i escriptores participaran en activitats
literàries per a tots els públics en una jornada gratuïta dedicada a la
literatura. Comptarem amb Roger de Gràcia, Maria Barbal, Xavier Bosch,
Christina Rosenvinge i Màrius Serra, entre molts altres, que signaran els seus
llibres als lectors que ho desitgin i participaran en converses temàtiques.
Els assistents podran passejar per les parades de les llibreries i les ‘Pop up
stores’ per triar i remenar els llibres i productes literaris que més els agradin.
Una oportunitat perfecta per escollir un bon llibre com a regal de Nadal.
Aquesta edició compta amb més parades de llibres que mai amb la
participació de les llibreries Eikyô, Liliput, Lata Peinada, Outlet de Llibres
Nous, Llibreria Fabré, Caixa d’Eines, Haiku, Casa del Llibre, Horitzons, Abacus
i La Carbonera; per tant, la varietat de gèneres i autors està assegurada.
Aquesta edició s'apropa més que mai al públic familiar amb activitats infantils
durant tota la jornada com tallers, conta-contes i concerts.
Tampoc hi faltaran espectacles que relacionen la literatura amb altres
disciplines artístiques: tallers literaris, màgia i concerts.
Com cada any, el Sant Jordi de Nadal comptarà amb una àmplia oferta
gastronòmica distribuïda en diferents food trucks.
L’accés és gratuït amb inscripció prèvia a www.santjordidenadal.cat i obert a
tothom (socis i no socis del TRESC).

Donat l’èxit de les edicions anteriors -10.000 persones inscrites l'any 2018el TRESC, amb

la

col·laboració

d’Estrella

Damm, torna

a presentar

l'esdeveniment literari celebrat a Catalunya afegint encara més hores a la
festa literària més multitudinària de l’hivern. Una proposta cultural per a tots
els públics que suposa un espai únic de confluència i interacció entre
escriptors i lectors.
Els propers dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre se celebra
la sisena edició del Sant Jordi de Nadal, el mercat del llibre d’hivern. De les
10.30h a les 21h el dissabte i de les 10.30h a les 15.30h el diumenge, la
literatura inundarà tots els racons de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
amb més d’un centenar d'autors i autores, activitats literàries per a tots
els públics, tallers i concerts infantils, venda i signatures de llibres, música
en directe, pop-up stores i food trucks.

Autors i autores que hi participaran
Més d’un centenar d’escriptors i escriptores s’hi donen cita dia i mig per signar
els seus llibres als assistents i per participar en diferents xerrades.
Comptarem amb Roger de Gràcia, Maria Barbal, Jordi Nopca, Màrius Serra
i Oriol Comas, Rafel Nadal, Najat El Hachmi, Xavier Bosch i les il·lustradores
Lola Vendetta i Lyona Ivanova, entre molts altres. També ens hi
acompanyaran convidats com l’slammer Salva Soler o la música de Guillem
Ramisa o La Folie.

El més destacat del Sant Jordi de Nadal
Un dels eixos claus d’aquesta edició és el gran nombre d’activitats familiars
destinades al públic infantil. Gerónimo i Tea Stilton ens acompanyaran
juntament amb Pep el Pollet o el pallasso Muniato. Tallers de reciclatge,
contacontes tradicionals o experiments científics amb materials quotidians
són algunes de les activitats estrella per a tota la família.
Les xerrades literàries són un dels grans atractius del Sant Jordi de Nadal.
Hem agrupat a molts dels autors perquè conversin sobre diferents
temàtiques. Entre altres, destaquem taules rodones amb professionals del
sector editorial que conversaran sobre el món de la traducció, els secrets
de l’ecoedició o les millors tècniques d’escriptura creativa. Coneixerem
també les noves veus de la narrativa i la poesia en català de la mà d’Alba

Dalmau, Alba Gost, Júlia Ramírez, Martí Rodríguez, Laia Soler, Anna Gas
Serra, Pol Guasch o Xavier Mas Craviotto.

També comptarem amb Marta Busquets, Maria Climent, Marta Carnicero i
Esther Vivas que reflexionaran sobre la maternitat des d’un punt de vista
feminista, les booktubers Mixa i Marta Meneu-Borja i Christina Rosenvinge
presentant Debut.

Tampoc hi faltaran els espectacles del Litterarum Big Mama Montse,

Brossabadat i Pallaso Muniato, o del FLIC, com el contacontes amb Gina
Martí.

Per últim, el Sant Jordi de Nadal vol sumar el seu granet de sorra per
millorar la situació de les persones més de la ciutat. Els assistents podran
portar un llibre que ja no vulguin o comprar-ne un al Sant Jordi de Nadal
i entregar-lo al punt de recollida ‘Llibre solidari’. L’ONG revendrà tots
aquests llibres en els punts de venda repartits per la ciutat i amb els diners
que en recapti podrà ajudar a persones i famílies en risc d’exclusió social
de la ciutat de Barcelona.

La Zona Market
Entre les pop ups stores, hi trobareu tot de detalls artesanals relacionats amb
la literatura de la mà de les botigues Les Tampons de Roser, A quatre mans,

La Frivé o Christer Miniaturas, també podreu descobrir escoles i associacions
referents del sector com l’Escola Cursiva, el Laboratori de Lletres, l’Escola

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Serà el millor moment per triar un bon llibre com a regal de Nadal i escollir-lo
entre la diversitat de llibreries que hi seran presents: des de temàtiques
especialitzades com les llibreries japoneses Eikyo i Haiku, de literatura infantil
amb Liliput i la llibreria Fabré, literatura llatinoamericana de la mà de Lata

Peinada, i llibres de viatges amb Horitzons. També comptarem amb llibreries
de barri com la Caixa d’Eines o la Carbonera, i llibres per a tots els públics amb
la Casa del Llibre i l’Outlet de Llibres Nous. A més a més, com cada any,
col·laborarem amb Abacus, que tindrà tots els llibres dels autors i autores que
participin en les diferents activitats.

Oferta Gastronòmica
Els assistents podran fer una parada per agafar forces entre activitat i
activitat a la zona de food trucks, que se situarà al pati posterior de la
fàbrica, rebatejat com la Plaça del Llibre, on disposaran d’espai per entaularse i gaudir de la millor oferta gastronòmica. La proposta és ben variada: creps
dolces i salades de la Creperie de Mariöne, hamburgueses ecològiques fetes
per Fileteando, un plat típic italià de la mà de la Porchetta, també hi haurà
opció sense gluten amb Bye Bye Blat i opció vegetariana amb La Teca i, per
acabar, La Coraline posarà el toc dolç amb els seus pastissos i begudes
calentes.

Informació pràctica
#SantJordideNadal
 Antiga Fàbrica Estrella Damm, 30 de novembre d’11h a 21h i 1 de
desembre d’11h a 15h
 Accés gratuït amb inscripció prèvia a santjordidenadal.cat per qüestions
d’aforament.
 Per accedir-hi cal portar l’entrada impresa o ensenyar-la en un dispositiu
mòbil.
 Activitats infantils recomanades per a totes les edats, a partir de 0 anys.

Sobre la comunitat TRESC
A banda del Sant Jordi de Nadal, la comunitat TRESC, amb més de 50.000
socis a tot Catalunya, organitza cada any més de 500 activitats culturals
relacionades amb el món del teatre, la música, el cinema, la literatura, la cultura
del vi, el territori... A més, ofereix entrades amb descomptes i avantatges per
a més de 1400 propostes d’oci cultural.
Fundada el 2006, la comunitat TRESC s’ha consolidat com una autèntica
comunitat social d’usuaris intensos de cultura. L’any 2016, coincidint amb el
10è aniversari, el TRESC va fer un canvi estratègic amb l’objectiu de convertirse en una gran comunitat 'online' per als amants de la cultura gràcies a una
plataforma més social que permet que els seus socis recomanin allò que van
a veure i puguin seguir les opinions d'altres usuaris.

Material de premsa
Trobareu tota la programació d’activitats a
www.santjordidenadal.cat
Podeu consultar més material al
dropbox del TRESC de
www.santjordidenadal.cat

CONTACTE TRESC
Víctor Ferran Mir - vferran@tresc.cat
Coralí Pagès Soler - cpages@tresc.cat
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