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Catalunya, el nostre país, ce-

lebrem la diada de Sant Jordi.

Els llibres i les roses prenen

el protagonisme de la festa. Les

senyeres, les signatures de llibres i

l’esmorzar institucional s’afegeixen

a la tradició. Només cal un bon dia

perquè els catalans i les catalanes

omplin els carrers a vessar.

A  Sant Just també sortim de casa

per trobar-nos entre llibres i roses.

Enguany hem afegit cultura i tradi-

ció. Entre lletres, homenatges, art,

música, ball, contes, etc. un nou

santjustenc; el Rifenyo, envoltat de

foc i petards va il·luminar una nit

inoblidable. El so dels tabals encara

retruny en el pensament de les sant-

justenques i dels santjustencs. Tot-

hom; gent gran i gent menuda, vam

poder gaudir d’un espectacle que va

superar les expectatives. L’altruisme

i la dedicació de grups i entitats del

poble ha estat evident durant tota la

setmana de celebració dels dife-

rents actes. A partir d’aquest Sant

Jordi podem afegir una nova entitat;

la Colla del Drac. Rebeu la nostra

benvinguda.

Si bé la cultura cal viure-la tot

l’any, és bo que durant uns dies ens

hi dediquem amb més d’èmfasi.

Aquestes dades d'abril són una

magnífica ocasió per fer-ho.

En aquest Sant Jordi que hem ce-

lebrat, hem pogut tornar a Can Gi-

nestar, després d'un temps d'espera

per a la renovació de la casa i bona

part dels actes s’han fet en aquest

recinte tan estimat. Tot i que, sens

dubte a Sant Just gaudim de molts

llocs on poder fer tota mena de fes-

tes, com així s’ha demostrat.

Felicito i agraeixo a tothom qui ha

fet possible el desenvolupament

dels actes que valoro positiva-

ment.

Un Sant Jordi ple de foc
Palmira Badell

Regidora de cultura i patrimoni
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�  El programa de la diada de Sant
Jordi ha comptat en aquesta oca-
sió amb actes de tota mena. A més
de la tradicional celebració del lli-
bre i la rosa de Can Ginestar, on
també hi va haver espai per a les
pintures de l’alumnat del taller de
plàstica; l’Homenatge a Marta Ma-
ta, la Nit de la cultura, el lliurament
de premis del concurs literari en ca-
talà o la intervenció a la Riera del
Curs d’Escultura dels Tallers Mu-
nicipals de Plàstic –a la contrapor-

tada hi ha una mostra gràfica dels
treballs exposats– també van tenir
el seu lloc. 

Les Golfes de Can Ginestar es
va omplir amb el lliurament dels
premis del XX Concurs de prosa i
poesia en català per a no profes-
sionals. L’alcalde, la regidora Pal-
mira Badell, el regidor Lluís Mon-
fort i el president de l’Ateneu, Jo-
sep Maria Marquès van participar
a l’acte. Es poden trobar les obres
guanyadores a santjust.cat.

Les altres cares de la 
festa de Sant Jordi 


