
 

Torna el Sant Jordi de Nadal del TRESC 
El cap de setmana de l’11 i 12 de desembre se celebrarà el Sant Jordi de Nadal, la 
festa literària d’hivern que organitza el TRESC – Comunitat de Cultura amb la 
complicitat d’Estrella Damm. 
 

• El festival comptarà amb la participació d’autors com Maria Barbal, Xavier 
Bosch, Carlota Gurt, Rafel Nadal, Marina Martori, Oriol Malet, Jorge Carrión, 
Mònica Planas o Màrius Serra, entre molts altres. 

• Dos dies plens d’activitats per a públic infantil i adult: tallers, parades, venda i 
signatures de llibres, col·loquis literaris, concerts infantils, música en directe, 
pop-up stores i food trucks.  

• El Sant Jordi de Nadal és una oportunitat única per descobrir novetats 
literàries, participar en activitats i tallers literaris o interactuar amb autors i 
autores de primera línia i aconseguir els seus llibres signats. 

 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2021 - Els dies 11 i 12 de desembre el TRESC – 
Comunitat de Cultura organitza el Sant Jordi de Nadal, la fira literària més 
multitudinària de l’hivern a Barcelona. El festival, que tindrà lloc a l’Antiga Fàbrica 
Damm, és el punt de trobada entre autores i autors i els seus públics, i acollirà tota 
mena d’activitats que ofereixen una experiència cultural completa. Seran dues 
jornades d’accés gratuït dedicades a la literatura, amb activitats per a tota la família 
que giren al voltant del foment del llibre i de la promoció de la lectura. 
 
Després de l’edició 100% virtual del 2020, que vam organitzar igualment per mantenir 
viva la flama del Sant Jordi de Nadal tot i la pandèmia, enguany torna el format 
presencial amb un programa variat i farcit de propostes i activitats literàries, on el 
lector és el protagonista: tallers, parades, signatures de llibres, col·loquis literaris, 
concerts infantils, música en directe, pop-up stores i food trucks amb una àmplia 
oferta gastronòmica.  
 
L’accés és gratuït amb inscripció́ prèvia a www.santjordidenadal.cat i obert a 
tothom (socis i no socis del TRESC). I, a més, aquest any ampliem l’horari i allarguem 



el diumenge a la tarda: el recinte romandrà obert al públic des de les 10.30h a les 
20.30h el dissabte, i de les 10.30h a les 19H el diumenge. 
 
Gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, al patrocini 
d'Estrella Damm i el suport del Gremi de Llibreters i la Institució de les Lletres 
Catalanes així com El Periódico i Abacus, aquest any volem tornar a acostar la 
lectura a petits i grans i fer-los gaudir d'una jornada plena de literatura. 
 
La bona acollida de les edicions anteriors, amb una mitjana de 10.550 inscrits, ha 
consolidat el Sant Jordi de Nadal com a referent dins el sector gràcies a la 
participació de professionals de tota la cadena de valor, esdevenint un espai únic de 
confluència i interacció entre escriptors i lectors. El Sant Jordi de Nadal suposa una 
oportunitat única per descobrir les grans apostes literàries de Nadal de les principals 
editorials del país, endinsar als més petits de la casa en el món de la literatura, 
participar en activitats i tallers literaris o interactuar amb autors i autores de primera 
línia i aconseguir llibres signats. 
 

Autors i autores que hi participaran  

Durant tot el cap de setmana un centenar d’escriptores i escriptors signaran llibres 
als assistents i participaran en diferents xerrades, un dels grans atractius del Sant 
Jordi de Nadal. 
 
En aquesta edició comptarem amb autors i autores com Montse Barderi, Maria 
Barbal, Xavier Bosch, Rafel Nadal, Gerard Quintana, Jair Domínguez, Marina 
Martori, Oriol Malet, Jorge Carrión, Mònica Planas, Carlota Gurt, Màrius Serra i 
Oriol Comas, Borja Bagunyà, entre molts altres, que signaran els seus llibres als 
lectors i lectores que ho desitgin i participaran en converses sobre temàtiques 
diverses.  
 
Els assistents també podran gaudir d’una gran oferta d’espectacles amb la literatura 
com a punt de trobada que vénen directament del festival Litterarum de la mà de 
la Institució de les Lletres Catalanes per commemorar els anys literaris d’enguany: 
“El Crit i el Criteri”, de Josep Pedrals, o “Una cançó per a ningú”, de la cantautora 
Sílvia Comes, seran dos dels espectacles estrella del festival.  
 
També prestarem atenció al fenomen dels podcasts i l’exploració de noves 
narratives al voltant del fet lector a través d’una activitat capdavantera impulsada 
per Jorge Carrión. 
 
 
En aquesta ocasió comptarem també amb la presència d’activitats amb el segell 
Liternatura. Liternatura és un festival de literatura i natura impulsat per l’autor Gabi 
Martínez que s’erigeix com a punt de trobada de referència per a compartir taules 
de reflexió, lectures i converses al voltant d’aquesta temàtica. Es tracta d’una 
iniciativa pionera i única que es desenvoluparà en paral·lel a la resta d’activitats del 
Sant Jordi de Nadal a través de xerrades, tallers i exposicions per a tota la família. 
 

 



Informació pràctica  

#SantJordideNadal @tresccultura 
➢ Antiga Fàbrica Estrella Damm, 11 de desembre 10:30h a 20.30h i 12 de 
desembre de 10:30h  a 19h  
➢ Accés gratuït amb inscripció prèvia a santjordidenadal.cat per qüestions 
d’aforament. 
➢ Per accedir-hi cal mostrar l’entrada en un dispositiu mòbil (o, si no és possible, 
portar l’entrada impresa). 
➢ Activitats infantils recomanades per a totes les edats, a partir de 0 anys.  

 

Sobre la comunitat TRESC  

A banda del Sant Jordi de Nadal, el TRESC, la comunitat d’usuaris culturals més 
important de l’àmbit català, organitza tot tipus d’activitats culturals relacionades amb 
les arts escèniques, la música, el cinema, la literatura, els museus i el patrimoni, la 
cultura del vi, el territori... A més, ofereix entrades amb descomptes i avantatges per 
a milers de propostes d’oci cultural.  

Fundada el 2006, la comunitat TRESC s’ha consolidat com una autèntica comunitat 
social d’usuaris intensius de cultura. L’any 2016, coincidint amb el 10è aniversari, el 
TRESC va fer un canvi estratègic amb l’objectiu de convertir-se en una gran 
comunitat per als amants de la cultura gràcies a una plataforma més social que 
permet la interacció, la compartició d’opinions, la prescripció entre els seus usuaris.  

 

Material de premsa  

Trobareu tota la programació ́d’activitats a www.santjordidenadal.cat  

 

CONTACTE DE PREMSA 

Neus Chordà - neus@neuschorda.com 

Mòbil 630043672 

 

CONTACTE TRESC 

Laura Ramírez – lramirez@tresc.cat 

Max Tovías - mtovias@tresc.cat 
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