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Molins de Rei prepara un Sant Jordi especial i diferent 

 

Aquest any, la Diada de Sant Jordi la viurem confinats i confinades. Aquesta vegada, els 

llibreters i floristes seran els que s’apropin fins a les nostres llars per viure un Sant Jordi 

especial i diferent. 

 

Les mesures de confinament i distanciament social a causa de la COVID-19 han provocat que, 

aquest any, els llibreters i floristes no puguin sortir al carrer per celebrar la diada de Sant Jordi. 

Per fer més agradable aquesta situació, Molins de Rei ha posat en marxa un “especial Sant 

Jordi des de casa”. 

 

Les llibreries de la vila de Molins de Rei, per la seva banda, preparen un Sant Jordi adaptat a les 

circumstàncies actuals. En aquesta iniciativa hi participen les llibreries Arola, Barba i Amèlia, 

que s’encarregaran de rebre comandes via telèfon, WhatsApp, Mail o xarxes socials per, 

després, portar el tradicional regal, el llibre, fins a les llars molinenques. 

 

Qui també se suma a la iniciativa de portar l’obsequi de Sant Jordi a casa són les floristes de la 

vila. La floristeria Bouvardia et porta les roses a casa fent la comanda per telèfon o WhatsApp i 

la floristeria Vallsflors col·labora amb la Llibreria Barba per portar el llibre i la rosa a domicili. Per 

agrair el gran esforç de floristes i llibreters en aquestes circumstàncies, comparteix la teva rosa 

de Sant Jordi a les teves xarxes socials utilitzant l’etiqueta #RosadeSantJordiaCasa. 

 

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei proposem als molinencs i molinenques sumar-se a la 

campanya de la casa Batlló, que, un any més, anima tots els ciutadans i ciutadanes a omplir els 

balcons de roses decoratives, fetes a casa per petits i grans, comparteix-ho a les teves xarxes 

socials, perquè #TotsFemSantJordi. 

 

D’altra banda, la Biblioteca municipal El Molí també ha preparat les seves pròpies activitats per 

la Diada de Sant Jordi. Per això, i per setè any consecutiu, amb la col·laboració del mitjà digital 

de comunicació molinenc Viu Molins de Rei, presenta la Guia d’Escriptors km 0. Es tracta d’una 

publicació per descobrir les darreres obres dels autors i autores de Molins de Rei i 

promocionar la creació literària local. Per consultar aquesta guia podeu visitar-la a 

www.bibliotecaelmoli.cat. 

 

Alhora, la Biblioteca El Molí anima els molinencs i les molinenques a compartir al Twitter, 

mencionant @bibliomolins, aquells llibres que més els hagin inspirat, marcat o que siguin 

http://www.bibliotecaelmoli.cat/
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especials per a ells per alguna raó. Entre tots fem difusió de les imatges compartides i del record 

que ens evoquen.  

 

Finalment, la Biblioteca El Molí ens proposa fer, amb família, una rosa de Sant Jordi per regalar 

amb material reciclat i un punt de llibre. Es tracta d’un taller pensat especialment per als més 

petits –més grans de 3 anys–, als quals se’ls convida a fer una fotografia per després enviar-la al 

correu electrònic de la Biblioteca, b.molins.m@diba.cat. La Biblioteca exposarà les creacions de 

tots els infants a la pàgina web i al Twitter (@bibliomolins) perquè tothom les pugui veure. 
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