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Intercanvi
de llibres

Del 13 al 30 d’abril
seu d’Espluga Viva

EXPOSICIÓ
De l’1 al 30 d’abril

CONFERÈNCIA
INAUGURACIÓ

EXPOSICIÓ
1 d’abril

seu d’Espluga Viva

JOAN BROSSA 
GUERRILER ARMAT DE PARAULES 
Commemorem el centenari del naixement d’aquest gran poeta.

Conferència

A Càrrec de
CARLES REBASSA
POETA
Fundació Joan Brossa

“T’emportes un llibre
 i en deixes un altre”
Aquesta activitat s’adreça a totes les edats
i té per objectiu realitzar un intercanvi 
de llibres lliure i gratuït a la mida de cada persona

Tema lliure. Categories infantil, juvenil, adults. 
Demaneu les bases a la Secretaria de l’Espluga Viva.
L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària 
i l’afició per la lectura.

ConVOCATORIA
CONCURS

5è CONCURS LITERARI

100



PRESENTACIÓ
LLIBRE

DIJOUS 4 D’ABRIL
20 h

seu d’Espluga Viva

El llibre que farà 
somriure i reviure a 
tots aquells que van 
anar al cau o l’esplai! 

Presenta l’acte 

JoSEP VEAS, Gràcies al 
moviment escolta, diverses 
generacions de catalans i 
catalanes han forjat una 
forma d’entendre la vida i 
una altra manera de veure 
el món.

“Orgull xirucaire”
amb la seva autora 

Elisenda Rovira Olivé

RUTA
DIssabte 6 D’ABRIL

10,30 h
matinal per
l’Esplugues

Agrícola 

Lloc de trobada a la seu de l’Associació Espluga Viva En 
acabar farem un vermut i podrem comprar el llibre.
Activitat gratuïta, imprescindible inscripció prèvia
a la secretaria de l’Associació

Ruta literària per
l’Esplugues Agrícola 
amb Josep Florenza
amb qui coneixerem com era Esplugues, no fa tants 
anys, i com ha estat la seva transformació.



PRESENTACIÓ
LLIBRE

DIJOUS 11 D’ABRIL
20 h

seu d’Espluga Viva

“L’Aventura de volar”
Ens acompanyarà la seva autora Betsabé Garcia
Biografia de la primera aviadora catalana 
Una vida de pel·lícula. Mª Pepa Colomer, nascuda a Barcelona el 1913, i que amb només 
17 anys va obtenir el títol de pilot d’avió.

CAFÉ
TERTÚLIA

DIllunS 15 D’ABRIL
19,30 h

A LA CAFETECA

Vull editar el meu llibre
Compartirem experiències amb persones que s’han 

auto editat els seus llibres i amb llibreters i 
editors que ens ajudaran a valorar els pros i contres i 
ens donaran pautes per a fer-ho.

Ho FAREM A LA CAFETECA, c/ ST FRANCESC XAVIER, 23 d’ESPLUGUES,
AMB LA COL·LABORACIÓ de L’Associació de dones escriptores d'Esplugues



DiàlegS I
PRESENTACIÓ

LLIBRE

DIlluns 29 D’ABRIL
20 h

seu d’Espluga Viva

Beneïda sigui la serp primer recull 
de columnes publicades a La Directa

Ens acompanyarà la seva autora 

Sònia Moll
filòloga, poeta, professora i ass. lingüística.

PResentaCIÓ i DiÀlEG 

amb David Fernàndez periodista i activista 
social. Va ser diputat del Parlament de Catalunya per 
la CUP. Va participar en la creació de La Directa, mitjà 
de comunicació amb el que encara col·labora. Ha 
publicat uns quants llibres i és membre del Grup de 
Periodistes Ramon Barnils 

PREMIS
Diada de Sant Jordi

DIMARTS 30 D’ABRIL
19,30 h

biblioteca
Pare Miquel d’Esplugues

Lliurament de premis
del 5è concurs literari
DE Tema lliure. Categories infantil, juvenil i adults

Amb lectures de textos a càrrec d’alumnes
del servei local de català d’esplugues
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Info / SEU   ESPLUGA VIVA 

Tel. 93 473 39 09 

c. Sant Francesc Xavier, 5-7 ESPLUGUES 

secretaria@esplugaviva.cat

e-mail: abril.literari@gmail.com

https://abrilliterari.blogspot.com.es/

COL·LABORADORS


