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“ELS JOVES NO LLEGIU”
ens ho diuen tantes vegades i nosaltres no ens ho creiem.
els de #lecturesenruta ens escapem a descobrir la Catalunya més literària
i volem que ens acompanyis!
Cinc caps de setmana i un dijous de convivència arreu del territori en un ruta 
de descoberta dels seus paratges i projectes més literaris amb tallers i activitats a 
càrrec d’escriptors, editors i alguns dels protagonistes del món del llibre actual.

FARRERA | DEL 6 AL 8 DE SETEMBRE
GÈNERE, LITERATURA I PAISATGE
Cap de setmana amb Sònia Moll i Maria Barbal
al Pirineu lleidatà, descoberta i estada al Centre
d’Art i Natura de Farrera i a la vall d’Àssua.

GIRONA | 14 DE SETEMBRE
A CONTRACORRENT AMB AURORA BERTRANA
Immersió en l’obra d’Aurora Bertrana i la ciutat
de Girona, la Biblioteca Carles Rahola i els Fons
Especials UdG (Fons Bertrana).

EL PRIORAT | DEL 27 AL 29 DE SETEMBRE
CREACIÓ POÈTICA, LITERATURA I TERRITORI AMB 
JOSEP PEDRALS
Descoberta del Priorat a través del Litterarum Fira 
d’Espectacles Literarisi el Centre Quim Soler,
la literatura i el vi, taller de creació poètica
amb Josep Pedrals i descens literari amb caiac
pel riu Ebre.

BARCELONA | 5 D’OCTUBRE
ESCRIPTURA I DRAMATÚRGIA
Escriptura i dramatúrgia es donen la mà a la
Barcelona més literària: PEN Català, Sala Beckett, 
Ateneu Barcelonès, La Central i Nollegiu,
Institució de les Lletres Catalanes.

BARCELONA | 10 D’OCTUBRE
TROBADA JOVES LECTORS EUROPEUS
Engage! Young Producers és un projecte europeu que 
busca promoure la participació de la gent jove en la 
vida cultural i literària de les ciutats, amb especial 
èmfasi en aquells grups actualment infrarepresentats.

BARCELONA I SANT CUGAT | 19 D’OCTUBRE
EDICIÓ I POESIA
El món editorial amb Maria Bohigas i Martí Sales,
i tancament de la ruta al Festival Nacional de Poesia
de Sant Cugat.

* AquesT pROGRAmA pOT pATIR CANvIs I mOdIfICACIONs.
veuRe pROGRAmA COmpleT d’ACTIvITATs A  TRAMOIACULTURA.CAT/LECTURESENRUTA
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REQUISITS
Tenir entre 18 i 25 anys.
ser resident al territori català.
Omplir el formulari d’inscripció, amb el currículum lector i la carta de 
motivació.

demostrar interès pels llibres i la lectura.

CONDICIONS
preu de la inscripció: 125 euros.
el preu inclou totes les sessions de treball i formació, les dietes
incloses durant els dies d’activitats i els desplaçaments principals
a farrera, el priorat i Girona.

presentar el Carnet Jove per acollir-te a la promoció 10 % de
descompte en la quota d’inscripció.

des del servei de biblioteques s’ofereixen 5 beques que cobreixen
el 100 % del cost. per accedir a aquestes beques cal presentar una carta
de motivació (interessos, expectatives, relació amb la lectura, etc.)
i indicar quina és la teva biblioteca pública de referència.
les sol·licituds es poden enviar al correu: biblioteques@gencat.cat

Compromís d’assistència a totes les sessions previstes.

TERMINIS
Termini per inscriure’s a la convocatòria: FINS AL 27 DE JULIOL DE 2019

Confirmació de l’acceptació: 31 DE JULIOL DE 2019

Inici de les activitats: 6 DE SETEMBRE DE 2019

Omplir el formulari en línia des de la web: www.TRAMOIACULTURA.CAT
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