DISSABTE 4 DE MAIG DE 2019
D’11.30 A 14 H

UN PASSEIG
PER LA LECTURA
Activitats de difusió de la lectura

Als jardins de la Rambla de Sants

barcelona.cat/sants-montjuic

POESIA I JOCS EN FAMÍLIA

NOSALTRES COMUNIQUEM

D’11.30 a 14 h Espai de joc lliure i creatiu per a la petita
infància a càrrec de Tata Inti.
De 12 a 13 h De Bracet
Un espectacle poeticomusical basat en poemes de Joana
Raspall, Miquel Desclot, Lola Casas, Carles Hac Mor,
Eva Dénia, Lluïsa March i Maria Dolors Pellicer. Visual,
emotiu, divertit, poètic… encanta petits i grans! L’escenari ple de
llibres, la guitarra i les veus…, el pollet canta blues, al gegant
ningú l’entén, el número 4 enveja el 3, el rellotge que balla i
balla, la fada encantadora, la baralla de la cullera i la forquilla,
la vaca divertida, la nina descolorida, les bombolles de sabó…
Van De bracet música i poesia i per fer-ho més rodó es fan
cançó! A càrrec de la Cia. Samfaina de Colors.

Programa radiofònic de Sants 3 Ràdio amb públic on
parlarem amb les entitats culturals i artístiques del barri. Els
escriptors i poetes santsencs ens presentaran els seus llibres.
Amenitzat amb algunes actuacions en directe entre les quals
cal destacar la Coral de Sant Medir a les 12 h.

Associació Llibre Solidari
Som una entitat sense ànim de lucre que
generem recursos per realitzar ajuda
social mitjançant la venda de llibres de
segona mà que rebem com a donacions.
Vine a conèixer la nostra obra social
i porta’ns els teus llibres.

Jardins de la Rambla
de Sants

NOSALTRES LLEGIM
D’11.30 a 12 h Cròniques de Teresa Pàmies
A partir d’unes notes biogràfiques, aquesta petita lectura
dramatitzada compon un viatge amb fragments variats dels
escrits de Teresa Pàmies per aconseguir una visió àmplia de la
vida, el pensament i els fets d’aquesta dona pionera, valenta i
imprescindible per entendre la nostra història contemporània.
A càrrec de l’Associació Q-ars Teatre.
De 12 a 13.15 h VOLEM! (si volem)
Després de Maleïdes les guerres arriba VOLEM! (si volem), un
espectacle a favor de totes les lluites pacífiques d’alliberament.
Música i paraula per les lluites alliberadores, individuals i
col·lectives, èpiques i silencioses. De nou Carles Beltran
(música), Lali Barenys (paraula) i Namina (cant) proposen
un viatge amb un bell enfilall punyent i reivindicatiu de poemes,
melodies, textos i cançons per recordar-nos que SI VOLEM
VOLAR, VOLEM!
De 13.15 a 14.00 h Homenatge a Joan Brossa
Perfomance i poesia visual amb elements típics brossians a
càrrec del Grup de Poetes de Sants “Porta Oberta a la
Poesia”. Hi participen: Montserrat Artal, Glòria Bosch i Morera,
Natàlia Carrasco, Maria Gonzàlez Ventosa, Montse J. Sorribes,
Pep López Badenas, Eduard Martínez Lledó i Rafael Soteras.

Pl. Ramon
Torres
Casanova

NOSALTRES
RECITEM

NOSALTRES
RECOMANEM

D’11.30 a 13 h Els poetes
del Col·lectiu d’Artistes de
Sants ens recitaran les seves
composicions.
De 12.45 a 13 h Membres de
MEXCAT, l’Associació Cultural
mexicanocatalana llegiran
textos del poeta mexicà Amado
Nervo, en el seu centenari.
De 13 a 13.30 h Escoltarem
els poemes de Raül Sàez
Timoneda i Eduard Reboll
Gascón, guanyadors dels Jocs
Florals de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta.
De 13.30 a 14 h Donar
veu a la memòria: lectura
de poemes a càrrec dels
alumnes de teatre de l’Institut
Lluís Vives.

D’11.30 a 12.30 h
Recomanacions de llibres
a càrrec del club de lectura
de la Biblioteca Vapor
Vell, del club de lectura de
l’Escola Joan Pelegrí
i d’Òmnium Cultural.
Activitat oberta a tots els
veïns del barri: explica’ns
quins llibres t’agraden i per
què.
De 12.20 a 12.50 h
Actuació musical a càrrec
del grup Kappra.
De 12.50 a 13.30 h Més
recomanacions de llibres.
De 13.30 a 14 h Actuació
del grup de dansa Shedam
Tribal.

