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PREN LA
Aquest any celebrem molts aniversaris literaris: els 120 anys del naixement
d’Enid Blython i els 75 anys de l’edició de la primera aventura de Els Cinc,
dels qui en tindreu bon record sobretot els més grans de 40 anys. Els 20
anys del primer llibre de Harry Potter… Sense oblidar Gloria Fuertes que va
dedicar la seva vida a contagiar l’amor per les paraules a petits i grans.
Per això dedicarem el Pren la paraula a les històries i contes d’escriptors
contemporanis oferint-vos diverses propostes perque veieu, tasteu i
escolteu les paraules.

PERMANENT
• El teu espai: diferents propostes de tallers
perque puguis experimentar amb les paraules
i fer les teves creacions (Les pedres parlen,
Les formigues de Salvat-Papasseit, Ploma
i tinta: com ser un copista a l’Edat Mitjana,
Palets literaris, Històries en bosses de
paper,...).
• Instal·lació. El camí que depèn del lloc on
vulguis arribar.

I també:
• participa en l’obra
col·lectiva Cadàver
exquisit: ens convertirem
en surrealistes i crearem una
història digna d’ells. Al final
de Pren la Paraula es llegirà la
història en veu alta.
• i deixa la teva opinió i
signatura com a record en el
nostre Llibre de visites.

• Exposició Narracions contemporànies.
Coneix els èxits literaris i els seus autors.
• Converteix-te per un moment en la Pippi
Calcesllagues i fes-te una foto que quedi
per a la posteritat.
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Totes les activitats es realitzaran a:

Casa de Cultura
Carrer Federico García Lorca, 17

21/4/17 14:10

DIVENDRES
12 DE MAIG

DISSABTE
13 DE MAIG

10 a 12.30h

12h

Tu, contes

Galaxis. Per Teia Moner

Narració de contes per part de veïns i
entitats d’Abrera. Comptarem també amb
l’escriptor Pep Molist i Jaume Centelles
presentarà els participants.

17h

Cinema. Pas a pas
A partir de 2 anys. Sala d’actes (1a planta).

17h

Pictogrames. A càrrec
de Taleia Cultura
No totes les paraules es llegeixen mitjançant
les lletres... Farem petites històries on s’han
perdut les paraules i només es poden
substituir per dibuixos per tal de descobrir
què ens explica. Descobrirem les paraules
perdudes i cada nen farà un dibuix per entre
tots llegir el conte. Taller a partir de 5
anys.

Contes que ens parlen de l’univers, escrits
per autors universals com Gianni Rodari,
Umberto Eco, Isaac Asimov, Michael
Griejniec i Claude Clèment. Moltes titelles i
molta màgia. De 0 a 99 anys.

17h

Cinema. Pànic, Black &
Whity i molts més
A partir de 7 anys. Sala d’actes (1a planta).

22h

18.30h

Fuertes.
Amb Sílvia Comes

Exhibicions dels participants del Concurs de
rap i lliurament del premi.

Espectacle literari en homenatge a Gloria
Fuertes amb els poemes recitats i les
cançons sobre els poemes. Amb els grans
temes -la mort,
el dolor, la por, la
infantesa…- però
amb l’amor que
que ho travessa
tot com una
espiga jove.

Abrerap
22h

Sommeliers:
degustacions a la carta
Atreveix-te a participar i deixa’t sorprendre
per aquest especial sopar on podràs posar a
prova tots els sentits.
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Regidoria d’Acció Cultural
i Patrimoni

CASA DE CULTURA
Carrer Federico García Lorca, 17
Per a més informació:
www.ajuntamentabrera.cat
acciocultural@ajuntamentabrera.cat
937 700 325
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dimarts i dimecres de 16 a 19h
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