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FESTES DE PRIMAVERA ||| LLIBRES I HISTÒRIES SÓN PROTAGONISTES

A la VIII Marató de contes es
llegiran textos a favor de la pau
Del 23 al 25 d’abril a la Biblioteca Central Tecla Sala, durant tot el dia
La Xarxa de Biblioteques organitza un any més la marató de contes, que arriba a la vuitena edició.
Enguany, les biblioteques volen
posar el seu granet de sorra a favor de la pau i, per aquest motiu,
tots els contes que es llegiran durant la marató, els dies 23, 24 i
25, faran referència a un valor tan
escàs en aquests dies.
Les lectures s’iniciaran a partir
de les 10 del matí en sessió destinada a les escoles, les sessions
familiars començaran a partir de
les 18h i, el dia 25, hi haurà una
altra sessió per a adults a partir
de les 20h i fins a la matinada.
Les lectures tindran lloc a la Biblioteca Central Tecla Sala.

Els voltants de la festivitat de Sant Jordi, quan
se celebren les Festes

Llibres

de Primavera, és un
dels moments més adequats per presentar llibres que, després, seran
objecte de regal. L’Ateneu de Cultura Popular
no falta a aquesta tradició.
El Centre Cultural
Barradas acollirà el dimarts dia 22, a les 20h,
l’acte de presentació del
llibre Cop d’ull al passat
de L’Hospitalet, escrit
per Matilde Marcé.

LECTURES
Els narradors escullen
els textos que explicaran
en una intervenció
d’uns set minuts

GABRIEL CAZADO

A la marató, uns van a escoltar i altres tenen el paper protagonista, és a dir, fan de narradors.
Aquests escullen els textos que
volen explicar, al·lusius al tema
central de la marató, i han d’intentar que la seva narració no excedeixi de set minuts.
Per poder fer de narrador cal

omplir una fitxa que es pot trobar
a la pàgina web de la biblioteca.
Per coordinar la feina dels narradors hi haurà una reunió el pròxim dia 22. Les escoles que hi vagin a les sessions matinals també
caldrà que envïin un correu electrònic o truquin per telèfon a la
biblioteca Tecla Sala. (93 260 24
84, pregunteu per Núria). # PILAR
GONZALO

Un narrador a la marató de l’edició 2002

Web de la Biblioteca:
www.l-h.es/teclasala

Fira de Sant
Jordi a Just
Oliveras i
les catifes
als barris
Llibres, flors, artesania, art, treballs manuals dels casals d’avis,
tot això i molt més trobarem a la
Fira de Sant Jordi que s’instal·larà
a la rambla Just Oliveras del 23
al 27 d’abril, entre els carrers Barcelona i Prat de la Riba.
També hi haurà un racó on artistes i artesans faran demostracions en viu dels seus oficis, és
el racó dedicat a la tradició i la
cultura.
La fira es concentra a la rambla
però hi ha un altre esdeveniment
que ocupa els carrers de diferents

Llibres i artesania entre
els carrers Barcelona
i Prat de la Riba
barris. Les catifes florals s’estenen
per un dia als carrers per donar
color a la grisor de l’asfalt.
Nois i noies de les escoles, comissions de festes i entitats participen en la seva confecció. El muntatge de les catifes comença a les
9 del matí, tot tipus de dibuixos i
de flors van agafant forma i durant tot el dia s’exposa la feina
feta. Però tota la feina es desfà a
partir de les 19h.
Les places Eivissa, Francesc
Macià, Lluís Companys, Espanyola i passeig de les Teresianes són
els llocs escollits. # P. G.

