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Si t’agrada llegir, escoltar poesies, 
viure aventures imaginàries, 
vine al Passeig per la Lectura 
i gaudeix dels llibres.

5 espais diferents 
amb activitats al voltant 
dels llibres i la lectura

Nosaltres 
comuniquem
Un 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, tot 
amenitzat amb algunes actuacions 
acústiques en directe.

Fem contes 
en família
Contacontes per a 
tota la família amb 
la participació de la 
CAL.

També tindrem les 
actuacions de: Els 
contes del Bernat 
i la Bruna, a càrrec 
de Quasipunt
Taller de monstres, 
amb la Liliana 
Fortuny i Jaume 
Copons.

Nosaltres llegim 
Lectura d’un llibre de Juan 
Rulfo a càrrec de Mexcat. 
Aquest any celebrem el 
centenari del naixement de 
Juan Rulfo (1917-1986), un autor 
que amb només dos llibres ha 
esdevingut un emblema de la 
literatura mexicana: l’ús que fa 
del llenguatge és poètic i té una 
visió crítica de la situació social.

“El Llano en llamas” és un 
llibre de contes que succeeixen 
a Comala, un poble àrid i 
solitari que serveix d’escenari 
per tractar temes com la 
mort, la violència, l’amor i les 
problemàtiques socials.

Nosaltres 
recitem 
Els poetes de Sants i la 
Marina ens recitaran 
les seves composicions. 
També escoltarem els 
poemes guanyadors dels 
Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta.  

A càrrec del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants, els 
poetes de la Marina. 

Rap contra el racisme 
a càrrec d’Aprenem 
compartint.

Nosaltres 
recomanem 
Un espai on tu ets el 
protagonista, on es 
recomana quins llibres 
t’agradaran i el perquè.

A càrrec d’Òmnium 
Cultural, La Casona i 
membres de les tertúlies 
de la Biblioteca Vapor 
Vell. 

Els membres de l’escola 
de La Casona també 
ens faran una lectura 
dramatitzada de l’obra 
1  2  3 noies.
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