LECTURES
LECTURES
EN
LECTURES
EN
LECTURES
RUTA
EN
LECTURES
LECTURES
RUTA
EN
RUTA
EN
LECTURES
EN
RUTA
LECTURES
RUTA
EN
LECTURES
RUTA
EN
LECTURES
RUTA
EN
RUTA
EN
RUTA

Es busquen joves
amb inquietuds
lectores

US CONVIDEM A RECÓRRER CATALUNYA
DESCOBRINT ALGUNS DELS SEUS PARATGES
MÉS LITERARIS, AMB TALLERS I ACTIVITATS A
CÀRREC D’ESCRIPTORS, EDITORS I ALGUNS DELS
PROTAGONISTES DE LA LITERATURA MÉS ACTUAL.

Oferim

Estades d’un dia o d’un cap de setmana a diferents punts del
territori vinculats amb la literatura (Residència Faber d’Olot, Centre
Quim Soler del Priorat, Biblioteca Carles Rahola de Girona, Llibreria
La Calders de Barcelona, entre molts d’altres).
Tallers i trobades amb professionals del món del llibre (Martí
Sales, Albert Forns, Marina Espasa, Jordi Nopca, Francesc Serés, Núria
Martínez Vernis i un llarg etcètera)
Espai i temps per a la lectura.
Conèixer altres joves que comparteixen la inquietud pels llibres i
pel fet de llegir.

Requisits

Calendari
Activitats
8 de SETEMBRE 2018
Presentació i tret de sortida, en el marc
de la Setmana del Llibre en Català (BCN).
15 de SETEMBRE 2018
Pedrolo.
Activitats entorn de l’escriptor, amb motiu
de la commemoració del centenari del seu
naixement a la seva terra natal.
Varis punt de la província de Lleida.
21, 22 I 23 DE SETEMBRE 2018
Les relacions entre la literatura i el paisatge.
Trobada amb els responsables del Festival
Litterarum, visita i taller de traducció literària
al Centre Quim Soler, la literatura i el vi entre
altres propostes.
Móra la Nova i El Molar (El Priorat).
29 de SETEMBRE 2018
La Barcelona literària, escoles d’escriptura
i llibreries emergents.
Barcelona capital

Omplir el formulari d’inscripció, amb el currículum lector i la carta
de motivació.

6 i 7 D’OCTUBRE 2018
Biblioteques, escriptura i edició.
Visita a la Biblioteca Carles Rahola de Girona
i trobada amb els responsables del Servei de
Biblioteques de la Generalitat, visita i trobada
amb escriptors a la Faber Residency d’Olot i
visita a la Fira Liberis Liber de Besalú.

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

VEURE PROGRAMA COMPLET D’ACTIVITATS A
TRAMOIACULTURA.CAT/LECTURESENRUTA

Tenir entre 18 i 24 anys.
Ser resident al territori català.

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 seva biblioteca pública de referència. Les
sol·licituds es poden enviar al correu: biblioteques@gencat.cat
Demostrar interès pels llibres i la lectura.

Condicions

Termini per inscriure’s a la convocatòria:
Fins el 31 de JULIOL de 2018
Confirmació de l’acceptació: 10 d’AGOST 2018
Inici de les activitats: 8 de SETEMBRE de 2018

Preu de la inscripció: 100 euros.
El preu inclou totes les sessions de treball i formació, les dietes
incloses durant els dies d’activitats, els desplaçaments a Olot
i El Priorat i els allotjaments a Olot i El Priorat.
Compromís d’assistència a totes les sessions previstes.

ORGANITZA

Terminis

amb el suport de

Omplir el formulari online desde la web:
www.tramoiacultura.cat
* Aquest programa pot patir canvis i modificacions.

i la col·laboració de

