La nit de La Setmana
Dissabte, dia 7 de les 21.00h a les 00,00h.
Tornem a obrir La Setmana per la nit amb una programació especial i suggeridora!
Amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i la complicitat del
CLUB TR3SC
I el suport de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i de la Direcció
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Aprofita la tranquil·litat i la fresqueta d’aquesta nit d’estiu per gaudir de la programació,
passejar pels estands de La Setmana i trobar o descobrir llibres i autors...
De 21 hores a 23 hores.
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, proposa ...

Passejada literària: Un recorregut d’accions literàries ben diverses que es distribuiran per
tots els racons del recinte de La Setmana:
1. Bibliomància: llegir el futur a través dels llibres. Amb Roger Pelàez
2. Lectura: et llegeixo el que em portis. Amb Estel Solé
3. Recomanació: parlem i et recomano què pots llegir. Amb Míriam Cano
4. Confessionari: confessa els teus pecats literaris. Amb Martí Sales
5. Poesia: digues una paraula i t'escric un poema. Amb David Caño i Joan Vigó
6. Et musico: porta un llibre i li busquem banda sonora. Amb Maria Escalas
7. Contacontes: t'explico una història. Amb Gina Clotet
8. Consultori del traductor: el traductor respon. Amb Yannick Garcia
9. Posa't a prova: endevina de qui és aquest text. Amb Laura Gost
•

Si participes en cinc o més accions, podràs recollir un obsequi al mòdul d’informació de
La Setmana.

Tu, l’autor i l’editorial. Trobaràs més de 35 escriptors i escriptores, membres de l ‘AELC, als
respectius estands de les seves editorials per tal que et puguin signar el seu llibre.

El CLUB TR3SC, convida a gaudir de la seva programació ...
De les 21:00h a 21:45h

Paraules en viu: (*)
Conversa entre l’escriptor Xavier Bosch i la periodista Maria Xinxó
*Inscripció prèvia només per socis del TR3SC per garantir reserva de seient. A aquestes
persones se’ls hi reservarà una cadira preferencial.

De les 22:00h a 22:30h

Poetry Slam
Poesia recitada amb Salva Soler a les escales de la Catedral per tots els públics. Amb convidats
sorpresa.
De les 22:30 a les 23:30
Més que música (*)
Amb Ivette Nadal, cantautora i Víctor Endrino, presentador.
*Inscripció prèvia només per socis del TR3SC per garantir reserva de seient. A aquestes
persones se’ls hi reservarà una cadira preferencial.

També...
La radio de La Setmana, amb un programa especial, entrevistes als escriptors, llibreters,
editors, músics i públic visitant...

Amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
De les 22:30 a les 23:30
“Brossabadat”, amb Jordi Nexus, màgia d’aprop amb tocs Brossians
Amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística
De les 21:30 a les 23:30
“Les buscadores de lectores”, conviden al públic visitant a descobrir la programació de La Nit
de La Setmana

I a més... Només aquesta nit..., tothom que compri un llibre

l’obsequiem amb la polsera

“ M’agrada Llegir en Catala” !

I recordeu que durant tota La Setmana quan la compra de llibres sigui superior a 50€
podreu passar pel punt d’informació a recollir el desplegable “la biblioteca personal”!!
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