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Nota de premsa

L’Espai Betúlia acollirà els dies 10 i 16 de desembre
els actes de presentació dels llibres guanyadors dels
premis literaris Ciutat de Badalona 2015
L’espai interactiu de debat literari “eTertúlies” proposa “Va
de Premis Ciutat de Badalona”, una nova proposta cultural
per dinamitzar aquest certamen
L’Espai Betúlia (carrer d’Enric Borràs, 43-47) acollirà el dijous 10 i el
dimecres 16 de desembre la presentació dels llibres guanyadors dels premis
literaris Ciutat de Badalona 2015. En cada acte hi haurà els autors dels llibres
i uns presentadors específics per a cada obra. L’entrada a les dues
presentacions és lliure.
El dijous 10 de desembre, a les 19.30 hores, es presentaran els llibres
“Esbós, teoria i poètica de la nau”, de Joan Carles González Pujalte,
guanyador del 15è Premi literari Betúlia de Poesia-Memorial Carme Guasch i
“La filla de Chagall”, de Ferran Joanmiquel Pla, guanyador del del 8è Premi
literari de Teatre Breu Inicia´t. A banda dels autors de les obres premiades hi
intervindran Joan Poch i Quim Noguera com a presentadors dels dos llibres.
El dimecres 16 de desembre, a les 19.30 hores, es presentaran els llibres
“Futur imperfecte”, de Manel Aljama, guanyador del 17è Premi literari Ciutat
de Badalona de Narrativa Juvenil i “Oprimits”, de Jordi Ortiz, guanyador del
24è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa-28è Premi literari Països
Catalans Solstici d’Estiu. A banda dels autors de les obres premiades hi
intervindran Maria Carme Roca i Montse Rubinat com a presentadores
d’aquests dos llibres.
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“Va de Premis Ciutat de Badalona”, nova proposta cultural
La Xarxa de Biblioteques de Badalona organitza a través de la secció
“eTertúlies” de badabiblios.cat” una nova activitat amb la voluntat de
dinamitzar els Premis Literaris Ciutat de Badalona mitjançant el programa “Va
de Premis Ciutat de Badalona”. Aquesta nova activitat s’articularà en tres
propostes culturals entorn de l’obra “Oprimits”.
La primera proposta serà la presentació de l’activitat. Es farà dimecres 16 de
desembre, a les 17 hores, a la Biblioteca Can Casacuberta. Anirà a càrrec de
Jordi Ortiz, autor del llibre, i de Joaquim Molina, autor de capçalera 2015 de
la Xarxa Municipal de Biblioteques i jurat de la darrera edició dels Premis
Ciutat de Badalona 2015. “Oprimits” és un compendi de contes de països,
ecosistemes i persones que són destrossats per interessos econòmics i
governamentals.
La segona proposta serà el Fòrum de debat i es farà del dimecres 15 al
dimecres 22 de juny. El tema del debat és: “Oprimits. Els refugiats i ecorefugiats, perdedors i guanyadors alhora”
La tercera proposta serà la Trobada final i actuació de teatre, que es farà
dimecres 22 de juny, a les 18 hores. Centre Cultural l’Escorxador Nau-3. Amb
la presència de Nadia Ghulam, coautora del llibre “El secret del meu turbant”.
Acompanyada d’una proposta d’actuació de l’anomenat teatre de l’oprimit.
Tant al Fòrum de debat com a la Trobada final i actuació de teatre també hi
seran presents els dos autors. Aquestes activitats són obertes a tothom i hi
participaran els clubs de lectura de la Xarxa Municipal de Biblioteques de
Badalona. Qui vulgui participar en aquest cicle pot demanar el llibre en
préstec a qualsevol de les sis biblioteques de la ciutat.
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La secció “eTertúlies” del web badabiblios.cat té com a principal objectiu
impulsar un programa de converses temàtiques amb la participació
d’escriptors i altres agents culturals. “Va de Premis Ciutat de Badalona” és
una iniciativa de Badalona Educadora, en la que hi col·laboren els Àmbits de
Badalona Democràtica i Badalona Justa i Inclusiva.

Badalona, 30 de novembre de 2015
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