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El cicle «Biblioteques amb DO»
s'estrena aquest dilluns
"El ring: Salvador Espriu vs. Gabriel Ferrater" donarà el tret de sortida a les
propostes d'estiu de les biblioteques municipals

La biblioteca Xavier Amorós acollirà el cicle | Ajuntament de Reus

Lectura i vi: dos plaers que s'uniran a les biblioteques municipals aquest estiu. El cicle
"Biblioteques amb DO" comença la programació aquest dilluns 4 de juliol amb ?El ring:
Salvador Espriu vs. Gabriel Ferrater? a la Biblioteca Central Xavier Amorós a les 7 de la tarda.
Aquesta activitat inicial s'inclou dins l'Any Ferrater i comptarà amb els actors Jaume Madaula i
Dafnis Balduz que recrearan el combat poètic que van protagonitzar Ferrater i Espriu l'any
1970.

Un estiu ple de programació literària
Cada dilluns es durà a terme una de les propostes del cicle "Biblioteques amb DO" a la
Biblioteca Central Xavier Amorós, tot i que també s'han planificat altres activitats a la Biblioteca
Pere Anguera i rutes pels carrers de Reus i a la Boca de la Mina. Les propostes emmarcades en
aquest cicle estan impulsades des de les biblioteques de la ciutat amb la col·laboració de
Joventut, Gent Gran i Salut, a més de la DO Catalunya, DO Avellana de Reus, el Centre de
Lectura i l'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol.
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https://www.reusdigital.cat/noticia/93829/cicle-biblioteques-amb-do-estrena-aquest-dilluns
Pagina 2 de 3

Altres activitats relacionades amb la lectura són el cicle ?Passos de literatura? els dijous a la
tarda amb quatre rutes per la ciutat i ?Lletraferits?, un programa per introduir els joves a la
creació literària. El mes d'agost se celebrarà el cicle ?Biblioteques Chillout? amb bandes que
combinaran música amb referents literaris. Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció
prèvia.

https://www.reusdigital.cat/noticia/93829/cicle-biblioteques-amb-do-estrena-aquest-dilluns
Pagina 3 de 3

