laveu·
llibres
llaminers

La Biblioteca Municipal fa
un homenatge a Manuel de
Pedrolo en el centenari del
seu naixement. Per això, en
aquesta edició recomana:
Blanca Busquets va
presentar La fugitiva

Dones visibles
el programa d’igualtat 2018 arrenca amb la presentació d’un
llibre a la biblioteca i l’explicació de les activitats que es faran
benestar social / cultura.
Lliçà de Vall va celebrar el Dia
Internacional de la Dona, el 8 de
març, amb un acte a la Biblioteca organitzat conjuntament
per les regidories de Cultura i
Benestar Social. Amb aquest
acte es va donar el tret de
sortida al programa 15 anys de
polítiques d’igualtat a Lliçà de
Vall. L’autora de capçalera de la
Biblioteca, Blanca Busquets, va
presentar el seu darrer llibre La
fugitiva, una novel·la que parla
d’una dona molt potent. L’autora va llegir alguns fragments de
l’obra, que van fer venir ganes
de seguir llegint-la, i va signar
exemplars d’aquest i altres
llibres. A continuació, el grup de
Dones impulsores van parlar del
Programa d’Igualtat 2018, que
inclou accions proposades per
les mateixes dones. El dimecres

agraïment

L’Àrea de Benestar Social vol
agrair la donació de material
escolar feta pel Club Futbol
Sala Lliçà de Vall. L’entitat,
liderada per Dani i José Castilla, va recaptar diners entre
familiars de jugadors i particulars per comprar aquest
material i cedir-lo a l’Ajuntament per fer-lo arribar a les
famílies més necessitades.
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A la foto de dalt, el públic assistent. A baix, les Dones impulsores

18 d’abril al Casal Social es farà
una sessió per organitzar la

programació anual (tallers, xerrades, activitats...) i el sopar de
dones del 8 de juny. En acabar
l’acte es van poder consultar els
llibres en clau de dona que la
Biblioteca va posar a disposició
del grup de Dones impulsores (i
de tothom). Amb un tastet dolç
es va afavorir la conversa per
posar punt final a la celebració.
Per a més informació i propostes us podeu dirigir al correu:
lldva.dones@llissadevall.cat.

Manuel de
Pedrolo: la
llibertat insubornable
bel zaballa
Bel Zaballa
ha elaborat
aquesta
magnífica biografia de
l’escriptor de l’Aranyó,
referent indiscutible de la
literatura catalana del segle
XX. I ho ha fet a través
d’una immensa tasca de
documentació per narrar
la trajectòria vital, literària
i política d’un Pedrolo que
no es va rendir mai i que
es va mantenir fidel a la
llengua catalana tot i les
limitacions econòmiques
que això comportava. “Per
l’únic que val la pena lluitar
és per les utopies”, deia
Manuel de Pedrolo. Aquest
és un plat fort, potent i contundent. Per acompanyar
amb un got de vi negre dels
Costers del Segre.
sembra llibres, 2018
El principi de tot
manuel de
pedrolo, amb
il·lustracions de

pep boatella
“No va començar a cridar
l’atenció fins
que ja havia fet quaranta-tres voltes al bloc de
cases”. Així comença
aquesta història d’un home
que sense fer res va armar
un bon cacau a la ciutat.
Una obra divertida i que, si
vols, et fa pensar en com
ens comportem tots plegats
davant un fet potser insignificant. És un àlbum molt
ben il·lustrat i amb molt
d’humor. És un discret cafè
de bon matí que acaba amb
un gintònic festiu al vespre.
comanegra, 2017

