EL CAFÈ DE L’AUTOR AMB LAIA DE AHUMADA I LUCÍA CARAM
El cafè de l’autor és una iniciativa que sorgeix de les ganes d’acostar autors i lectors.
Creiem que pot esdevenir una bona oportunitat per a aquelles persones interessades a
aprofundir en temes concrets i que tenen la inquietud de conèixer millor un
determinat autor.
Des de la Llibreria Claret us proposem aquesta activitat, que pretén apropar‐vos els
autors durant una estona per poder‐los preguntar aquelles incògnites que sorgeixen
durant la lectura d’un llibre, xerrar d’anècdotes i curiositats que acostumen a quedar
en l’imaginari del lector, fer‐li saber les nostres opinions, reflexionar sobre temes
diversos, etc.
Us animem, doncs, a fer un cafè amb els vostres autors, per xerrar‐hi tranquil∙lament,
sense pressa, cercant un contacte més proper.
En aquesta ocasió serà la Laia de Ahumada, autora del llibre Monges de l’Editorial
Fragmenta, que acompanyada per una de les monges entrevistades en el llibre, Lucía
Caram, seran les encarregades de dur a terme aquest cafè. Aquest és un llibre de
converses íntim i agosarat, que intenta trencar amb la imatge estereotipada que es té
de les monges per acostar‐nos a la riquesa i diversitat que viuen totes i cadascuna
d’elles.
Per participar en aquest cafè de l’autor, cal que ompliu la butlleta adjunta al darrera
d’aquesta carta i la lliureu a caixa abans de dilluns, 26 de novembre, que serà el dia en
què es durà a terme aquesta trobada.
Informar‐vos que les places per participar a aquesta activitat són limitades i
s’atorgaran per estricte ordre d’inscripció.
Esperem que aquesta iniciativa us engresqui!
Ben atentament,
Llibreria Claret
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Butlleta d’inscripció
Jo en/na..............................................................................................................................
voldria participar en l’activitat El cafè de l’autor amb la Laia de Ahumada i la Lucía
Caram el pròxim 4 de juny a les 19:00h. El meu correu electrònic
és....................................................................Telèfon........................................................
Possibles preguntes o temes a proposar a les autores.......................................................

