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Peu de foto: Inês Castel-Branco ha presentat Petit Fragmenta aquest dimarts a Ràdio Estel

RÀDIO ESTEL

Neix Petit Fragmenta, nova proposta infantil "amb històries de diverses cultures que es relacionen
amb la vida"
Redacció

01/12/2015

Fragmenta Editorial acaba de posar en marxa una nova col·lecció infantil, amb el nom de Petit Fragmenta, per fomentar l'explicació de contes i la
narració d'històries amb grans missatges. L'editorial Fragmenta, nascuda l'any 2007 de la mà d'Ignasi Moreta i Inês Castel-Branco, publica llibres
sobre temàtica religiosa des d'una visió no confessional, des de la diversitat. La responsable de la nova col·lecció infantil, Inês Castel-Branco, ha
definit la proposta aquest dimarts, en una entrevista a Ràdio Estel, com "un material de gran format, amb bones il·lustracions, que ofereixen
històries de diverses cultures, amb una guia de lectura que permet pares i educadors ajudar els infants i relacionar els temes amb la vida".
Històries de Nasrudín (recull de contes d'aquest savi de la cultura turca i sufí), Respira (que planteja el tema del diàleg entre una mare i un nen que
no pot dormir) i Funàmbulus (un conte contemporani a partir de la metàfora de caminar per la vida sobre una corda) són els tres primers contes
publicats per Petit Fragmenta. Castel-Branco ha explicat que "tots els llibres, amb la mateixa idea, poden tenir diferents components,
històrics, artístics, creatius i d'altres dimensions".
La col·lecció es vol ampliar amb nous treballs il·lustrats. Inês Castel-Branco ha destacat que "no hi manquen ni idees ni públic, que ha acollit
molt bé els primers llibres infantils", i ha anunciat que "un dels projectes per als propers mesos és sobre Ramon Llull, coincidint amb l'any
dedicat a aquest savi mallorquí, mestre del diàleg interreligiós ja ara fa 700 anys". La responsable de Petit Fragmenta ha recordat que, de fet, la
col·lecció "vol fomentar temes de gran actualitat, com és el cas del diàleg i la concòrdia entre les religions". El nou projecte infantil publicarà
contes en català, en castellà i en portuguès, llengua materna de la seva responsable i un canal que pot obrir nous horitzons de futur a Fragmenta.
Es pot escoltar AQUÍ (minut 29'30")tota l'entrevista a Inês Castel-Branco.
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Més notícies sobre RÀDIO ESTEL

Raquel Martín, cap de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada, recull els rostres de la persecució als cristians
Àngel Lacalle, director del disc de la Marató de TV3: “És la banda sonora original d'emocions i sentiments d’un país”
'60 preguntas sobre el amor', un llibre per ajudar les parelles a viure una afectivitat que enforteixi els matrimonis
Les comunitats dominiques celebren un Any Jubilar pels 800 anys de la primera aprovació a Sant Domènec de Guzmàn
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