
dissabte 24 de setembre
de 2016 de 10 a 21 h
·  Museu de la Pell  ·

d’Igualada

    El dia
que les lletres
  prenen la
   paraula



10.15 h

10.30 h

11.30 h

12.00 h

12.30 h

13.00 h

Inauguració del Mercat de Lletres
a càrrec de l’Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, alcalde d'Igualada

i de la Sra. Laura Borràs i Castanyer, directora de la Institució de

les Lletres Catalanes. A l'auditori.

Conversa amb Rosa Regàs
que ens parlarà dels seus darrers llibres i de la seva trajectòria com

a novel·lista, a càrrec de Maria Enrich, escriptora i professora.

A l'auditori.

Presentació del llibre Els dies sense glòria
de la Sílvia Alcántara a càrrec de Montse Lobato, directora de la

Biblioteca. A l'auditori.

Presentació del llibre Educar sense cridar
d'Alba Castellví Miquel, a càrrec de Maria Santfores Salla, mestra.

Organitza: Abacus Cooperativa. A l'Adoberia Bella.

Literatura km 0
presentació col·lectiva d'autors locals, amb Teresa Roig, amb

La Merceria, Mireia Rubio amb El tiempo del negro, Josep Maria

Solà amb Un salt al blau, i Joan Pinyol, amb El mar de les ombres.

A l'auditori. Modera: M.Teresa Miret. A l'auditori.

Presentació del llibre Nomdenoia
de Pau Badia que dibuixarà i projectarà en directe.

Organitza: Artèria, espai d'art i tallers. A l'Adoberia Bella.

Programa

d’activitats



16.00 h

17.00 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

Lliurament de premis
del Concurs de microcontes, del Concurs de poemes d'amor i del

Concurs Una història per WhatsApp. Lectura dels millors classificats.

A l'auditori.

Presentació del llibre Generació tomàtic
d'Andrés Palomino, guionista del Club Super3, a càrrec de Joan

Valentí, actor.

Organitza: Abacus Cooperativa. A l'auditori.

Lola Vendetta, xerrada i il·lustració en directe
Presentació del personatge creat per Raquel Riba Rossy, il·lustradora

de contes i dibuixant de còmics professional.

A l'Adoberia Bella.

Organitza: Artèria, espai d'art i tallers

Presentació del llibre 60 dies a Cuba
de Roger de Gràcia a càrrec de Marilú Martínez-Ruiz, artista

cubana, llicenciada en belles arts.

A l'auditori.

Recital DePellSensible No era lluny ni difícil
de Joan Margarit amb Xavier Algans, piano i Carles Margarit, saxo,

direcció i composició, Joan Margarit, veu. Presentació a càrrec

d'Antoni Dalmau i Ribalta, escriptor.

A l'Adoberia de cal Granotes.



MERCAT
Durant tot el dia Parades de llibres i espais
d'entitats, on podreu trobar Abacus
Cooperativa, Artèria, espai d'art i tallers,
Llegim...? Llibreria, ENZILA, taller de gràfica
experimental, entre d'altres.

BIBLIOTECA
Vine a conèixer els autors de casa i descobreix
les lletres de l'Anoia a la mostra de la col·lecció
local de la Biblioteca Central d'Igualada.

CONCURS DE MICROCONTES
de 10.00         a 11.00  h inscripcions al vestíbul
del Museu.

A les 11.00  h S'anunciarà el tema del concurs;
els participants disposaran d'un màxim de
45 minuts per escriure un relat d'una extensió
màxima de 60 paraules. S'acceptarà un
microconte per persona.
El microconte es podrà entregar en format paper
o digital al correu mercatdelletres@gmail.com
Els premis seran 1r premi: 100 €, 2n premi:
70 € i 3r premi: un abonament per la tempo-
rada tardor-hivern del Teatre Municipal l'Ateneu.
L'entrega de premis serà a les 16 h a l'auditori.
Organitza: Servei Local de Català d'Igualada.

CONCURS UNA HISTÒRIA
PER WHATSAPP
Escriu el millor WhatsApp de la teva vida,
i guanya un iPad.

Et pots inscriure enviant-nos un Whatsapp
al núm. de telèfon 639 021 317. La
inscripció al concurs suposa l'acceptació
de les bases que estaran publicades al
www.facebook.com/mercatdelletres/

A les 12.00  h s'anunciarà el tema del Concurs,
al vestíbul del museu i hauràs d'enviar la
història abans de les 13 h. L'extenció màxima
ha de ser de 40 paraules. El premi al millor
whatsApp serà un iPad mini.
L'entrega de premis serà a les 16 h a
l'auditori.

CONCURS INSTAGRAM
#concursmercatdelletres
Envian's les millors fotos literàries i del
Mercat de lletres, afegeix el hashtag
#concursmercatdelletres. El premi a la millor
foto serà una polaroid instant.
Tens temps fins el 25 de setembre.
La inscripció al concurs suposa l'acceptació
de les bases que estaran publicades al
www.facebook.com/mercatdelletres/

i a
més a més



EXPOSICIÓ
La desmesurada vida de Ramon Llull, què
en sabem de Ramon Llull?, com va influir
als pensadors posteriors?, què devem a Llull
del nostre món actual? Una exposició
dedicada a la figura d'aquest pensador i
filòsof. Al vestíbul del Museu.

TALLER D'ESTAMPACIÓ
AMB LLETRES
de 10.00         a 18.30  h Lletres de fusta, tinta i
pressió, amb aquests tres elements podrem
estampar el nostre nom o el de qui vulguem
d'una manera original i creativa. A càrrec de
Marilú Martínez-Ruiz, artista i directora
d'ENZILA estudi-taller de gràfica experimen-
tal. A la carpa del pati.

PESCA LA FALTA
concurs fotogràfic a Instagram,
Facebook i Twitter
Si veus un cartell, un rètol, un anunci, un
programa, un menú, una carta de restaurant
amb una falta o errada lingüística, fes-ne la
foto i comparteix-la a Instagram, Facebook
o Twitter amb l'etiqueta #pescalafalta i la
de la població on l'has trobada. Pesca la falta
és un concurs del Centre de Normalització
Lingüística Montserrat per als qui s'esgarrifen
amb les errades lingüístiques.

ESPAI BAR
Al pati del Museu, sota l'ombra dels arbres,
a càrrec d'inQuiet, col·laboratori creatiu per
a inquiets, on hi trobareu el millor cafè, sucs
100% naturals i entrepans i dolços fets amb
molt d’amor.

ESPAI DE LECTURA
I SIGNATURA DE LLIBRES
Un espai pensat per llegir i fullejar, on
trobareu els diferents autors que us podran
signar els llibres.

11.30  h Rosa Regàs

12.00  h Inés Castel-Branco

12.30  h Sílvia Alcántara

13.00  h Alba Castellví, Oriol Solà Prat,

Pol Makuri i Elisabet Serra

13.30  h Teresa Roig, Mireia Rubio,

Josep Maria Solà i Joan Pinyol

14.00  h Pau Badia

18.00  h Andrés Palomino, Anna Marsal

i Elisabet Serra

19.00  h Joan Margarit i Lola Vendetta

20.00  h Roger de Gràcia



Taller: Un bosc de lletres, ajuda'ns a fer un bosc amb animals
a partir de diferents lletres i formes, a càrrec de la il·lustradora
Elisabet Serra.

Presentació-taller del llibre Respira a càrrec d'Inés
Castel-Branco de Petit Fragmenta, un recull d'exercicis il·lustrats
que poden ajudar els més petits a prendre consciència de la seva
respiració. Organitza: Llegim...? llibreria.

Presentació del llibre i taller experimental del
conte Mig adormits d'Oriol Solà Prat, Pol Makuri i Elisabet
Serra. Saps cordar-te les sabates amb una mà? El Pol sí. Escoltarem
i posarem en pràctica com s'ho fa el Pol per viure amb la meitat
del cos mig adormit.

Taller: Una catifa de guix, pinta els teus personatges de
conte preferits amb guixos de colors i fem una gran catifa de contes,
a càrrec de la il·lustradora Elisabet Serra.

Lectura dramatitzada i il·lustració en directe del
llibre Quin cacau! Desordres i altres històries, d'Anna Marsal i
il·lustracions d'Elisabet Serra. Històries de desordres sorprenents,
petits maldecaps, amb solucions divertides i emocionants.
Organitza: Llegim...?  llibreria.

Presentació i narració del llibre Blancaneu i els set
nans polits a càrrec del col·lectiu Vivim del Cuentu, de la col·lecció
Contes Desexplicats amb personatges i relats clàssics capgirats
com un mitjó. Organitza: Abacus Cooperativa

de 10.00  h

a 13.00  h

11.00 h

12.00 h

17.00 h

de 16.00  h

a 19.00  h

18.00 h

Espai
infantil
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El dia que les lletres

prenen la paraula
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Museu de la Pell d'Igualada

Biblioteca Central d'Igualada

Servei Local de Català d'Igualada

Institució de les Lletres Catalanes

Llegim...? Llibreria

Artèria, espai d'art i tallers

Abacus Cooperativa

inQuiet, col·laboratori creatiu

Ludoteca Sant Miquel

/mercatdelletres

AMB EL SUPORT DE:

HI COL·LABOREN:

LLoc: Museu de la Pell, carrer Dr. Mercader s/n- Igualada
        Adoberia Bella, carrer del Rec, 23-25
        Adoberia de cal Granotes, Baixada de la Unió, s/n

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Departament de Promoció Cultural


