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SORTIM FESTES POPULARS I FIRES

mb l’objectiu de fer créixer
la lectura en català, torna a

Barcelona un any més, i ja van
30, la Setmana del Llibre en Ca-
talà. La Ciutat de la Lectura s’aixe-
carà aquest any en el cor històric
de la ciutat: l’avinguda de la Ca-
tedral. Seguint la idea de recinte,
més de 40 casetes de fusta distri-
bueixen l’esplanada en tres
grans àrees de venda: revistes
–amb el Quiosc.cat–, col·lec-
cions per a un públic infantil i ju-
venil, i la zona dedicada al fons
general d’adults.

La Setmana del Llibre en Cata-
là inclourà més de 60 activitats
familiars. Els caps de setmana es
programaran matinals literàries
molt especials amb la 2a trobada
de personatges de conte, un ho-
menatge a l’Emili Teixidor com a
autor infantil, el tret de sortida
de la celebració del centenari de
la Joana Raspall, la 2a trobada
d’il·lustradors i petits homenat-
ges a autors catalans. Però de di-
lluns a divendres també hi haurà
programació per a tota la famí-
lia, com un vespre especial per a
nadons amb contacontes i reco-

A

manacions lectores.
Sobre una superfície de gaire-

bé 4.000 m² s’estenen el conjunt
de llibreries i editorials, així com
el Quiosc.cat, un espai de
100 m², amb 109 revistes edita-
des en català. Demà, dilluns, la

Setmana celebrarà el trentè ani-
versari d’una manera simbòlica.
Durant tot el dia hi haurà una
marató d’engrescadores accions
i activitats, es degustaran els pas-
tissos d’aniversari dels millors
pastissers catalans amb la com-

pra d’un llibre i tothom que ho
vulgui podrà fer-se una fotogra-
fia en el mur d’aniversari. A les
23.30 hores hi haurà una gran
bufada col·lectiva d’espelmes
que posarà el punt final a la jor-
nada festiva.

M. JOSÉ RODRÍGUEZ

Trenta anys amb el català

Barcelona. (Barcelonès)
La Setmana del Llibre en Català. Fins al 16 de setembre, a l’avinguda de la Catedral. De 10.30 h a 21.30 h; el dia 10, fins a la mitjanit. www.lasetmana.cat

La Setmana recrea una petita ciutat de la lectura sostenible que permet reconèixer, a partir
de diverses activitats, la tasca d’editorials, llibreries, revistes i biblioteques públiques

Una imatge simulada de la Setmana a l’avinguda de la Catedral. / WWW.LASETMANA.CAT

i el vent bufa fort, el cel de
l’Estartit es tenyirà de colors

llampants i formes peculiars
l’Onze de Setembre gràcies a la
tradicional exhibició i volada
d’estels a la platja que cada any
ens porta la Festa del Vent. En
aquesta ocasió la dirigirà el club
d’estels Mira Mira de Badalona.
A més, al migdia, a la platja de la
Pletera hi haurà una exhibició
de surf d’estel.

S Diumenge, durant tot el dia hi
haurà un mercat d’artesania al
passeig Marítim, i fins al dia 11 es
podrà visitar la fira Outlet&Oca-
siones a la vela de la plaça de la
Llevantina. La festa inclou tam-
bé un espectacle de màgia amb
David el Mag (avui, diumenge),
cantada d’havaneres i cremat
amb el grup Peix Fregit (demà,
dilluns) i un concert de cant co-
ral amb Els Passarells (el dia 11).

Espectacular volada d’estels a la platja

L’Estartit -Torroella de Montgrí. (Baix Empordà)
Festa del Vent. Fins a l’11 de setembre. Volada d’estels el dia 11, d’11 a 14 h, a la platja Gran de l’Estartit, al costat de la caseta de salvament. www.visitestartit.com

M.J.R.

Un estel ben enlairat. / PRESÈNCIA




