Presentacions de llibres, tallers infantils i trobada d’escriptors entre les activitats de les biblioteques d’aq
dilluns, 9 de març de 2020 12:54

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, ha presentat avui les activitats
organitzades per les biblioteques de Formentera per aquest mes de març. Aquest dimecres
tindrà lloc a les 17h al Punt de Lectura de Sant Ferran un taller creatiu, “Dona Llum”, adreçat
a infants a partir de 7 anys i que estarà impartit per Xènia Fuertes. En aquesta trobada es
treballarà el moviment corporal, escriptura, narració, collage, textures, música, dibuix, treball
plàstic, i sobretot hi haurà “molta màgia”, segons explica Xènia Fuertes.

I el pròxim divendres 13 de març a les 20h a la Biblioteca Marià Villangómez es farà la present
ació del llibre
La Venus que rompió el espejo: una historia de superación y body positive
. La
youtuber
i autora del llibre Miren Jaurne, coneguda en les xarxes socials com a “MimiXXL”, ens recorda
els seus moments més foscos per demostrar-nos que jutjar-nos només pel nostre cos, o
donar-li poder a altres, no és una alternativa. No ens hem d’avergonyir, i un “prou” a temps, pot
salvar-nos de caure en una espiral d’autodestrucció. Miren és avui en dia una dona que no
només ha superat les seves pors, sinó que s’ha adherit a la lluita en contra de l’assetjament i és
una representant del moviment “
body positive
”. L’acte serà presentat per Lilian Heinrichs i està adreçat a públic juvenil i adult.

Rondalles
El pròxim dimarts 17 de març també al Punt de Lectura de Sant Ferran a les 17.30h l’Obra
Cultural Balear de Formentera ha organitzat una lectura de Rondalles de Formentera. Amb
aquesta activitat es donaran a conèixer les rondalles de Formentera, per treballar la llengua
pròpia i fomentar la lectura entre els més joves.

I el divendres 20 de març a les 20.30h a la Biblioteca Marià Villangómez es farà la VI Trobada
entre illes. Escriptors eivissencs i formenterers
. Aquesta trobada, organitzada per l’Obra Cultural Balear, es farà càrrec de Mario Riera, Carles
Fabregat, Fina Torres, Esteve Portas, Neus Costa, Mireia Bernabeu i Joan Ferrer i estarà
presentada per Nora Albert i Maria Teresa Ferrer.
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El divendres 27 de març a les 20h a la Biblioteca Marià Villangómez es farà la presentació del
llibre
Poesia,
llengua, país. Una mirada des d’Eivissa
, a càrrec de l’autor Isidor Marí. L’acte estarà presentat per Vicent Ferrer Mayans. Segons
l’autor, “a l’hora de seleccionar i ordenar els textos d’aquest volum, em va semblar que la
trilogia que conformen la llengua, la creació poètica i literària i la consolidació cultural i política
d’un país —d’uns països units i enriquits en la diversitat— era una síntesi del que han estat les
meves (pre)ocupacions. M’agradaria pensar que les meves paraules han contribuït una mica a
aquest camí col·lectiu, al costat de tantes altres de bon tros més valuoses i més difoses. Però
sobretot vull creure que la nostra poesia, la nostra llengua i el nostre país aconseguiran la
plenitud que desitgen i mereixen”. Aquesta presentació està organitzada per l’àrea de
Patrimoni.

El dilluns 30 de març a les 18h a la Biblioteca Marià Villangómez es farà un contacontes,
“Contes en OFF”
a càrrec de la companyia menorquina No Som Tres adreçat a un públic infantil. “Contes en
OFF” és un espectacle de contacontes pensat per treballar el foment de la lectura des de
l’humor. Amb un toc de clown i molt joc teatral.

,

I el dimarts 31 de març a les 20h a la Biblioteca Marià Villangómez es tornarà a reunir el club
de lectura Llegeix i Gaudeix
. A més, cal destacar que el passat dimarts 3 de març es va reunir, com cada primer dimarts de
mes, també en aquesta biblioteca el grup de “
Contes per parlar amb la lluna
”.

9 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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