
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZA:  Comissió de festes 

Ajuntament de 

Castellserà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADES 

CULTURALS 

ABRIL 2016 

 

CASTELLSERÀ 

Horaris d’obertura de l’exposició 

A la biblioteca municipal 

 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres 

De 16:30h a 20:30h 

Dimecres 

De 10:00h a 12:00h 

 



DIMECRES 27 D’ABRIL 

20:00h. A la Biblioteca Municipal 

Jordi Villacampa presenta el llibre 'La nena 

que volia ser la lluna'. 

Aquest conte ideat per Jordi Villacampa Viñes 

va ser creat per noranta-sis nens i nenes, de 

quatre a tretze anys, de diferents escoles de 

Lleida que feien l’activitat extraescolar de 

teatre. Una llibreta amb aquest títol es va anar 

passant de grup en grup, d’escola en escola fins 

acabar convertida en un conte. Els alumnes que 

volien participar escrivien unes línies de 

narració o bé en 

feien un dibuix 

que tingués 

relació amb la 

història que 

s’anava creant. 

 

DIJOUS 28 D’ABRIL 

20:30h. A La Panera 

Xerrada “Els grans cors”, a càrrec d’Àngels 

Molpeceres. 

En la xerrada s’analitzen els cors en diversos 

àmbits, simfonies, òperes, cantates i oratoris 

DIVENDRES 29 D’ABRIL 

20:30h. A la segona planta de l’Ajuntament 

Xerrada “Xarxes socials: confiança i seny”, a 

càrrec d’Àngel Pérez. 

Els temps evolucionen i les formes de 

relacionar-se també, però això no vol dir que 

les noves formes de relacionar-se siguin 

dolentes o beneficioses, simplement són 

diferents. Per això davant la destresa que la 

canalla i el jovent tenen a les denominades 

xarxes socials cal tindre i transmetre confiança i 

seny. L'anomenada bretxa digital no és un 

impediment per saber com funcionen. 

Dirigit especialment a pares i mares.  

DISSABTE 30 D’ABRIL 

18:00h. A La Panera 

Taller-concert en motiu de l'aniversari del 

Xesco Boix. 

 Xesco Boix i Masramon va ser el pioner de 

l’animació en aquest país. La seva feina és 

encara eina de treball per a mestres i 

educadors i el seu material continua vigent. Al 

llarg de la seva vida va publicar 10 llibres i va 

fer més de 6.000 cantades en directe, 

majoritàriament per a la mainada. La seva feina 

va esdevenir una lluita pacífica, però lluita.  

DEL 4 AL 29 D’ABRIL 

 

A la Biblioteca Municipal 

 

EXPOSICIÓ “PER SUCAR-HI PA” 

Un recorregut gastronòmic pel món dels llibres 

ens demostrarà que, de gana, n’hi ha de moltes 

menes i qui ha tastat els llibres sap que, en 

aquest cas, no cal menjar poc i pahir bé. Ans al 

contrari: els llibres alimenten l’ànima i els 

podem menjar a dos queixos, endrapar-los com 

un llop o menjar-nos-els a cremadent... i mai 

no en tindrem el pap ple! Perquè hi ha llibres 

per a tots els gustos: n’hi ha de dolços i 

tendres, d’altres la mar de salats o bé un xic 

picants i alguns que costen de pair però et 

deixen un record inesborrable. La gràcia està a 

remenar bé i fer-ne una bona tria abans del 

tast. 

Per sucar-hi pa... Veniu, mireu, trieu i llegiu... 

que menjant, menjant ve la gana! (Ei!, i potser 

després encara tindreu ganes de menjar-vos 

algú a petons.) 

 


