Llegim més...per
començar
Programació



Dilluns 25 de març, a les 17:30 h, a la Llibreria Foster & Wallace
activitat adreçada a nens i nenes a partir de 6 anys, en què els participants crearan un element
primaveral amb materials reciclats a partir dels llibres de Fiona Hayes, editats per Estrella Polar.


de Mercè Escardó

Mercè

Escardó portarà a terme un taller de contes per a famílies, per tal que sàpiguen com parlar de la



Dilluns 25 de març, a la Llibreria Mater



Dilluns 25 de març, a les 19:00

Escriu el teu propi llibre , al vestíbul
Biblioteca del Seminari de

Vic

lafons,

amb una il·lustració que remet a llibres dipositats a la Biblioteca del Seminari de Vic.


Des de dilluns 25 de març fins al dissabte 30 de març, ex

l·lustradors

Catalans a la llibreria Costa Llibreter.


Dimarts 26 de
Fidel de Tovar i el dibuixant
Dani Bermúdez

classe pràctica de

dibuix.


Dimecres 27 de març, a les 17:30 h, la Llibreria Abacus proposa Contes amb valors , una activitat
adreçada a un públic entre 6 i 10 anys. La Conchi explica els tres primers audiocontes del CD
s molt especials, que va traient de la caixadecontes. Els contes
En pa de sucre, El peixet Albert i el tauró i
sobre els valors que els fan feliços i les emocions que cal saber com gestionar.
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Danius ensenyarà les tècniques bàsiques per fer i llegir còmics. Un taller interactiu on els petits
descobriran aquest gènere literari. Col·labora la Revista de Vic i Danius.


adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Les fades del bosc us acompanyaran a conèixer la seva història per descobrir la bonica aventura
de conèixer-se un mateix i als altres.


Divendres 29 de març, a les 18:00 h, a la Universitat de Vic Laboratoris de formació i recerca en
i 12 anys. Es compartiran jocs de llengua, poemes, embarbussaments i tot tipus de textos divertits,
que es recullen al llibre Quin embolic!


a alumnes de primària. Un rondallaire explicarà el conte Tinc un drac a casa
i, posteriorment, un tallerista explicarà com fer una carta.


Dissabte 30 de març, a les 11:30 h, a la Llibreria El Petit Tresor,
amb Gina Clotet
Clotet ens narrarà el seu primer llibre

Gina
, editat per Tramuntana Editorial, i il·lustrat per

Maria Giron. Després de
llibres.

, una activitat per a nens i nenes de 5 a 8 anys. La Mimi explicarà moltes coses sobre la vida
de Gaudí i ens ajudarà a fer un trencadís.


Dissabte 30 de març. 17 h, a la Llibreria Foster & Wallace,
Books ed.).

(Mosquito
art, la

bellesa; carregarara Leonardo Da Vinci, Frida Khalo, Vincent Van Gogh o Diego Velázquez...Mia Cassany
explicarà aquesta història.
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Dissabte 30 de març, a les 18:00 h, a la Llibreria
mai il·lustrat,
la il·lustradora Laura Bigas plasmarà el contingut del conte amb els seus dibuixos, seguint el relat



os
per un dinar per a dues persones als restaurants Basset i Masia del Montseny de Viladrau.



Diumenge 31 de març, a les 10:30 h. Biblioteca Joan Triadú-Parc Bassa dels Hermanos. Festa de
:
-A les 10:30 h.: xocolatada
-

Anna Dot

-A les 12:00 h. Espectacle de màgia a càrrec del mag Selvin.
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