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SANT JORDI
Obertura instituci onal
Bon dia a tothom,
Benvinguts a aquesta Diada virtual de Sant Jordi a les Franqueses.

Abans de res, com a President del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut, i com a regidor de Cultura, en nom meu i en nom de tot
l’equip, espero que estigueu bé i us vull desitjar ànims per encarar aquesta
situació provocada pel Covid-19. Ànims als més petits de la casa i per a les
vostres famílies, que al igual que els voluntaris, els sanitaris, els policies, el personal
de tots els espais comercials de primera necessitat, sou els herois, els nostres
herois. Tots i totes volem superar el més aviat possible aquesta situació, gràcies
per sumar.
Les circumstàncies actuals no ens permeten dur a terme la Diada de Sant Jordi
que teníem preparada, com cada any, a la plaça de l’Espolsada. La cita
obligada del lliurament de premis del Concurs Literari de Sant Jordi haurà
d'esperar, però que ningú pateixi, no ens quedarem sense conèixer el veredicte.
Recordeu la nostra llibreria de l’Espolsada. És el moment de recolzar el nostre
comerç, i ho podem fer: la seva llibreria virtual està operativa, us animo a fer la
vostra comanda.
Ara, més que mai, us volem acompanyar en aquesta celebració, un
esdeveniment molt especial a Catalunya, i amb molta personalitat. Per això us
hem preparat unes propostes sobre la lectura i l’escriptura i altres activitats com
contes, tallers i altres iniciatives creatives i participatives, i entre tots celebrarem
aquesta festa cívica i popular des de casa, però tots junts.
Bon Sant Jordi

Juan Antonio Corchado Ponce
Regidor de Cultura i President del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/yc3tffns

ESPAIS DE LECTURA

Recomanacions molt especials
RECOMANA’NS UN LLIBRE
Envia’ns les teves recomanacions literàries en un vídeo d’un parell de minuts al
whatsApp 670 312 515. Us presentem les primeres que ens han arribat, fetes per
participants del nostre programa de tertúlies Espais de Lectura i per alguns dels
membres de l’equip de la Biblioteca:

0. Presentació de la iniciativa amb la Cristina, la Bruna i la Marina.
https://tinyurl.com/yacbwo22
1. Mari Suárez, El camino de la vida, de Leon Tolstoi.
https://tinyurl.com/y8o2tt4t
2. Rosa Canut, Nosaltres en la nit, de Kent Haruf.
https://tinyurl.com/ydycr58r
3. Laia Forns, Ca la Wenling, de Gemma Ruiz.
https://tinyurl.com/y8qm7jya
4. Carme Càceres, Haru, de Flavia Company.
https://tinyurl.com/y9dstub5
5. Núria Rosàs, Un camí memorable, de Nicholas Sparks.
https://tinyurl.com/ybsry5un
6. Margarida Bosque, Contes de bona nit per a nenes rebels, d’Elena Favilli.
https://tinyurl.com/y7zdfhup
7. Rosario Rodríguez, La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro.
https://tinyurl.com/yd3snqxx
8. Inma Piñero, Persuasió, de Jane Austen; Jane Austen, de Claire Tomalin.
https://tinyurl.com/yawbujsr
9. Beatriz Rodríguez, La uruguaya, de Pedro Mairal.
https://tinyurl.com/yb8ft4yp
10. Francisca Alonso, Qué vergüenza, de Paulina Flores
https://tinyurl.com/yc9pdtbq

11. Verònica Garcia, Totes les coses que no ens vam dir, de Marc Levy.
https://tinyurl.com/yd4suq5j

12. David Cañadas, Polvo y sombra, d’Antonio Manzini; Habitaciones
separadas, de Luis García Montero.
https://tinyurl.com/ybo5ecm5
13. M. Assumpció Barbany, Mare de llet i mel, de Najat El Hachmi.
https://tinyurl.com/y9k84v2j
14. Carme Albadalejo, Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.
https://tinyurl.com/y9k84v2j
15. Paco Carbajo, Carta de una desconocida, de Stefan Zweig
https://tinyurl.com/y97oxehm
16. Angi Granja, Els fantasmes no truquen a la porta, d’Eulàlia Canal i
Rocío Bonilla
https://tinyurl.com/y7l9vpfh
17. Mireia Saperas, Visc, i visc, i visc, de Maggie O’Farrell
https://tinyurl.com/yc6d7np7

Consulta la seva disponibilitat al catàleg Aladí i a Ebiblio

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA BOULDER, DE
L’ESCRIPTORA EVA BALTASAR
L’escriptora Eva Baltasar ens presenta la seva darrera obra Boulder (Club
Editor/Literatura Random House), la segona novel·la de la trilogia iniciada amb
Permagel (disponible en versió digital a la plataforma eBiblio.cat), Premi Llibreter
2018 i VII Premi L’Illa de Llibres, i a la que seguirà en un futur Mamut.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y8z4s6ch

INFÀNCIA I FAMÍLIA
Propostes i activitats
Amb la col·laboració de l’Àrea d’Educació i
l’Àrea d’Infància i Joventut

LLEGIM UN CONTE
Des de la Biblioteca Municipal us expliquem el
conte El banc blau d’Albert Asensio, editat per
Babulinka books. Lectura a càrrec de l’Angi
Granja,
tècnica
de
la
Biblioteca.
Trobareu el vídeo aquí:
https://tinyurl.com/ybufq2x9

VET AQUÍ UN GAT...
Des de la Biblioteca us proposem als infants i a les
famílies la creació del final del conte que explicarà la
rondallaire Sherezade Bardají. Us animeu a ser narradors
i escenificar-lo? Tot s’hi val! Titelles, ombres xineses,
personatges fets de cartró per vosaltres o bé utilitzant la
vostra pròpia veu!
Quan el tingueu llest ens el feu arribar per WhatsApp al número de telèfon 670
312 515. Indiqueu el nom dels autors d’aquesta fantàstica història que
.
conclourà
aquest conte. Els publicarem a les xarxes socials de la Biblioteca i
de L’Ajuntament.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/yb93f23z

QUÈ ESTÀS LLEGINT?
Des de l’Espai Zero es farà una lectura de fragments dels llibres El petit
príncep i La voz de las trece abuelas, i es convidarà els joves a compartir
a les xarxes socials un petit vídeo on apareguin llegint un paràgraf de la
lectura que actualment tenen entre mans.
Facebook pàgina: Espai Zero
Organitza l’Espai Zero
Horari a partir de les 10 h. en les xarxes socials Twitter: @espaizero
Instagram @espaizer0
.Facebook perfil: EspaiZero Pij Les Franqueses
Trobareu els vídeos aquí: https://tinyurl.com/yaz72gmz i
https://tinyurl.com/y9fu58m4

DIARI DE BORD, ESPECIAL SANT JORDI
Infants, joves i famílies, continueu navegant amb
nosaltres aquesta setmana amb una data tan
assenyalada, el 23 d’abril, Sant Jordi!
Incloem una nova categoria sobre la diada de Sant
Jordi, i us animem a què ens feu arribar les vostres
propostes, com esteu preparant aquest dia, com
l’heu viscut, si heu creat una rosa o un llibre, potser un
conte...
Per
compartir
aquesta
diada
tan
excepcional amb tota la tripulació.
Us recordem les bases:
Fa uns dies vàrem emprendre aquest viatge que no sabem ben bé quan
arribarà a port, un trajecte que ens ha fet canviar la nostra rutina, hàbits,
relacions i reflexionar sobre molts aspectes de les nostres vides, descobrir noves
aficions i nous talents.
Us convidem a compartir aquest viatge i fer amb nosaltres el DIARI DE BORD de
Les Franqueses! Una aventura, en la que els i les joves sou els protagonistes!
Fes-te capità, capitana! Aconsegueix el Carnet de navegant per un futur millor,
participant en el Diari de Bord un mínim de tres vegades mentre duri el
.confinament en qualsevol d’aquestes categories:
- Com et sents? (sentiments, emocions...)
- Avui què m’ha passat? (històries, anècdotes...)
- Vols fer de periodista? Què opines? Com veus el present i futur? (notícies,
reflexions,
pensaments...)
- Jo se fer! (creativitat -música, manualitats, dibuixos, còmics, cuina, poemes,...)
- Com us esteu relacionant?
- Avui he compartit, he ajudat a...(testimonis, vivències de voluntariat)
El carnet us permetrà participar a les nostres aventures i podreu gaudir
d’avantatges molt interessants un cop es normalitzi la situació i el vaixell arribi a
port.
Embarqueu i feu-nos arribar els vostres escrits, fotografies, vídeos, etc.
mitjançant:
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Instagram @espaizer0
Les vostres ganes, idees, experiències, talents i opinions ens permetran arribar
ben lluny i trobar el món millor que tot@s volem. Naveguem i fem aquest diari i
alhora el nostre particular quadern de bitàcola que formarà part de la nostra la
història.

AUTORS LOCALS

Novetats dels autors franquesins
BREU RESSENYA DEL LLIBRE AMB MARATA
COM A PRETEXT
El tècnic de Cultura de les
Franqueses
del
Vallès,
Albert
Argimon, ens presenta la nova
publicació
d’enguany
de
la
Col·lecció de les Franqueses, núm.
19: Amb Marata com a pretext.
Història i vida al Vallès (C.S. IV-XVIII).
El llibre està dedicat a Marata i
coordinat per Eva Navarrete i
Josep Cardús, ambdós membres
del Centre Cultural de Marata.
Edició:
Patronat
de
Cultura,
Educació, Infància i Joventut de les
Franqueses
del
Vallès.
Trobareu el vídeo aquí:
https://tinyurl.com/yc5ozhd4

NOVETATS LITERÀRIES D’AUTORS FRANQUESINS
En aquesta Diada de Sant Jordi , els autors locals ens han volgut
acompanyar a través d’uns vídeos on ens presenten les seves obres
publicades
enguany.
Hi
participen
els
següents
escriptors

L’autor franquesí Raúl Ansola ens presenta la seva darrera
novel·la: A quien vivió mi vida, publicada per l’Editorial
Círculo Rojo.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y98oykt2

L’autor vallesà i molt vinculat a Les Franqueses, Antoni
Argent, que ens presenta el seu sisè conte del projecte
solidari «CAP NEN/A SENSE CONTE», que ha publicat
conjuntament amb la Núria Ramon i que té per títol Els
fills de l’emperador Xiao Lin.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/yaaoxkgd

L’autora i veïna de les Franqueses, Carme Ballús, ens presenta tres obres
publicades enguany:
Com a autora del llibre, ha publicat La noia de
l’adoberia amb l’Editorial Alpina.
Com a coautora, ha participat en dos projectes: d’una
banda, Granollers, setze històries d'una ciutat, que conté
la publicació del conte que porta el títol "Sense papers", i
que ens arriba de la mà d’Editorial Alpina. D’altra
banda, tenim Bones confitures. Antologia de microrelats
catalans, editat per Jordi Masó. En aquest llibre se’ns
ofereixen dos relats de l’autora: "El regal" i "El conte
dissortat". Publica l’editorial Témenos edicions.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y9np67ov

L’autora fanquesina Maria José Serrano ens
presenta el seu primer llibre Violeta. El dolor del
silencio, que ens arriba gràcies a l’autopublicació.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y8gq8h4e

RECITAL POÈTIC (POETRY SLAM)
El nostre veí, el poeta German Chocero, guanyador al gener del concurs de
recital Poetry Slam 2020, organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, ens recitarà una selecció amb l’estil característic d’aquesta
modalitat de recitat.
Trobareu els vídeos aquí: https://tinyurl.com/y9qb52fp |
https://tinyurl.com/ya8ox9gq

CREACTIVA’T
Crea, imagina!

Amb la col·laboració de l’Àrea d’Educació i
l’Àrea d’Infància i joventut
CREA EL TEU PUNT DE LLIBRE
Volem decorar les biblioteques de les Franqueses amb els vostres punts de
llibres confinats! Us animeu a participar-hi?
Us detallem unes petites consideracions a tenir en compte:
∙ Us proposem que la mida del punt sigui 6 X 21 cm.
∙
Poden participar tots els públics!! Infants i adults. Podeu participar-hi tantes
vegades com vulgueu.
∙ Podeu utilitzar totes les tècniques creatives: colors, pintura, collage...
∙
Un cop tingueu el punt decorat feu una foto i ho envieu per WhatsApp al
número de telèfon 670 312 515 . Indiqueu qui és l’autor del punt i l’edat. Els
publicarem a les xarxes socials de la Biblioteca i de l’Ajuntament!
∙
Quan reobrim la Biblioteca ens els heu de portar! Decorarem la biblioteca
amb els vostres punts de llibre confinats!
Al següent enllaç trobareu un vídeo de creació de punts de llibre elaborat per
la Irene Luceño, a la qual agraïm la representació plàstica que ha creat per a
l’ocasió i que ens ha fet arribar.
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y8kn87xr
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/y9yn9ay8

TALLER ENPINÇA’T DE SANT JORDI
Els joves i les joves crearan les seves roses i dracs de
Sant Jordi amb materials que podran trobar a
casa.
Organitzat per l’Espai Zero
Horari a partir de les 10 h. en les xarxes socials
Instagram @espaizer0
Facebook perfil: EspaiZero Pij Les Franqueses
Facebook pàgina: Espai Zero
Twitter: @espaizero
Trobareu el vídeo aquí: https://tinyurl.com/yaswoeyg
|https://tinyurl.com/y9yn9ay8

GUIA DE LLIBRES SOBRE ESCRIPTURA
Per tal de promoure la creació literària en un dia tan
assenyalat com Sant Jordi, des de les biblioteques de Les
Franqueses us oferim una selecció de llibres per a diferents
edats i nivells que us ajudaran a perfeccionar l’art de
l’escriptura. Us hi animeu? Endavant!
Primeres passes - Manuals per a infants i adolescents
• EDGE, Christopher. Descubre al escritor que llevas dentro. Barcelona:
Alfaguara: 2017. 160 p. ISBN 9788420486451
• SIERRA I FABRA, Jordi. La página escrita: cómo escribir, crear personajes,
hacer un guión... Pozuelo de Alarcón: SM, 2016. 341 p. ISBN 9788467585940
• THOMSON, Ruth. Històries sorprenents: models d'històries, personatges, llocs,
desenllaços. Barcelona: Timun Mas, 2002. 92 p. ISBN 8447904830 / 8426316921
• THOMSON, Ruth i KING, Penny. Sobre coses que faig: idees per escriure sobre
temes de la vida real. Barcelona: Timun Mas, 2003. 31 p. ISBN 8448015428
Per on començar? - Selecció de manuals per a principiants
• CASSANY, Daniel. La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries, 2000. 210 p.
ISBN 8475963994
• CORONADO, Mateo. Escribir, crear, contar: las claves para convertirse en
. escritor. Madrid: Instituto Cervantes, Barcelona: Espasa, 2014. 356 p. ISBN
9788467042054
• KOHAN, Silvia Adela. Los 65 errores más frecuentes del escritor. Barcelona:
Alba, 2016. 327 p. ISBN 9788490652237
• MITTELMARK, Howard i NEWMAN, Sandra. Cómo no escribir una novela.
Barcelona: Seix Barral, 2010. 310 p. ISBN 9788432232008
• PÁEZ, Enrique. Escribir: manual de técnicas creativas. Madrid: SM, 2006. 431 p.
ISBN 9788434868854
• USÓ I MEZQUITA, Vicent. L’arquitectura de la ficció: claus per escriure
narrativa.
Alzira:
Bromera,
2017.
460
p.
ISBN
9788490267196

Per aprofundir - Recomanacions per gènere i aspectes específics
• CARD, Orson Scott. Cómo escribir ciencia-ficción y fantasía. Madrid: Alamut,
2013. 229 p. ISBN 9788498890853
• HOUGHTON, Robin. Blogging escritura creativa: cómo lograr el éxito en la
blogosfera literaria. Barcelona: Océano, 2014. 176 p. ISBN 9788475568881
• KOHAN, Silvia Adela. Autoficción: escribe tu vida real o novelada.
Barcelona: Alba, 2016. 263 p. ISBN 9788490651742.
• KOHAN, Silvia Adela. Cómo escribir diálogos: el arte de desarrollar el diálogo
en la novel·la o el cuento. Barcelona: Alba, 2006. 109 p. ISBN 8484280500
• KOHAN, Silvia Adela. Curso práctico de poesía: un método sencillo para
todos los que escriben poesía, o aspiran a escribirla. Barcelona: Alba, 2007.
132 p. ISBN 9788484280101
• KOHAN, Silvia Adela. Escribir para niños: todas las claves para escribir lo que
los niños quieren leer. Barcelona: Alba, 2003. 103 p. ISBN 9788488730435
• MARTIN, Andreu. Com escric novel·la policíaca. Lleida: Pagès: 2017. 259 p.
ISBN 9788499758251
• MARTÍNEZ PARAMIO, Agapito. Escribir teatro: una guía práctica para crear
textos dramáticos. Barcelona: Alba, 2011. 222 p. ISBN 9788484286066
• MIQUEL, María Antonia de. Cómo escribir una novela histórica. Barcelona:
Alba, 2014. 110 p. ISBN 9788484289593
• SHUA, Ana María. Cómo escribir un microrrelato. Barcelona: Alba, 2017. 149
p. ISBN 9788490653449
Per saber-ne més – Escriptors avançats
• CASSANY, Daniel. Esmolar l’eina: guia de redacció per a professionals.
Barcelona: Empúries, 2007. 159 p. ISBN 9788497872508
• GOTHAM WRITER’S WORKSHOP. Escribir ficción: guía práctica de la famosa
escuela de escritores de Nueva York. Barcelona: Alba, 2012. 415 p. ISBN
9788484287810

Consulta la seva disponibilitat al catàleg Aladí i a Ebiblio

FEMINISME I IGUALTAT
Recomanacions

Des de l’àrea de Feminisme i Igualtat de l’Ajuntament us convidem a gaudir
d’un Sant Jordi lliure d’estereotips sexistes i us animem a compartir lectures que
promoguin la igualtat i la diversitat de gènere. Sense deixar de banda la
recomanació dels clàssics feministes com “El segon sexe” de Simone de
Beauvoir, “Tothom hauria de ser feminista” de Chimamanda Ngozi Adichiem o
“Una cambra pròpia” de Virginia Woolf, us presentem una acurada selecció
de llibres propulsats per la revolució de les dones, que inclou les novetats
d’enguany, un recull de lectures LGTBI així com recomanacions per a infants i
adolescents, on les paraules ressonaran dins el cap de qui les llegeixi amb
l’objectiu de construir un món millor, un món més just, perquè ara és moment
d’aturar-nos, de reflexionar i de construir una societat lliure de prejudicis, de
violències i de desigualtats. Molt bona diada del llibre i de la rosa a totes i a
tots!

Marta Reche Lavado,
Regidora de Feminisme i Igualtat

FEMINISME
• Pine, Emilie. Apunts personals. Barcelona: L'Altra Editorial,
2020. 192 p. ISBN 9788412006988
• Federici, Silvia. Bruixes, caça de bruixes i dones. Manresa:
Tigre de paper, 2020. 108 p. ISBN 9788416855605

• Roig, Montserrat. Som una ganga. Textos
feministes. Barcelona: Comanegra, 2020.
280 p. ISBN 9788418022340
• Haddad, Joumana.Yo maté a Sherezade: Confesiones de
una mujer árabe furiosa. Barcelona: Debate, 2011. 141 p.
ISBN 9788483065730
• Freixas Torras, Txell. Dones valentes. Barcelona: Ara Llibres,
2020. 172 p. ISBN 9788417804329.
• Toews, Miriam. Elles parlen. Barcelona: Editorial Les Hores,
2020. 231 p. ISBN 9788494904981

ALTRES TÍTOLS
• Chollet, Mona. Brujas. ¿Estigma o la fuerza invencible de las mujeres?
Barcelona: Ediciones B, 2019, 253 p. ISBN 9788466665582

• Torres Rexach, Aina. Dones rebels: històries contra el silenci.València: Sembra
Llibres, abril de 2019.172 p. ISBN 9788416698295
• Solnit, Rebecca. Els homes m'expliquen coses. Barcelona: Angle 2016. 172 p.
ISBN 9788415307518

• Varela Menéndez, Nuria. Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones
B, 2008. 410 p. ISBN 9788466639095
• Olid, Bel. Feminisme de butxaca. Kit de supervivència. Barcelona: Angle, 2017.
126p. ISBN 9788415307594
• Galmés, Toni; Cabré, M. Àngels. Lila. Història gràfica d'una lluita. Barcelona:
Comanegra, març del 2019. 159 p. ISBN 9788417188832
• Machlus, Shaina Joy. La paraula més sexi és sí: Una guia de consentiment
sexual. Barcelona: l'Altra, 2019. 180 p. ISBN 9788494911088

• Vivas, Esther. Mamá desobediente: Una mirada feminista
a la maternidad. Madrid: Capitán Swing, 2019. 325 p.
ISBN 9788494966736
• AAVV. Per què les dones salvaran el planeta.
Barcelona: Raig verd, 2019. 280 p. ISBN 9788416689859

• Balzerani, Barbara. Sempre ho he sabut. Manresa: Tigre
de Paper, cop.2018. 117 p. ISBN 9788416855339
• Oltra, Ariadna. Sóc feminista i no ho sabia: reflexions
d'una dona que creia que podia fer (quasi) el mateix
que un home. Barcelona: Rosa dels Vents, 2019. 155 p.
ISBN 9788417444372

IGUALTAT I TRANSVERSALITAT LGTBI
• Faludi, Susan. A la cambra fosca. Barcelona: Edicions del
Periscopi, 2018. 505 p. ISBN 9788417339067
• Amors sense casa: Poesia LGBTQ catalana. Antologia i
introducció a cura de Sebastià Portell. Barcelona:
Angle,2018.235 p. ISBN 9788417214395
• Capmany, Maria Aurèlia. Quim,Quima. Barcelona: Males
Herbes, 2018. 305 p. ISBN 9788494780035
• Genebat, Cristina. Som iguals o no?. Barcelona: Rosa dels
Vents, 2020. 208 p. ISBN 9788417909093
• Nelson, Maggie. Els argonautes. Barcelona: L’Altra Editorial, 2020. 202 p. ISBN
9788412006964
• Vuong, Ocean. En aquest món, per un moment, som grandiosos. Barcelona:
Editorial Anagrama, 2020. 232 p. ISBN 9788433980595

PER INFANTS I ADOLESCENTS
• Macpershon, Inés. Santa Jordina. Barcelona:
Galera, 2017.40 p. ISBN 9788424658502

La

• Serrano, Lucía.Georgina i la Dragona. Barcelona:
Beascoa, 2019. 41p. ISBN 9788448852658
• Andonella; Plaqueta.#Amiga, date cuenta. Guía para
la vida. México: Luiv4, 2018. 192 p. ISBN 9786070751400
• Olid, Bel. Camioneres. Riba-roja del Túria, València:
Savanna Books, 2018. ISBN 9788494958090
• Williamson, Lisa. L'art de ser normal.
Fanbooks, 2016. 414 p. ISBN 9788416297559

Barcelona:

• Missé i Sánchez, Miquel. A la conquista del cuerpo
equivocado. Barcelona: Egales, juny 2019. 172 p. ISBN
9788417319366
• Juanolo. Ens agradem. València: Tàndem, 2006. 28 p.
ISBN 9788481315936
• Mayor, Aingeru. Nenes i nens: cadascuna, cadascun
diferent. Albuixech: Litera, cop. 2017. 48 p. ISBN
9788494601354
• Feixas Torras, Meritxell. Dones valentes. Barcelona : Ara
Llibres, 2020. 172 p. ISBN 9788417804329
• Nelson, Maggie. Els argonautes. Barcelona: L’Altra
Editorial, 2020. 208 p. ISBN 9788412006964
• Toews, Miriam. Elles parlen. Barcelona: Les Hores, 2020.
243 p. ISBN 9788494904981

• Voung, Ocean. En aquest món per un moment som
grandiosos. Barcelona: Anagrama, 2020. 232 p. ISBN
9788433915801
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Des del Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut agraïm la
participació desinteressada a totes les
àrees i persones que han fet possible
aquest Sant Jordi.

Guia elaborada pel Servei de Biblioteca Municipal

