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PROGRAMA DE RELACIÓ AMB ELS ESTUDIANTS DE LA XARXA LLULL  
EN EL MARC DE L’ACTIVITAT FIRA DEL LLIBRE EBRENC A LITTERARUM MÓRA D’EBRE

11.00 h. Llibre ebrenc internacional: experiències 
[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Conversa en format digital i en directe de diversos estudiants de català d’universitats 
europees que van participar en l’estada a Litterarum Móra d’Ebre de l’edició 2019. 

Hi intervindran:

· Magdalena Mądrowska Universitat Adam Mickiewicz de Poznań (Polònia)  
en conversa amb Glòria Estapé, tècnica de l’Institut Ramon Llull.

· Blanka Békés Universitat Eötvös Loránd (Hongria) en conversa amb Maria Franquet, 
estudiant del grau en Llengües i Literatures Modernes (Universitat de Barcelona).

· Stasa Vranjes Universitat de Belgrad (Sèrbia) en conversa amb Maria Font,  
estudiant del grau de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona) i membre  
del patronat de l’Institut Ramon Muntaner.

· Rebeka Vasilij Universitat de Zadar (Croàcia) en conversa amb Ferran Bladé,  
filòleg, director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre  
i vicepresident primer de l’Institut Ramon Muntaner.

Moderadora: Maria Carme Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner.

Amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner · Fundació de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon Llull · Departament de Cultura.

PRO > Programadors

15.00 h. Litterarum PRO. Trobada digital entre programadors i artistes per debatre  
la situació del món dels festivals literaris en llengua catalana i les programacions 
d’espectacles literaris 

[45 min · Adult · EN DIRECTE a www.litterarum.cat · Accés exclusiu programadors  
i artistes acreditats]

Activitat de debat al voltant de la situació professional del sector de les arts escèniques 
i, en concret, de les activitats i els espectacles d’arrel literària en llengua catalana, tot 
posant èmfasi en les commemoracions literàries de l’any 2020 coordinades per la 
Institució de les Lletres Catalanes. 

Hi intervindran: 

Eduard Escoffet, poeta, agitador cultural i professor.

Anna Güell, actriu a Associació Q-arts Teatre. 

Moderador: Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes. 

PRO
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16.30 h. Litterarum PRO. TAST Espectacle · POESIA  
El mèdium, de Josep Pedrals (Catalunya) (a partir de textos 
de Joan Perucho) 

[45 min · Adult · EN DIRECTE · Accés exclusiu programadors  
i artistes acreditats] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle  
i la seva literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

17.00 h. Fira del llibre ebrenc digital · 17a Jornada del llibre ebrenc · 1a taula de debat · 
Tema: «Tria, encomana i fomenta la teva biblioteca escolar».  
A càrrec de Paula Jarrín, responsable de la llibreria infantil i juvenil Al·lots. 

[Adreçat especialment a biblioteques escolars i públiques · 60 min · Obert · 

EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

En aquesta xerrada descobrirem com les biblioteques escolars poden oferir una 
prescripció seductora de llibres i lectures als seus lectors, infants i joves. Coneixerem 
eines i tècniques per fomentar la lectura i els llibres d’una manera imaginativa i atractiva, 
que acabarà incidint positivament en el préstec i la circulació de llibres de la biblioteca 
del centre.

Presentació: Joana Vernet, directora del Centre de Recursos Pedagògics i coordinadora 
dels Serveis Educatius de la Ribera d’Ebre, Departament d’Ensenyament, Generalitat de 
Catalunya. 

Amb el suport del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i el Centre de Recursos 
Pedagògics, Serveis Educatius de la Ribera d’Ebre, Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
El CERE lliurarà dues publicacions en format paper a totes les biblioteques escolars  
de la Ribera d’Ebre posteriorment.

18.00 h. Fira del llibre ebrenc digital · Recomanacions de llibres 

[45 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat] 

Activitat de recomanacions de llibres ebrencs a càrrec de Rosa Cubeles, Llibreria Guaix 
d’Amposta, i Mercè Roca, de l’Institut Ramon Muntaner.

En finalitzar l’acte es faran les indicacions oportunes per poder adquirir els llibres 
exposats. Amb la col·laboració de Ràdio Móra d’Ebre SER.

PRO
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10.30 h. Fira del llibre ebrenc digital · 17a Jornada del llibre ebrenc · 2a taula de debat · 
Tema: «Lectura digital: de l’afecte pels llibres a l’efecte de les pantalles». 

A càrrec de Joan Carles Navarro, expert en cultura digital literària. 

[Adreçat especialment a biblioteques escolars i públiques · 60 min · Obert ·  
EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Ja sigui en tauletes d’argila, pergamí, rotlles de papir o llibres, l’ésser humà ha necessitat 
sempre un suport per a llegir. L’aparició del text digital i dels corresponents dispositius 
de lectura ha evidenciat la necessitat d’aquest suport alhora que ha disparat l’interès, 
quan no la preocupació, sobre quins són els efectes de les pantalles (i de l’entramat 
digital) sobre la lectura i sobre els mateixos lectors. En aquesta xerrada parlarem de què 
sabem avui sobre la que alguns denominen ja nova modalitat de lectura i de quins són 
els reptes i les oportunitats d’aquesta nova alfabetització.

Presentació: Maria Josep Clua, directora de la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre.

Cloenda: Josep Vives, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

Amb el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

20.00 h. Inauguració oficial de Litterarum digital Móra d’Ebre 2020 (17a edició)  
i de les activitats Fira del llibre ebrenc i Litterarum petits 

[60 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

A càrrec del Sr. Quim Nin, alcalde d’Albinyana i diputat provincial. La població 
d’Albinyana va ser durant molts anys la població d’estiueig de l’escriptor Joan Perucho  
i enguany se celebra el seu centenari. 

També hi intervindrà el Sr. Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres 
Catalanes, impulsora de l’Any Joan Perucho. 

Clourà l’acte el Sr. Joan Piñol, alcalde de Móra d’Ebre. La població de Móra d’Ebre 
també va ser una de les poblacions on l’escriptor va passar part de la seva vida.
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12.00 h. Litterarum PETITS. TAST Espectacle · MÚSICA 
Bestiari, de Gemma Abrié i Manu Sabaté (Catalunya)  
(a partir de textos de Josep Carner)

[45 min · Familiar · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seva literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

20.00 h. Litterarum. TAST Espectacle · POESIA  
Lectura i comentari de fragments del «Nabí»,  
de Víctor Obiols (Catalunya)  
(a partir de textos de Josep Carner)

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

22.00 h. Litterarum. TAST Espectacle · MÚSICA  
Collirem els estels, de Patrícia Caicedo i Manuel Ruiz 
(Catalunya) (a partir de textos de Carles Duarte)

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

18.00 h. Fira del llibre ebrenc digital · Recomanacions de llibres 

[45 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Activitat de recomanacions de llibres ebrencs a càrrec del llibreter Sergio Bassa,  
Llibreria Bassa de Móra d’Ebre, i Maria Carme Jiménez, Institut Ramon Muntaner. 

En finalitzar l’acte es faran les indicacions oportunes per poder adquirir els llibres 
exposats. Amb la col·laboració de Ràdio Móra d’Ebre SER.
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11.00 h. Litterarum PETITS. TAST Espectacle · CONTES 
Una estrella que no ha vist mai ningú abans, de 
Jordina Biosca (Catalunya)  
(a partir de textos de Pep Coll i Joan Amades) 

[45 min · Familiar · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

17.00 h. Litterarum PRO. TAST Espectacle · TEATRE 
L’espai infinit, de Marina Mulet (País Valencià)  
(a partir de textos de Rafa Gomar, Mercè Climent  
i Gràcia Jiménez) 

[45 min · Adult · EN DIRECTE · Accés exclusiu 
programadors i artistes acreditats] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà. 

Aquest espectacle també el seguiran de manera exclusiva 
membres de clubs de lectura de diverses biblioteques 
públiques de Catalunya.

12.30 h. Fira del llibre ebrenc digital · 17a Jornada del llibre ebrenc · 3a taula de debat · 
Tema: «El fet il·lustratiu en el món de la literatura infantil i juvenil». 
A càrrec d’Ignasi Blanch i Roser Gay, il·lustradors. 

Moderadora: Sònia Moreno, llibretera. 

[60 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

L’obertura de la taula anirà a càrrec de M. Àngels Blasco, directora general de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya i presidenta de 
l’Institut Ramon Muntaner.

La cloenda anirà a càrrec de Josep Sebastià Cid, president del Centre d’Estudis  
de la Ribera d’Ebre.

Amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural  
de la Generalitat de Catalunya.

PRO
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20.00 h. Litterarum. TAST Espectacle · TEATRE 
Memorial de Setmana Santa, de Toni Gomila  
(Illes Balears) (a partir de textos de Blai Bonet) 

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

22.00 h. Litterarum. TAST Espectacle · MÚSICA 
Poemes de maternitat, de Marta Elka i Toni Pastor  
(Illes Balears) (a partir de textos de Carme Riera) 

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat] 

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

19.00 h. Fira llibre ebrenc digital · Recomanacions de llibres 
[45 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Activitat de recomanacions de llibres ebrencs a càrrec de Sònia Moreno,  
llibreria El Núvol de Móra la Nova, i Ester Galindo, Llibreria Viladrich de Tortosa. 

En finalitzar l’acte es faran les indicacions oportunes per poder adquirir els llibres 
exposats. Amb la col·laboració de Ràdio Móra d’Ebre SER.

18.00 h. Fira del llibre ebrenc digital · Premis Llibresebrencs.org de relats curts  
a Internet per a jóvens ebrencs 

[45 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

Presentació: Mireia Grangé, tècnica del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre.

Hi intervindran: Maria Rodríguez, regidora de Joventut de l’Ajuntament de Móra d’Ebre; 
Joan Barberà, coordinador territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre, i Gemma Carim, 
presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

Amb el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre  
i la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre.
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13.00 h. Roda de premsa i valoracions de cloenda de Litterarum digital Móra d’Ebre 
2020 i de les activitats Fira del llibre ebrenc i Litterarum petits 

[30 min · Obert · EN DIRECTE a www.litterarum.cat]

A càrrec d’Albert Pujol, director de Litterarum Móra d’Ebre,  
i de Montse Pineda, directora de la Fira del llibre ebrenc i regidora de Cultura  
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

11.00 h. Litterarum PETITS. TAST Espectacle · TITELLES 
Botànica oculta, d’Arnau Colom (Catalunya) 
(a partir de textos de Joan Perucho) 

[45 min · Familiar · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

12.00 h. Litterarum. TAST Espectacle · MÚSICA 
Musicant el Rector de Vallfogona, de Pili Cugat i Carlos 
Lupprian (Catalunya) 
(a partir de textos de Francesc Vicenç Garcia) 

[45 min · Adult · Obert · EN DIRECTE  
a www.litterarum.cat]

Tot seguit, experiència digital artistes-programadors:  
els programadors podran fer preguntes sobre l’espectacle 
i la seua literatura que seran recollides per una persona 
moderadora i l’artista les respondrà.

 





HO ORGANITZEN

HI COL·LABORA

HO PATROCINA


