Cultura
al carrer
Aparadors literaris
Més de quaranta establiments d’Alzira se sumen a aquesta campanya i configuren una
ruta literària d’aparadors que repassen les obres guanyadores del Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira des que va ser creat fa més de trenta anys.
L’Ajuntament d’Alzira obsequia els comerços
participants amb una peça de ceràmica,
creada per a l’ocasió pel ceramista
Jaime Romero, acompanyada d’un dels
llibres guardonats en les últimes edicions
dels PLCA, oferit per Edicions Bromera.

Menús literaris
Diversos restaurants alzirenys posen a disposició dels comensals un menú literari
amb plats que juguen amb els títols de les novel·les guardonades aquests anys.
Els clients que tasten un d’aquests menús s’emportaran un llibre de regal,
obsequi de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Consulta la llista completa d’establiments al web de l’Ajuntament d’Alzira.

Jornades
Culturals
«Explorant
el planeta»

Jornades Culturals
«Explorant el planeta»
22 d’octubre. 19 h

12 de novembre. 19 h

Casa de Cultura d’Alzira

Casa de Cultura d’Alzira

Explorant l’educació

Explorant la memòria

La psicopedagoga i especialista en intel·ligència emocional Mar
Romera reflexiona al voltant dels reptes de futur a les aules
i sobre l’oportunitat que ens presenta la creació d’una «nova
normalitat» educativa.

Mar Romera

29 d’octubre. 19 h
Escola de Cuina d’Alzira

Vicent Usó

L’escriptor Vicent Usó –guanyador del Premi de Novel·la Ciutat
d’Alzira 2019– conversa amb Xavier Aliaga, periodista i escriptor, i
la periodista Violeta Tena sobre la memòria històrica i el paper de
la literatura en la visibilització d’episodis tan dramàtics del nostre
passat més recent com el robatori de nadons acabats de nàixer.

Xavier Aliaga

Explorant l’alimentació
Lluís Penyafort

El cuiner Lluís Penyafort i l’actriu i ballarina Pepa Cases
conversaran sobre la relació entre gastronomia i llibres. Quin
paper exerceix la nostra cuina a la literatura? S’hi reflecteix la
nostra cultura? També parlarem de l’slow food i explorarem la
cuina més saludable i mediterrània.

Violeta Tena

13 de novembre. 19 h
Sala Rex Natura d’Alzira

LLIURAMENT DE PREMIS

Pepa Cases

Acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2020 en totes les
modalitats a la Sala Rex Natura, presentat per l’actriu Iolanda Muñoz.

10 de novembre. 19 h
Casa de Cultura d’Alzira

Explorant el planeta del menjar
Pere Puigdomènech

El guanyador del Premi de Divulgació Científica Estudi General
2019, Pere Puigdomènech, reflexiona sobre els reptes que
planteja alimentar una població mundial que no para de créixer.

L’acte s’ajustarà a les mesures de seguretat que imposa la situació
sanitària actual.

NOTA: Tots els actes es podran seguir en streaming a les xarxes socials i als webs de l’editorial
Bromera i l’Ajuntament d’Alzira, així com en format presencial amb aforament limitat i complint les
mesures sanitàries de seguretat establides. Pots reservar la teua plaça per a assistir presencialment
als actes celebrats a la Casa de Cultura fins el dia abans de cada cita a serval@alzira.es.

