5a Trobada d’autors ebrencs al Matarranya
ARBRES EBRENCS
diumenge 1 d’agost de 2010
Vall-de-roures
12 h Concentració d’autors participants i signatura de llibres.
A la llibreria Serret
13,45 h Vermut a la carrasca monumental de Morro Badat
(Carretera Vall-de-roures a Fondespatla 1414 km 20-21, a mà esquerra)
Breu “divertimento literari” a l’ombra de la carrasca.

Fondespatla
14,30 h Dinar literari, al càmping la Font (bar de les piscines. A l’entrada del
poble a mà esquerra)
•

Presentació de la Trobada:

-Carmen Agut, alcaldessa de Fondespatla
-Asun Albesa, representant de l’associació ACHA
-M Dolores Gimeno, vocal de l’ASCUMA i responsable de publicacions
-Octavi Serret, llibreter
•

Presentació de la guia dels arbres singulars del Matarranya i el Baix Aragó,

editada pel Grupo Acción Local Bajo Aragón-Matarraña.
•

Lectura col·lectiva de fragments del llibre de recull de textos amb motiu de

la Trobada, a càrrec dels autors.
Conductor de la lectura: Emigdi Subirats
Introducció prèvia a càrrec dels editors:
-Francesc Sánchez, de March editor
-Octavi Serret, llibreter
16,30 h Posada en comú de projectes literaris (Al costat de la pista de petanca,
a la porta del recinte del càmping i les piscines)
Modera: Pepa Nogués
•

Senderisme literari: Desideri Lombarte, a càrrec de Natxo Sorolla

•

Il·lusions i incerteses, la novel·la col·lectiva del Serret Blog. 2na part?

A càrrec de M Lluïsa Gascón i Elisabet Martí
•

Col·lecció Lo Trinquet, editada per la Diputación de Teruel. A càrrec de

Carles Sancho.
17,30 h Negra i ebrenca, a càrrec de Jordi Pijoan

(En funció del temps –del del rellotge i de l’horatge- ens desplaçarem al
cementeri medieval i aprofitarem per fer un passeig pel poble, si no
continuarem al mateix lloc)
•

El calendari de trobades literàries ebrenques:

-La Mostra de poesia d’Alcanar, 2na edició al 2011. A càrrec d’Emigdi
Subirats.
-Les Jornades Cerç, a Massalió, organitzades per l’Associació Cultural del
Matarranya. A càrrec de Marc Martí, coordinador de les Jornades.
18,30 h Presentació de llibres (a la zona de gespa de les piscines del Càmping)
•

Premi Guillem Nicolau 2009: La venta de l’Hereva, de Marta Momblant.

A càrrec de Carles Sancho i de l’autora guardonada.
•

Arbreda ebrenca, recull de relats. A càrrec de Víctor Amela i amb

la participació de:
-Pepa Nogués, directora de la Trobada i representant de l’Associació Cultural
del Matarranya
-Octavi Serret, llibreter
-Francesc Sánchez, de March editor
-Víctor M. Amela, prologuista del llibre
-Cinta Mulet, en representació dels autors

En finalitzar, actuació de la cantautora Montse Castellà
20 h. Pica pica

··································
Durant el dinar es deixarà un recés per qui vulgui posar-s’hi a la piscina o
descansar a l’ombra (portar roba de bany i estoreta per seure al terra). Preu del
dinar+ vermut: 17 € (Cal inscriure-s’hi abans del 25 de juliol)

Tots els participants a la Trobada rebran la “Guía de los árboles singulares y
rutas botánicas del Bajo Aragón y el Matarraña”, gentilesa del Grupo de
Acción Local Bajo Aragón-Matarraña.
També rebran un recordatori elaborat pels xiquets de Fondespatla, amb la
col·laboració del Casal d’Estiu de la Comarca del Matarraña/Matarranya.

