#AnyBertrana

AGENDA

ANY
BERTRANA
DESEMBRE

22 de desembre de 2016
L’Ajuntament decreta l’ Any
Bertrana i el nomenament de
Prudenci Bertrana com a fill
il·lustre de Tordera.

GENER

Convocatòria de la modalitat
de relat periodístic “Prudenci
Bertrana” dins dels premis
literaris Sant Jordi
19 de gener de 2017
Teatre Clavé. 20 h:
Obertura de l’Any Bertrana
amb l’espectacle literari-musical Més Bertrana, més! amb
música en directe a càrrec de
la cobla Ciutat de Girona i Anna
Farriol Cruells, lectura de textos d’Aurora i Prudenci Bertrana i projecció d’imatges.

MARÇ

Teatre Clavé
Espectacle multidisciplinar dels
alumnes de les aules de formació del Teatre Clavé.

ABRIL

7, 8 i 9 d’abril
Parc Prudenci Bertrana.
Fira del Ram de Tordera:
Estands i informació divulgativa al voltant de la figura de
Prudenci Bertrana.
20 d’abril de 2017
Biblioteca. 18 h:
Presentació del projecte
d’Arxiu Històric. Construcció de
l’”Espai Bertrana” dins l’edifici
de nova construcció d’Arxiu
Històric Local

Teatre Clavé. 20 h:
Estrena i projecció del documental sobre la vida i l’obra
de Bertrana i lliurament dels
premis literaris Sant Jordi. Per
primera vegada es donarà el
premi de periodisme “Prudenci
Bertrana”.
22 d’abril de 2017
Fira de Sant Jordi:
Lectura oberta de textos de
Bertrana organitzat pel Cercle
d’Història de Tordera

OCTUBRE

Fira del Conte. Plaça Església:
Actes dins de la Fira del Conte
de Tordera relacionats amb els
contes de Bertrana

NOVEMBRE

Teatre Clavé
Lliurament de premis de la
Mostra Literària del Maresme.

TAMBÉ DURANT TOT L’ANY:
De març a octubre:
Sortides literàries per visitar
alguns dels escenaris de les
obres que descriu Bertrana,
a més dels llocs on va viure
(Tordera, l’Esparra i l’Empordà)
i del Museu d’Art de Girona per
visitar l’obra pictòrica.
De gener a juliol:
Activitats de Promoció de la
lectura a la Biblioteca:
Club de lectura, festival
multipolar i hora del conte

Cada dos mesos
Cicle de conferències a la
Biblioteca al voltant de la vida
i l’obra de Prudenci Bertrana i
publicació dels continguts.
Exposició itinerant sobre Bertrana organitzada per la Institució
de les Lletres Catalanes
Representació de dues obres
de Bertrana a càrrec de l’ACR
Pere Cot i el Fòrum per al
Teatre i la Cultura.
Per a més informació i horaris
definitius sobre les activitats
programades consulteu

tordera.cat

tordera.cat

