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NOM: Tocats de lletra
ENTITAT: Ajuntament de Manresa
PRESENTACIÓ: Tocats de lletra [2]
DESCRIPCIÓ: Tocats de Lletra és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i el Gremi de Llibreters de
Catalunya, que ja porta sis edicions. És un projecte que aglutina, dins un període temporal limitat, multitud de
propostes i activitats en l’àmbit de la creació literària, moltes de nova creació, configurant diferents espais de
difusió i de reflexió, amb un eix temàtic que actua com a fil conductor. Aquest cicle, amb format de festival artístic,
basa el seu model organitzatiu en la suma d’aportacions de diferents agents públics, privats i cívics.
La implicació dels principals agents culturals de la ciutat a l’entorn d’una taula de participació i la programació en
diversos locals i espais oberts de la ciutat, facilita la proximitat al públic. La taula conforma la comissió
organitzadora del cicle Tocats de Lletra, però alhora es converteix en un espai participatiu i dinàmic per treballar a
la ciutat programes i projectes de divulgació literària, foment de la lectura i suport a la creació literària de la ciutat i
comarca.
WEB: www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=2604&parent=2205&area=4 [3]
www.facebook.com/tocats.delletra [4]
Fitxa tècnica en pdf [5]
Categories: Festivals i fires
Categories: Lectura i biblioteques
Etiquetes: foment de la lectura
Etiquetes: Manresa (Catalunya)
Etiquetes: creació literària
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