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MOT, Festival
de literatura.
Girona-Olot

El MOT, festival de literatura Girona-Olot, arriba el
2017 a la quarta edició. Aquest cop s’inspira en el lema
“Escriure el passat”, i vol explorar els usos del passat en
la literatura contemporània a través de múltiples punts
de vista. Entre les novetats del 2017 figuren el trasllat del
ver-MOT al barri de Sant Narcís i l’ampliació del festival
amb les activitats +MOT.
Autors confirmats: Patrick Deville, Edward
Rutherford, Leonardo Padura, Almudena Grandes,
Santiago Posteguillo, Carme Riera, Ramon
Solsona, Albert Sánchez Piñol, Gemma Ruiz, Enric
Calpena.
Ho organitza: Escola Municipal d’Humanitats i
Institut de Cultura d’Olot

Tria la teva
cultura

Informació a

www.festivalmot.cat

Escriure el passat

Escola
Municipal
d’Humanitats

Informació i inscripcions:
Escola Municipal d’Humanitats
Pujada de la Mercè, 12
17004 Girona
www.girona.cat/emhu
emhu@ajgirona.cat
Tel. 972 223 305
Horari del centre:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Horari de secretaria EMHU:
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous de 16.30 a 20 h
Lletres Girona
@lletres_gi
Dip. Leg.: GI.4-2017 — Glam Comunicació i Disseny

www.girona.cat
/clubcultura
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Escola Municipal d’Humanitats
Dimecres 25 de gener. 19 h
Centre Cultural la Mercè
Entrada lliure
Conferència

En Merlí, què?
Fa trempar o destrempa?
La sèrie de TV3
i la filosofia

Debat-Taula rodona amb Nemrod Carrasco (Professor de
Filosofia de la UB i assessor filosòfic de Merlí) i professors
de secundària de les comarques gironines.
Ho organitza: Càtedra Ferrater Mora de Pensament
Contemporani de la UdG
Dijous 2 de febrer. 19 h
Centre Cultural la Mercè
Entrada lliure
Conferència

Llegir
Roberto Bolaño

Conferència a càrrec de Valeria Miles, escriptora i
traductora.
Ho organitza: Aula d’escriptura
Amb la col•laboració de: Faber Residency

Escola Municipal d’Humanitats

Els dilluns 13, 20, 27 de febrer, 6 i 27 de març
De 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural la Mercè
Preu: 35 €
Formació

Aula d’escriptura
didàctica

Seminari adreçat als mestres de primària en què es proposen
eines per incentivar la lectura i l’expressió escrita entre els
alumnes.
Programa:
- TIC i literatura / Moodle i literatura.
A càrrec de Lluís Rius
- Lectures obligatòries?
A càrrec de Vicenç Pagès
- Recursos per escriure poesia.
A càrrec de Núria Esponellà
- Recursos per escriure prosa.
A càrrec de Núria Martí Constans
- Exposició de propostes didàctiques
Inscripcions: www.udg.edu/ice
Places limitades
Ho organitza: ICE i Aula d’escriptura

Dimecres 8 de febrer. 19 h
Centre Cultural la Mercè
Inscripció gratuïta a: www.girona.cat/emhu
Conferència

Les memòries
de Carles Fontserè:
autobiografia contra
història oficial

Carles Fontserè, un retrat.
Centenari Carles Fontserè. 1916-2016
A càrrec de Gerard Bagué
Fontserè era un artista capaç de destacar en qualsevol
àmbit. Reeixia en tot el que es proposava. Tenia
una capacitat camaleònica. Potser era la seva visió
escenogràfica, capaç de preveure l’efecte que causarien
les seves obres, de veure-ho tot des de fora, en conjunt.
On va destacar realment, i on va marcar diferències, va
ser en l’escriptura de memòries. Els seus tres llibres són
excepcionals, sobretot Un exiliat de tercera.
Tenia l’afany d’explicar sempre la història dels més
humils, dels protagonistes de la història “petita” en front
de la gran història.
Inscripcions: www.girona.cat/emhu
Places limitades
Ho organitza: Escola Municipal d’Humanitats
Dimarts 21 de març. 18 h
Centre Cultural la Mercè
POESIA AL CLAUSTRE

Els dilluns 13 de febrer i 6 de març
De 18 a 20 h
Centre Cultural la Mercè
Preu: 20 €
Formació

“Nura i Amoramort”,
amb Guiem Soldevila

Escriu
un quadre

A càrrec de Vicenç Pagès
Monogràfic per a alumnes de l’Aula d’escriptura que ja han
acabat el seu itinerari. Us proposem un exercici literari sobre
una obra d’art. Es tracta d’un petit taller en què escriurem
un text a partir del que ens suggereix una pintura, sota el
guiatge del professor i l’acompanyament del grup.
Inscripcions: www.girona.cat/emhu
Places limitades
Ho organitza: l’Aula d’escriptura
i l’Escola Municipal d’Art
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L’Aula d’escriptura celebra el dia de la poesia amb una
estona per gaudir de la paraula dita. El poeta i cantautor
menorquí oferirà un recital poètic a partir de textos de
Ponç Pons, Sònia Moll, Salvador Espriu, Màrius Torres i el
mateix Guiem Soldevila.
Ho organitza: Aula d’escriptura

Escriu un quadre

