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LA BIBLIOTECA D'ALGUAIRE DONA EL TRET
DE SORTIDA AL PROJECTE "TEXTURES I
LECTURES"

Alguaire dona el tret de sortida al projecte "Textures i Lectures" a les biblioteques del
Segrià que recorrerà 7 equipaments al llarg del 2021. La mostra és podra veure del 7 al
16 d'abril en el mateix horari de la biblioteca: dimarts i dijous de 9 h a 13 h i de 16 h a
19 h i dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 19 h, seguint totes les mesures
recomanades per sanitat.
En l'acte d'inauguració hi han assistit la cap d'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del
Segrià, Teresa Malla, i l'artista tèxtil, PAlmira Rius, així com l'alacalde i la bibliotecària
del municipi
El projecte inclou una exposició composada per 18 peces d'art tèxtil de l'artista Palmira
Rius acompanyades d'un fragment d'una obra recent de divuit escriptores vinculades a
les Terres de Ponent: Marta Alòs; Maria Barbal, Núria Casado; Rosario Curiel; Rosa
Fabregat; Teresa Ibars; Montse Larios; Glòria MArtín; Rosa Mesalles; Dolors Miquel;
Núria Niubó; Núria Perpinyà; maria Pons; MArialba revés; Maria Puy; Montse Sanjuan i
Ramona Solé.
Aprofitant la mirada literària que incorpora la mostra, podrem gaudir d'una conversa
amb Ramona Solé, que presentarà el seu darrer llibre "Bisturí" . La xerrada tindrà lloc
el dia 14 d'abril a les 17.30 h a la part exterior d ela biblioteca i cal fer reserva prèvia al
tel 973 75 68 16 o al correu electrònic <biblioteca@alguaire.cat>; o mitjançant el
següent formulari https://forms.gle/tNg5cN4Y5Qf7UFxt8
Les persones visitants podran consultar tots els llibres publicats per les escriptores
que han contribuït en el projecte, amb l'objectiu de potenciar el gran talent femení de
ponent.

El projecte està impulsat per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal, amb el suport de
la Diputació de Lleida a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i amb la col·laboració de
les biblioteques adherides .
El projecte continuarà la seva itinerància per la Biblioteca de Roselló, Bilioteca
d'Aitona, Biblioteca d'Alpicat i Biblioteca de Puigverd
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