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1 .

Concurs de micro
relats en femení a
la xarxa:

Data: del 21 de maig al 30 de juny
Lloc: www.facebook.com/7lletres.premiliterari/
Pot aspirar al premi qualsevol microrelat escrit
en llengua catalana i que tingui com a tema la
dona.
Poden participar en el concurs totes les persones
majors de 16 anys de qualsevol sexe.
Lextensió màxima dels relats ha de ser de 500
caràcters, incloent-hi els espais.
La participació ha de ser amb la publicació del
relat a la pàgina de Facebook del 7lletres.
El relat guanyador serà el que tingui un nombre
més gran de «magrada».
Premi: Una col·lecció dels llibres guanyadors de
les deu edicions del 7lletres i una invitació per
a dues persones a lacte de lliurament de l11è
Premi Literari 7lletres

2 .

Exposició: La vuitena
dona de Pedrolo

Set dones interpreten plàsticament la dona en
la literatura de Pedrolo. Comissari: Ivan Oliver.
Data: 21 de maig de 2016
Hora: 19 h
Lloc: Castell de Concabella
Inclou una xerrada de Màriam Serrà i un tast de
pastes amb nom de dona.

3 .

Des duns
ulls dhome

Passejada dels personatges femenins de Pedrolo
al Castell de Florejacs, a càrrec de la companyia
de teatre LEscombra, de Sant Guim de Freixenet.
Data: 28 de maig de 2016
Hora: 20 h
Lloc: Castell de Florejacs
Aforament limitat. Inscripcions a
http://7lletres.org/florejacs/

4 .

Concert: Elles

a càrrec de Pep Poblet
i Nito Figueres

A càrrec de Pep Poblet i Nito Figueres.
Data: 3 de juny de 2016
Hora: 22 h
Lloc: Terrassa de la Casa Museu Duran i
Sanpere  Cervera
Còctels amb nom de dona. Aforament limitat.
Inscripcions a http://7lletres.org/museu/

5 .

Teatre: Dir Pedrolo

Producció: Ajuntament
de Lleida

Data: 10 de juny de 2016
Hora: 22 h
Lloc: Teatre de Ca lEril  Guissona

6 .

Recital
poeticomusical:
Femení plural

A càrrec de Jaume Calatayud
i Vicent Monera

Acompanyat de vi del celler Comalats.
Data: 2 de juliol de 2016
Hora: 19.30 h
Lloc: Vinyes Comalats  Ametlla de Segarra

7 .

Lliurament del
Premi 7lletres

Vetllada literària.
Data: 9 de juliol de 2016
Hora: 21 h
Lloc: Convent de Sant Antoni  Torà
Assistència amb invitació.

Exposició a la Casa Museu Duran i Sanpere:
Casa negra  Casa blanca, de lartista Olga
Olivera, que presenta un projecte de
creació basat en les dones de la Casa Duran.
Data: del 27 de maig al 16 doctubre de
2016

