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L'Ajuntament se suma a la celebració del Dia del Llibre amb un recital literari i una
actuació a...
lunes, 17 de abril de 2017

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria d'Universitat Popular, se sumarà el pròxim 23 d'abril a la commemoració
del Dia Internacional del Llibre, amb una programació que, sota el títol Lletra i música transmissora de cultura, pretén
destacar la importància de la literatura com a forma d'expressió i acostar-la encara més als ciutadans.
D'aquesta manera, la Regidoria que dirigeix Rosario Royo ha preparat una activitat que es desenvoluparà a les 18.00
hores a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real, amb un recital literari a càrrec de la Associació Cultural El
Bressol i que comptarà també amb l'actuació del grup Els Ravalers. "Volem que aquest acte servisca per posar de
manifest el valor de la cultura, els valors afegits de consumir literatura i també perquè tots prenguem consciència sobre
com la música ens ajuda també a aconseguir i millorar la nostra cultura escrita", destaca Royo, qui assegura que
"aquesta sessió vol ser també un reconeixement per a les poetesses de diverses generacions, que amb el seu treball
han enriquit l'àmbit literari". "Animem a tots els veïns a acompanyar-nos en una jornada tan especial, en la qual esperem
que gaudisquen de tots dos actes programats", conclou.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41507&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 August, 2017, 20:15

