La Xarxa de les Viles del Llibre

La Xarxa de Viles del Llibre és el circuit literari més gran del país,
l’únic que fa una proposta cultural unificada, però totalment
descentralitzada, amb un programa literari de primera qualitat i un
impacte únic en el territori.
L’any 2022 són territoris que promouen el turisme literari des de la
Xarxa de Viles del Llibre: L’Escala, Sitges, Cabrils, Manacor
(Mallorca), La Rambla de Barcelona, Malgrat de Mar i Calafell.
El mes de maig de 2022, la Xarxa obre un espai al cor del barri de
Gràcia, al carrer La Perla, 22 local 2, per seguir innovant amb una
programació de tallers, presentacions, xerrades i espectacles
literaris de petit format i de proximitat.
Un espai al servei de la creativitat de totes les persones i empreses.
L’Escala, Vila del Llibre. Decoracióó de carrer
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. presentacions, xerrades i taules rodones

#CONVERSES
Programa les teves converses íntimes a La
Perla 22 de Gràcia. Un espai agradable
amb un aforament d’unes 20 persones en
format teatre per compartir idees en un
ambient molt especial.
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#PRESENTACIONS
Les teves presentacions o debats en un
espai singular al cor de Gràcia, amb un
aforament per a unes 30 persones.

#MASTER CLASS
Programa les teves classes magistrals
en un espai tranquil i amb bones
instal·lacions, per a unes 8-12 persones.

. tallers i contacontes

#TALLERS

# CONTACONTES

Tallers per a 8-12 persones amb
comoditats i mitjans multimèdia per fer de

Contacontes per a infants i adults, en un
ambient informal i distès que anima a la

les teves classes tota una experiència.

participació.
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# WRITE&WINE
Una experiència d’escriptura única per perdre
la por al full en blanc. Tothom té una història per
explicar, a Write & Wine, la començarem a
escriure amb les claus que proporciona una
escriptora professional i amb la companyia de un
bon vi per assaborir el moment

. t’ajudem a dissenyar una experiència personalitzada en 9 passos
1. L'ESPAI
decidir l'espai adequat per
treballar el repte per a la
dinàmica: presencial o en línia

2. METODOLOGIES
aplicar les experiències, eines
i mètodes a utilitzar

3. DINÀMICA
pensar si serà divulgativa,
d’experiències, per tipus de
grup o una combinació

4. DURADA
decidir si serà d'una o mitja
jornada o es farà en diverses
sessions
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6. L'ASSISTENT
pensar en el nombre màxim
d'assistents,
la relació entre ells i el perfil

7. EXPECTATIVES
pensar en les expectatives del
patrocinador i els indicadors per
mesurar la iniciativa

8. COMUNICACIÓ
gestió de la comunicació prèvia,
durant i després del taller

9. RESULTAT
tot allò que serà lliurat en
finalitzar: fotos, vídeo,
esquemes, esborranys…
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5. AGENDA
pensar la data i també el
ritme i els espais socials,
d'acord amb el repte

Consulta preus dels espais i disponibilitat:
laperla22@viladelllibre.cat

www.viladelllibre.cat | info@viladelllibre.cat

