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‘’Totes les paraules són una meravella’’ 
Josep M. Espinàs

“La cultura és l’opció més revolucionària a llarg termini...”

Montserrat Roig

“La paraula és el camí de la vida dels homes: en ella són i 
amb ella creen i es manifesten. Voler ofegar la paraula és 

voler aturar la vida... i això no està a l’abast de ningú”

Mercé Rodoreda

EL TALLER
La quarta edició del Taller d'Escriptura 
Creativa d'Òmnium Eixample s'adreça  
a aquelles persones que tenen ganes 
d'escriure, de compartir els seus escrits 
amb els companys i de conèixer dife-
rents estils a través d'autors de la literatu-
ra catalana.

Com ja vam fer a la tercera edició del 
Taller, la quarta també està repartida en 
tres trimestres, de manera que cal fer la 
inscripció a cada un per separat quan 
correspongui. Al mes d'octubre iniciem 
el tercer trimestre d'aquesta edició.

Qui hagi assistit,  com a mínim, a dos 
dels tres trimestres, podrà participar al 
Recull de Relats fets durant el curs que 
publicarem al final del Taller.

QUAN ES FA
Tercer trimestre: Els dimecres de 18  
a 19.30 h, 10 sessions (d’una hora i mit-
ja) per trimestre, del 6 d'octubre al 15 de 
desembre.

ON 
Escola Pia Sant Antoni 
(Ronda de Sant Pau, 72, 08001 Barcelona)

QUI L'IMPARTEIX
Núria Vendrell Ventayol, formada en 
Ciències Polítiques i Socials; escriptora i 
alumna de l’Escola d’Escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès, és autora del recull de 
relats "Caixes plenes..., o buides", publicat 
per Editorial Claret. Li agrada el cant, la 
fotografia i la muntanya, i és voluntària 
a Llar de Pau, entitat dedicada a dones 
socialment excloses.

PREU
60€ per trimestre per a socis d'Òmnium i 
75€ per als no socis

INSCRIPCIONS PEL 3R TRIMESTRE
Del 15 al 30 de setembre de 2021 al  
formulari següent: clica aquí

Per a més informació: eixample@omnium.cat

https://ja.cat/jGjdT
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