
ON ES FA?
Centre cívic El Sortidor 
Plaça del Sortidor, 12
Metro: L2-L3
Bus: D20-D50-H16-V9

HORARI
Un dimarts de cada mes. 
De 6 a 7.30 de la tarda.
Començarem a l’octubre 
i finalitzarem al juny.

COM T’HI POTS APUNTAR?
Cal fer inscripció prèvia a: 
https://ja.cat/DonesPS21

Col·laboració en el cost 
de l’activitat 
- 20 euros no socis
- 5 euros socis 

d’Òmnium Cultural

Places limitades: 
15 persones.

Homenatge 
a les dones 
Premi d’Honor 
de les Lletres
Catalanes
Nova proposta 
literària de la mà 
de Rafael Casas

TALLER DE LITERATURA



Des del 1969, Òmnium Cultural 
atorga el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes com a reconeixement a la 
trajectòria per l’obra literària o científica 
en llengua catalana a persones que han 
contribuït de manera notable i continuada 
a la vida cultural dels Països Catalans.
En tots aquests anys, només 7 dones l’han 
guanyat, per això els volem fer un petit 
homenatge. Com que el nostre taller té 
una durada de 9 sessions, hem inclòs dues 
autores més que recentment han guanyat 
el Premi Òmnium a la millor novel·la de l’any.

Farem un viatge literari per l’obra -i el 
compromís amb la cultura- d’aquestes autores 
que, malgrat les dificultats que van viure, 
van ser capaces d’escriure unes pàgines 
inoblidables i crear mons plens de màgia 
i de bellesa que ens segueixen meravellant. 

Rafel Casas 
Mestre i escriptor. Participa a tallers 
d’escriptura creativa i a activitats poètiques 
amb el Col·lectiu d’Artistes de Sants. 
Ha publicat durant anys microrelats 
i articles diversos al blog La Cerdanya 
des de Can Fanga.

A més de participacions a edicions 
col·lectives de poesia i relats, ha publicat un 
llibre de relats urbans, Línia groga «Un batec 
sota la ciutat» i la novel·la de ficció històrica 
Cendres del passat.

Ha estat guardonat amb uns quants 
premis literaris de poesia, relats i, fins i tot, 
alguna cançó.

19 d’octubre:
Eva Baltasar:
Boulder

15 de febrer:
Mª Antònia 
Oliver: 
Joana E

14 de desembre:
Teresa Pàmies:
Un amor 
clandestí

19 d’abril:
Marta
Pessarrodona:
Selecció 
de poemes

16 de novembre:
Mercè Rodoreda:
Aloma

15 de març:
Isabel-Clara
Simó: 
Una ombra fosca 
com un núvol 
de tempesta

18 de gener:
Montserrat 
Abelló: 
Dins l’esfera 
del temps

17 de maig:
Maria Barbal:
Tàndem

21 de juny:
Marta Orriols:
Aprendre 
a parlar amb 
les plantes


