
Molt bon dia lectors i lectores, 
  
Ens posem de nou en contacte per informar-vos de dues coses importants 
relacionades amb el Club de lectura d’enguany, del 2020. 
  
Tal i com sabeu, el passat 26 de novembre vam realitzar una sessió ben 
especial, dedicada a Maria Zambrano, en la qual vam comptar amb la 
interessant participació de la sra. Julia Manzano. Com sempre fem, us fem 
arribar alguns dels materials que es van preparar per a aquesta sessió. 
Concretament, us adjuntem el text que la pròpia Julia Manzano va preparar per 
vosaltres i en motiu d’aquesta sessió. I us facilitem l’enllaç de la seva pàgina 
web per qui vulgui conèixer més la trajectòria i obres de la Julia Manzano. 
  
Link pàgina web Julia Manzano: 
http://www.tindon.org/julia_manzano/index.html 
  
També us recordem que la Julia Manzano va participar en el programa de TV3 
“AMB FILOFOFIA” (https://www.ccma.cat/tv3/ambfilosofia/). Us facilitem el link 
d’un dels capítols concrets on podreu escotar i gaudir de nou de les seves 
sàvies i filosòfiques paraules. 
CAPITOL – EL DESIG: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ambfilosofia/el-
desig/video/4325890/ 
  
D’altra banda, us recordem que DEMÀ DIMECRES 2 DE DESEMBRE, a les 
18:00h, celebrarem l’acte de cloenda del Club de lectura 2020, que s’ha 
centrat en la literatura testimonial. Aquesta sessió es presenta en format de 
taula d’editors en la qual es parlarà del que significa publicar literatura 
testimonial i quina rebuda té entre els lectors/es. La traductora i periodista 
Valèria Gaillard serà la conductora de la sessió, en la qual hi participaran 
Maria Bohigas (Club Editor), Jordi Raventós (Editorial Adesiara), David 
Cuscó de (Editorial Flâneur) i Esteban Mate (Anthropos). 
  
Per participar demà en aquesta sessió de cloenda, cal que us inscriviu 
mitjançant el formulari que trobareu aquí: 
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/Club-de-
lectura-Literatura-testimonial 
  
I aquest és l’enllaç ZOOM per accedir a la sessió de cloenda: 
https://zoom.us/j/97222219160 
  
Us esprem demà tots i a totes per gaudir de l’última sessió especial del Club de 
lectura “Literatura testimonial” del 2020! 
I d’aquí poc... us comunicarem l’inici de la nova temporada 2021 del Club de 
lectura. 
  
Salutacions, 


