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309 
De l’1 al 15 d’abril 

2019 

Dia del llibre 
El 23 d’abril és el Dia Mundial del 
Llibre i del Dret d'Autor. És una 
commemoració celebrada a nivell 
internacional amb l'objectiu de 
fomentar la lectura, la indústria 
editorial i la protecció de la propietat 
intel·lectual. Durant aquesta jornada 
s'anima a tothom a descobrir el plaer 
de la lectura i en particular als joves. 
També es pretén valorar les 
contribucions dels escriptors, que han 

impulsat el progrés social i la cultura. 

 
L'origen del dia Internacional del Llibre 
data del 1995, en una Conferència 
General de la UNESCO celebrada a 
París. Allà es va decidir retre un 
merescut homenatge universal als 
llibres i els autors en aquesta data. El 
23 d'abril és un dia simbòlic per a la 
literatura mundial, ja que aquest dia de 
l'any 1616 van morir Cervantes, 

Shakespeare i Garcilaso de la Vega. 

 
Existeix una altra efemèride germana 
a aquesta, és el Dia Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil, que es 
commemora el 2 d'abril de 2019. Està 
destinada a fomentar l'hàbit de la 
lectura entre els més petits. També, i 
amb motiu de la publicació el 20 de 
novembre de 1490 de l'obra genial de 
Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, es 
celebra en aquesta data el Dia del 
llibre valencià, una iniciativa que vol 
impulsar la lectura dels nostres llibres i 

autors.  

A l'abril, cada branca fa son fil  

 

centre públic de formació de persones adultes—associació d’alumnes centre públic fpa
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Et recomanem… 
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Llibre i del Dret 
d'Autor tots els 23 d'abril,  els nostres pobles i ciutats s’omplin 
d’iniciatives relacionades amb la lectura i l’animació lectora. Del 25 
d’abril al 5 de maig, a l’explanada de Vivers, a València, es celebra la 
54 Fira del Llibre, amb una ampla programació d’activitats dirigides a 
tots els públics. 
A Torrent, del 8 al 13 d’abril, es celebra la Setmana de la Llengua, en 
la que podrem participar també en diferents iniciatives com ara la 
lectura pública en valencià i l’acte de presentació dels llibres 
guanyadors dels premis literaris Ciutat de Torrent. 
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 RECITAL POÉTICO 2019 
 

Más de cien personas, alumnado Y 
profesorado de primer ciclo de 
formación básica del Centro de 
EPA de Torrent, han participado 
en una nueva edición de la 
Audición Poética, una actividad 
formativa que cada año, en el 
entorno del 8 de marzo, celebran 
en el salón de actos de la Casa 
de Cultura torrentina.  

En esta actividad, el alumnado de 
los niveles de alfabetización, 
neolectores y educación de base 
lee públicamente poemas que 
previamente han seleccionado en 
sus correspondientes grupos 
formativos. Este año, han sido 
treinta y cuatro los poemas 
seleccionados, recitados por 
cuarenta personas ante el 
conjunto del auditorio, que 
abarrotaba la sala de actos de  
la Casa de Cultura de Torrent. 



ÚLTIMA 
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Aula  

Oberta 

     

No et perdes… 
Les properes activitats... 

 

Recital 
poètic 
Segon  
cicle 
 
Dimarts  
16 abril. 
5 v. Aula 2a 
6:30 v. Aula 2A 

 

Vacances de Pasqua…  
des del 18 d’abril fins l’1 de maig 

 


