NOTA DE PREMSA

Per Sant Jordi, TRAM regala un llibre de
relats de 15 autors reconeguts
•

Es regalaran 10.000 exemplars a les persones usuàries de les dues
xarxes del tramvia durant la diada

•

Les narracions incloses en el llibre són de temàtica lliure i el seu
temps de lectura s’adapta als 10 minuts de mitjana per trajecte que
fan els viatgers

Barcelona, 15 d’abril de 2019. Coincidint amb la celebració dels 15 anys del
tramvia, TRAM celebrarà la diada de Sant Jordi regalant als seus usuaris i usuàries
un llibre recopilatori de 15 relats de 15 autors reconeguts. Durant la diada, es
repartiran 10.000 exemplars entre les dues xarxes del Tramvia, Trambaix i
Trambesòs.

En la creació d’aquest llibre editat per l’Editorial Mediterrània han participat les
escriptores i escriptors Blanca Busquets, Bel Olid, Alejandro Palomas, Anna Manso,
Marta Orriols, Jordi Nopca, Adrià Pujol Cruells, Care Santos, Màrius Serra, Tina Vallès,
Josep Pedrals, Llucia Ramis, Najat El Hachmi i Sílvia Soler, i el dibuixant Juanjo Sáez.
Per la seva elaboració es va demanar als autors i autores que els relats tinguessin
una durada de lectura mitjana de uns 10 minuts, ja que és el que dura el trajecte
mitjà de les persones usuàries del tramvia. Pel que fa a la temàtica, TRAM ha donat
completa llibertat per garantir la diversitat i la inclusió de les diferents sensibilitats.
El llibre de relats titulat “Deixa que et portin” acompanyarà als viatgers en els seus
desplaçaments en transport públic a través d’històries sobre salts en el temps,
disfresses de núvia, famílies que s’esquerden, un gat que és el rei de la casa o homes
barbuts.
Un cop passat el dia de Sant Jordi i repartits els exemplars físics exclusius, es penjarà
aquest recull de relats en format no editable al web de www.tram.cat .
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