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Sortegem un lot de llibres i
entrades de teatre entre els lectors
de NacióGranollers
Aquesta setmana, lot de llibres de l'Editorial Alpina i una entrada doble per l'obra
'Noche oscura ahora' a Ponent
Fes-te del Club de Lectors clicant aquÃ- h
( ttp://www.naciodigital.cat/naciogranollers/clublectorNG)

El Club de Lectors de NacióGranollers arrenca aquest mes de novembre amb el sorteig de
productes exclusius per a tots els subscriptors. Gràcies a tots ells i a la seva implicació fem possible
que cada dia hi hagi continguts de la màxima qualitat, de proximitat i gratuïts, però també una
participació més directa entre mitjà de comunicació i lectors. Fer-se del Club és molt fàcil, només has
de clicar al següent enllaçhttp://www.naciodigital.cat/naciogranollers/clublectorNG)
(
i seguir uns
breus passos.
Entrades per al millor teatre i llibres de primera
Aquesta setmana, el sorteig és doble. Comencem amb una entrada doble per gaudir el
divendres 8 de novembre de l'obra Noche oscura ahora, en cartell al Teatre de Ponent tot el cap
de setmana. Art contemporani i poesia s'uneixen per oferir-te un original espectacle, gentilesa de
la sala teatral alternativa de Granollers.
I també sortegem un lot ben especial de llibres de l'Editorial Alpina: Parcs i espais naturals de
Catalunya (Francesc Muntada) i Esgarrapades (Santi Montagud). En primer lloc, Parcs, un llibre
de luxe ple de fotografies espectaculars i de gran bellesa amb tots els parcs catalans,
acompanyades del text de Muntada. L'edició és a tot color i amb tapa dura. D'altra banda, el llibre
sensació del darrer Nadal: el recull de les columnes que va publicar Santi Montagud (de qui podeu
llegir cada divendres els seus articles aquí
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/opinio/autor/1376) ) entre el desembre de 2002 i el
final de 2006.
Formar part del Club de Lectors de NacióGranollers només costa 36 euros l'any. Us en
podeu fer membres fàcilment clicant aquest enllaç.
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/clublectorNG)
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