En moviment | | Actualitzat el 08/12/2020 a les 11:25

Acte sobre la literatura com a eina
de canvi ecosocial organitzat per
«El porc del demà»
A l'acte, que es farà online en el marc del #RadicalDecember de la Fira Literal, hi
participarà l'editor de l'edició argentina del llibre d''El porc del demà' | El concurs de
relats distòpics, organitzat per cinc entitats, pretén denunciar la catàstrofe de la
indústria porcina a través de la cultura

Les cinc entitats organitzadores del concurs literari «El porc del demà»
(https://www.elsetembre.cat/noticia/900/miquel-casadevall-guanyador-primera-edicio-concursliterari-porc-dema) organitzen aquest dijous 10 de desembre una presentació online
(https://literalbcn.com/literaltv/literatura-com-a-eina-de-canvi-ecosocial/) en el marc
del #RadicalDecember (https://literalbcn.com/caregoria-tv/radical-december/) de la Fira Literal
(https://literalbcn.com/) . L'acte, que girarà entorn a la literatura com a eina de canvi ecosocial,
comptarà amb la participació de quatre dels autors inclosos en el recull de relats que es van
presentar al concurs literari, de dues representants de les entitats organitzadores i de Leonardo
Rodríguez, de Madreselva editorial, que n'ha fet l'edició argentina, que és a punt de sortir a la
venda.
En concret, a l'acte d'aquest dijous, que podrà seguir-se a via Zoom a través de la plataforma del
#RadicalDecember, hi participaran, en nom dels autors, Núria Barnolas, Óscar Arenas Larios, Igor
Cano i Maria Donlo. En nom de les entitats organitzadores, Aina Roca, de Justícia Alimentària, i
Mar Carrera, de Pol·len Edicions, que és l'editorial que ha publicat el llibre de recull dels tres
relats premiats (https://pol-len.cat/llibres/el-porc-del-dema/) i set més de seleccionats entre els
que es van presentar a la primera edició del concurs. Les altres tres entitats organitzadores són el
Grup de Defensa del Ter, Càrnies en Lluita i Setembre.
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«El porc del demà» és un concurs de relats distòpicshttps://www.elsetembre.cat/noticia/807/cinc(
entitats-convoquen-concurs-relats-sobre-catastrofe-industria-porcina) sobre la catàstrofe de la
indústria porcina, i pretén denunciar des de la cultura les condicions socials i ambientals amb
què treballa l'agroindústria. Com que a Argentina també s'està donant una important proliferació
de macrogranges porcines, Madreselva editorial es va interessar per fer l'edició del llibre d'El porc
del demà per a aquell país.
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