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17 h. CONTE TEATRALITZAT “Casa meua és casa teua” Plaça de l’Església. 
*En cas de mal oratge, casa de cultura.

18:30 h. XERRADA I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “Encontres a l’exili II”  
amb representants de CEAR PV i persones refugiades. Casa de la Cultura.
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Llegir un llibre ens permet viatjar, emocionar-nos, viure aventures, arribar 
a llocs inimaginables, formar part d’una història… T’imagines llegir un llibre 
que no fora de paper? I si fora una persona?

La biblioteca vivent és el lloc on els llibres d’aventures, d’amor, de misteri, de 
superació o de viatges són persones que han viscut totes aquestes experiències.

Com consultar un llibre de la Biblioteca Vivent

 En arribar a la biblioteca rebràs aquest catàleg dels llibres-persona perquè 
pugues triar el que vols anar a consultar.

Totes les dones llibre-persona tenen moltes coses interessants per a contar, i 
segur que tu també tens moltes preguntes per a fer.

Quan hages triat quin llibre-persona vols consultar, podràs preguntar coses com:

• En quin lloc van néixer.

• Com va ser la seua infància.

•  Com és el lloc d’on venen/Si han 
viscut o els haguera agradat viure 
en altre lloc.

•  A què es dedica (o es dedicava) i 
en què consisteix eixa faena.

•  Quins eren els seus somnis i què 
volien ser de majors.

•  Quines dificultats han tingut en la 
seua vida.

•  Quines han estat les seues 
alegries.

•  Què és el més extraordinari o 
especial de les seues històries.

•  La seua vinculació (tant personal 
com laboral) amb el poble de 
Xàbia.

Catàleg de LLibres-Persona
El catàleg de la Biblioteca Vivent d’enguany està compost pels següents llibres-persona:

Laura Carolina Rivas Uzcategui
La història d’aquesta dona de Veneçue-
la està travessada per seus dos fills, un 
d’ells amb diversitat funcional. Aquesta 
mare coratge ens compartirà les situa-
cions per les quals ha passat junt amb el 
seu fill, i com se n’han eixit d’elles.

Olha Shania van Essen
D’origen ucraïnés, aquesta dona dedi-
ca gran part del seu temps a ajudar 
com a voluntària a refugiats i refugia-
des que arriben a Xàbia i als pobles del 
voltant, principalment fent funcions de 
traductora.

Hanan El Ayadi Benabdellah
Amb una trajectòria de 10 anys en el món 
del tercer sector i després de tornar del 
Centre de Defensa dels Drets Humans 
a Praga es posiciona en màrqueting de 
triple impacte. El seu propòsit és incidir 
en la protecció educativa de la infància 
i adolescència proporcionant les eines 
que acompanyen el seu aprenentatge 
emocional i social, aconseguint la pro-
moció del seu desenvolupament integral, 
el dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l’Agenda 2030.

Milichu Martínez
El recorregut d’una dona supervivent de 
la Guerra Civil, filla d’una actriu de la 
Companyia “La Barraca” de Federico 
García Lorca, exiliada a Xile, promotora 
de l’educació de dones sense oportuni-
tats en diferents països del món. Està ací 
per a ajudar a la gent.

Ani–Enying Chen
Una experiència d’adaptació i suport, 
“vull alguna cosa diferent, vull fer quel-
com per ajudar a les persones, especial-
ment a les xineses, i per això he organit-
zat una gestoria”.

Lamia Ajual
La història d’una dona que va arribar a 
aquestes terres durant la seua adoles-
cència, després d’estar anys apartada 
de son pare, tant ella com la seua famí-
lia, ja que ell estava ací treballant. Vint 
anys després, ara ja amb el seu marit i els 
seus dos fills, continua arrelant a Xàbia 
i interessant-se pels drets de les dones 
marroquines.
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