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ACTIVITATS POPULARS 
MAITE MONNE 

L'humorist a gráfi c de SEGRE Ermengo l va participa r en la Festa del Llibr e Gegant d'Alpicat . 

Mes de 70 dibuixo s per al 
nou Llibr e Gegant d'Alpica t 

Una trenten a de persone s participe n en una Marató de Contes 

ALPICAT «La sisena edició de la 
Festa del Llibre Gegant d'Alpi
cat va congregar ahir a la tarda 
mes de 70 nens a la placa deis 
Pai'sos Catalans, que van apor
tar el seu propi conté per a la 
confeccio d'aquest original vo-
lum de grans dimensions (50 
per 70 centímetres), que que
dará exposat a la biblioteca Sant 
Bartomeu a partir del próxim 
curs. Una vintena de dibuixants 
i il-lustradors van donar forma i 
color a la fantasía de cada con
té escrit pels nens. A la festa, or-
ganitzada per l'ajuntament d'Al

picat, hi van col-laborar dibui
xants com Ermengol (humoris
ta gráfic de SEGRE), Pep Mo-
nyarch, Mercé Serrat, Txapis, 
Matías Tolsá i Jesús Zulet, cari
caturista i humorista gráfic de 
diaris com El Correo de Bilbao o 
Diario Vasco. 

Al matí, una original Marató 
de Contes va reunir una trente
na de contacontes, ais quals 
també es va afegir el mateix al
calde, Pau Cabré. El regidor de 
Cultura d'Alpicat, Marcal Abe
lla, va assegurar que "la festa ha 
fet aquest any un gran pas en-

davant" amb l'organització de 
diverses activitats prévies i les 
col-laboracions de Pallassos sen-
se Fronteres —que ahir hi va 
instal-lar un espai promocio
nal— i la Universitat d'Alacant. 
Abella va confirmar que l'any 
que ve continuará aquesta 
col-laborado amb la presenta
do d'una exposició d'humor 
gráfic dedicat a la precarietat la
boral. "Volem convertir aques
ta iniciativa en la gran festa ma-
jor de la cultura a Alpicat, amb 
activitats per a totes les edats", 
va afegir Abella.» 
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