
Com ser els influencers dels nostres fills i filles Veure imatges

L’impacte dels in�uencers avui

Xerrada de Montse Jiménez i Eva Bach, autores del llibre Mares i pares
in�uencers, juntament amb Albert Roig; dins la Trobada de joves

lectors, autors i in�uencers, a Calonge, poble de llibres.

  Dissabte 3 de setembre, a les 17:00 h 

   A la biblioteca Pere Caner de Colonge 

  Signatura de llibres: Rals llibres (C. Major, 13, Calonge)

El llibre
Mares i pares in�uencers s'adreça a qualsevol persona que tingui

adolescents a prop i que vulgui viure més agradablement

aquesta etapa de la vida, tan meravellosa com desconcertant. 

 

Mitjançant 50 idees, les autores ens mostren com obrir-nos a

noves maneres d'entendre la vida, les relacions, els estudis,

l'amor, la sexualitat, l'amistat, la felicitat, les emocions, els

valors, les prioritats, el futur i tot un seguit de temes que ens

descol·loquen perquè capgiren els nostres plantejaments. 

 

Després d'escoltar a més de 1.500 joves, l'Eva Bach i la Montse

Jiménez ens ajuden a actualitzar-nos i ens ofereixen orientació i

recursos per arribar als cors dels adolescents i de les adolescents,

i convertir-nos així en la seva millor in�uència.

Les autores
 
Eva Bach, va nèixer a Manresa i és llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Pedagoga, mestra, conferenciant, formadora de formadors, escriptora, orientadora familiar, professora

de màsters i postgraus universitaris i mare de dos �lls.  

 

Montse Jiménez viu a Palamós i és llicenciada en Filologia Anglogermànica i professora de Secundària.

Membre de l'equip d'innovació, comunicació i formació de la xarxa de centres de Vedruna Catalunya

Educació, és una reconeguda formadora en processos de transformació educativa, tecnologia educativa i

metodologies d'aprenentatge. És mare de dues �lles. 
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La trobada  
 
La Trobada de joves lectors, autors i in�uencers tindrà lloc el cap de

setmana del 3 i 4 de setembre a Calonge. Seran unes jornades

plenes d'activitats, xerrades, tallers, taules rodones,

presentacions i signatures de llibres. 

La iniciativa Calonge, poble de llibres 
 

Calonge va inaugurar l'any 2021 set llibreries, convertint-se en

el primer poble de llibres català. Les set botigues de llibres

s'adrecen a públics diferents: hi ha llibreries especialitzades en

públic infantil i juvenil, en còmic i manga, en literatura oriental

o en llibres de viatges. La idea és que es creï una xarxa de

cooperació entre els set establiments.

Si vols un exemplar del llibre, així com concertar una entrevista amb les autores, 

no dubtis en contactar. 

 

Que tinguis un bon dia! 

 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Gerard Lombrate  - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es

Pots trobar més informació de la xerrada aquí
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