
us convida a la presentació del llibre

Com viu Ciutat Vella la immigració? Molts estrangers són nens no acompanyats, 
nens o adolescents que van decidir deixar les seves famílies, la seva terra, la seva 
cultura; en �, part de la seva vida. Amb una idea molt de�nida, la d'aconseguir 
noves oportunitats al costat d'una vida justa i digna. És això el que troben? 
Troben suport i comprensió? O pel contrari troben rebuig i conductes racistes 
per part d'una societat intolerant? Per sort hi ha moltes institucions i persones 
disposades a canviar això. L’Ismail, el personatge d'aquesta història, va ser 
testimoni d'aquestes conductes, vivint les seves primeres experiències en un 
dels barris més emblemàtics de Barcelona, després de passar l'estret de forma 
il·legal en els baixos d'un camió, arriscant la seva vida i aombrant d'asfalt la seva 
innocència. Lola Salmerón, l'autora d'aquest llibre, ens ho transmet en 
cadascuna de les seves pàgines, amb un llenguatge directe i clar, parlant 
d'injustícies i d'esperança, amb una sola intenció, la de canviar consciències 
dirigides a un futur més just per a tots.

La història de l’Ismail ens convida a re�exionar sobre la quantitat de realitats 
humanes que existeixen i com en moltes parts del món no es resignen a la seva 
sort i lluiten per canviar-la.

Lola Salmerón (Barcelona, 1972)
Es dedica a l'acció social, en la qual implica part del seu temps amb plena satisfac-
ció. Desitjant arribar més enllà amb actitud entusiasta, comença a traspassar 
records i experiències reals de diferents persones. Queda plasmat en els seus llibres 
«Records del meu avi en temps de guerra» ja esgotat, «El tren de Zafán», relat curt 
que apareix en el llibre col·lectiu Tren de la Val de Zafán i «La fábula de la montaña 
mágica», el seu debut en la literatura per a un públic més juvenil.
Amb aquesta obra torna als seus orígens, on la crítica social i lluita contra la 
marginació és un dels seus trets més característics.
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La esperanza
tiene un nombre, Ismail
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el proper 3 d’octubre a la biblioteca del Raval de Barcelona
a càrrec de la mateixa autora, Lola Salmerón.

Comptarem amb l'actuació en directe del cantautor senegalès Seydou Ndiaye
i amb la col·laboració de Fundació Comtal, organització

amb més de 20 anys d'acció social a Ciutat Vella.

Biblioteca Sant Pau - Santa Creu
Carme, 47 / Hospital, 56 (Barcelona)


