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4 de juny, dissabte 

PATI DE CAL TASCO 
 

11.30 
 
“Un estiu al Priorat” 
Pilar Garriga 
“Històries del padrí” 
Octavi Franch 
Ònix Editor 

13.30  
“Tortugues i llenties” 
Autora: Mireia Gordillo 
Il·lustradora: Francis Moya 
Edicions i creacions la Musca 
 

15.30 
 

“Històries del Fermí i la Valen-

tina” 

Joan Romaní “Scaramuix” 

Edicions Casablanca 

17.30 
 

“El Club dels valents” 

Editorial Cruïlla 

Organitza: Abacus 

19.30 
 

“Robots amarionetados” 

“Y la ganadora es…”  

Microteatre amb LetrasConVoz 

  

BALCÓ DEL CARRRER MAJOR 
 

12.00 
 

“Contes del TEO” 
Teo (en persona) 
Editorial Timunmas 
Organitza: Abacus 

16.30 
 

“Criatures humanes i altres pe-
tits animals” 
Anna Montesinos 
Mosaics Llibres 

18.30 
 

Titelles“Bona nit: poemes per a 

l’hora d’anar a dormir” 

Salvador Comelles i Mercè Galí 

Publicacions de l’Abadia de  

Montserrat 

CAL PINYOTA -TERRITORI CREATIU- 
 

11.00 
“Fuga creativa - Primera part” 
Stay hungry, Stay Foolish 
Inscripcions: 
http://stayhungrystayfoolish.es/ 

12.30 

 

“Omar Khayyam: Procés d’elabora-
ció d’un llibre d’artista xilo-
gràfic. De la idea al resultat” 
Frederic Girós 
Xilofera 
 

14.30 
 

“Fuga creativa - Segona part” 
Stay hungry, Stay Foolish 

16.00 

 

“Taller de llibre d’artista” 
Informació a: 
info@viladelllibre.cat 

18.00 

 

Exposició i xerrada 
“Les biblioteques  mil·lenàries 
de Mauritània” 
Pere Pich 
Room Edicions 
 

19.00  
 
“Música inspiradora i copa” 
DJ Flaudio 

COBERT DE LES GRANGES 
 

11.00 

a 

17.00 

 

 

 

 

 

 

11.00 

a 

14.00 

 

 

 
“Mercat del llibre d’ocasió i de segona 
mà” 
 
“Racó de lectura i descans per a les famí-
lies” 
Espai amb llibres de l’àrea infantil de la     
Biblioteca Central d’Igualada. 
 
 
 
 
 
 
“Fem un llibre, Bellprat ens inspira!” 
 
A Bellprat, Vila del llibre s’activen les 
neurones amb totes les històries que s’hi 
entrecreuen. En aquesta activitat, prepa-
rem un llibre per poder escriure i 
il·lustrar després el nostre relat.  
Ho farem a partir de dos tallers seguits: 
2€ per entrar a l’espai de tallers. 
 
Taller 1-Enquadernació 
Amb la Lídia Moreno, artista visual espe-
cialitzada en el llibre d’artista, ens 
construirem el suport del nostre llibre 
cosint les pàgines i la portada amb fil i 
agulla. 
 
Taller 2-Estampació 
Amb l’Anna Mongay, il·lustradora , disse-
nyarem la portada amb la tècnica de tam-
pons d’estampar. 
 
 

A partir d’aquí, a cadascú li toca escriu-
re i il·lustrar el llibre!  
 
Reserva el teu lloc a: info@viladelllibre.cat 

La BÀSCULA 

11.00 CERCAVILA DESCOBRINT  
Bellprat, Vila del Llibre 
 

Bombollers de Cervera 

 

12.00 
TAULA INAUGURAL 
Apadrina:Montserrat Carulla 
Autoritats de Bellprat 
Autoritats de Cervera 
Bellprat,Vila del Llibre 
 

Lliurament de Premis del 
Concurs de Cartells 2016 

12.30 TAULA 1 
“Una constitució per a Ca-
talunya” 
Santi Vidal i Marina 
Llansana 
Pagès Editors 

16.00 TAULA 3/A 

“Alè de taronja sencera” 

Cesk Freixas 

Editorial Tigre de paper 
 

 

“El Crit i l’eco” 

Jordi Mas 

Godall Edicions 
 

“Retrats de la frontera” 

Joan Albert de la Peña 

Ònix Editors 

18.00 TAULA 3/B 

“Vegetals” 

Jordi Cervera 

Témenos Editorial 
 

“Versos en caure la nit” 

Sònia C. Ignés i J.Gelonch 

Editorial Fonoll 
 

“Arca mínima” 

Núria Busquet  

Edicions Tremendes 

LOCAL SOCIAL DE BELLPRAT 
 

13.00 
 

ESPECTACLE PICTÒRIC I MUSICAL 
 
“La nostra estimada Sardana” 
Textos i música: Marcel Case-
llas 
Il·lustracions: Mariona Millà  
Ònix Editor 

17.30 “ANY LLULL” 
 

“La desmesurada vida de Ramon 
Llull en els 700 anys de la 
seva mort” 
Exposició de la Institució de 
les Lletres Catalanes 
 
“Faules de Llull, Llibre de 
les Bèsties” 
Narradora: Teresa Puig 
Pianista: Marc Mateu 
 
“Accidents d’Amor” 
“Vida de mestre Ramon” 
Alba Vinyes 
Editorial Barcino 
 

“Selecció manuscrita de pro-
verbis de Ramon Llull” 
Ferran Cerdans 
Llibres Artesans 

20.30 TEATRE 
 
“Abans que pugi el teló” 
Autor: Víctor Alexandre 
Intèrpret: Jaume Pla Plade-
vall 
Voliana Edicions 

22.00 SOPAR POPULAR I VETLLADA   
MUSICAL 
 

“Set de Veu” 
L’Álvaro, la Vicky i la Roser 
de Santa Coloma de Queralt 

 

13.00 TAULA 2 

“El secret de Múnic” 

Roger Peña 

Editorial Gregal 
 

“El sostre d’ombra” 

Juan Carlos Borrego 

Pagès Editors 
 

 

“El tiempo del negro” 

Mireia Rubio 

Círculo Rojo 
 
 

14.00 TAULA 5 
“Cadències en vers” 
Alexandre Tornabell 
Esperança Castell 
Josep Cuello 
Marisa Olivera 
Mercè Voltas 
Mireia Farriol 

Ònix Editors 

17:00 TAULA 4 

“Strappo” 

Martí Gironell 

Ediciones B 
 

“Petites històries de 

banquets” 

Marta Gómez i Félix 

Rabal 

Godall Edicions 
 

“ODA.Hombre de hielo, 

mujer de fuego  

Vanesa Navarro 

Ediciones Dédalo 

19.00 TAULA 6 

“La Confesión. El 

médico templario” 

Jesús Ávila Granados 

Ediciones Dédalo 
 

“Primer paisatge” 

Isidre Grau 

Editorial Gregal 
 

“Escoles a la fronte-

ra” 

Maria Carme Junyent 

Eumo Editorial 
 

 

“Cendra Viva”  

Maria Vilanova i Vila-

Abadal  

Editorial Gregal 

PLAÇA de l’ESGLÉSIA 
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La BÀSCULA 
 

11.00 
TAULA 7 
“L’enigma del vaixell  Mary 
Celeste” 
Josep Maria Ibarra 
Editorial Gregal 
 

“Eixam: vuit contes per a 
vuit veus” 
Sandra Comas Anglada 
Voliana Edicions 
 

“Cent milions Baby!” 
Montse Solé 
Ònix Editor 

13.00 TAULA 9 
“Res no es perfecte a 
Hawaii” 
Màrius Serra 
Edicions 62 
 
“Jo també veia Bola de 
drac” 
Josep Maria Bunyol 
Ara Llibres 
 
“El mar de les ombres” 
Joan Pinyol 
Onada Edicions 

 

16.00 TAULA 10 

“Cirurgies” 

Elisenda Solsona 

Voliana Edicions 
 

“Moviment de pell i esca-

tes” 

Laia Clavé 

Edicions Tremendes 
 

“Opmeit” 

Ramon Bartrina 

Edicions Tremendes 
 

“Naturant” 

Cris López 

Edicions Tremendes 
 

 

COBERT DE LES GRANGES 
 

11.00 

a 

17.00 

 

 

 

 

 

 

11.00 

a 

14.00 

 

 

 
“Mercat del llibre d’ocasió i de segona mà” 
 
 

 
“Racó de lectura i descans per a les famílies” 
Espai amb llibres de l’àrea infantil de la  Bi-
blioteca Central d’Igualada 
 
 
TALLER 
“L’hort dels flipbooks” 
 Històries en moviment 
 
A L’hort dels flipbooks s’hi fan taques. Cada ta-
ca té una vida i amb la teva imaginació es trans-
formarà en personatge, aigua, explosió, paisatge: 
2€ per entrar a l’espai de tallers 
 
Vine a Bellprat a plantar taques a l’hort dels 
flipbooks amb els responsables d’A Home In Pro-
gress Film, un projecte pedagògic al voltant de 
l’animació, i recolliràs la teva història anima-
da! 
 
L’hort de flipbooks és un taller d´iniciació al 
cinema d'animació i a la vegada una peça de crea-
ció contínua. La particular tècnica d’elaboració 
d’un flipbook que proposen té dos moments:  el 
primer és una intervenció atzarosa, la que produ-
eixen uns retoladors col·locats convenientment 
sobre els flipbooks perquè taquin el paper –
metafòricament seria com plantar un flipbook-  i 
el segon és una intervenció controlada on cada 
participant dibuixa sobre un flipbook que adqui-
reix, que cull, de la collita.  
Al final del taller, cada participant s’emporta 
el seu treball, però deixa plantat un nou  
flipbook perquè l’activitat pugui continuar amb 
altres persones, en un altre moment, en un altre 
lloc.   
  
Reserva el teu lloc a: info@viladelllibre.cat 

 

12.00 TAULA 8 
“La filla estrangera” 
Najat El Hachmi 
Edicions 62 
 
“La nena de la casa de la 
bauma” 
Marienka Bellostas 
Pagès Editors 
 
“Pan de limón con semillas 
de amapola” 
Cristina Campos 
Editorial Planeta 
 
“Hormigas en la playa” 
Rafa Moya 
Warlus Books (Abacus) 
 
 

17.00 TAULA 11 
 

“Tres nits”-Ramon Xuriguera 
Josep Camps Arbós 
Fonoll Edicions 
 
“Descalça” 
Jordi Romeu Carol 
Editorial Gregal 
 
“Pacte de silenci” 
Llorenç Capdevila 
Pagès Editors 

PLAÇA de l’ESGLÉSIA 

JARDI DE CAL JEP II 

 

11.00 

a 

13:00 

 
VI TROBADA  
D’INTERCANVI  

DE PUNTS DE LLIBRE 

PATI DE CAL TASCO 
 

11.30 
 
“L’arbre de les poesies” 
 

Autora:Núria Maeso Salvà 
Il·lustrador: Josep Ubia  
 

13.30  
“El millor aniversari de la meva 
vida” 
Xus Tirvió 
Mosaics Llibres 
 

15.30 
 

“Miss Boah!i el cor d’etcèteres” 

Anna Tubert 

Xiuxiueig Edicions 

16:30  

“Històries de mar de la Costa 
Daurada i el Delta de l’Ebre” 
Ignasi Revés 
Edicions Sidillà 
 
“La glacera d’Aneto” 
Jordi Camins 
Besa&Keops (Abacus) 

BALCÓ DEL CARRRER MAJOR 
 

12.30 
“Quina Capsa!” 
Subi i Anna Obiols 
Pagès Editors 

17:00 
 

“Llesques de Conversa” 
“Mots Amagats” 
Jordi Esteban 
Àgilment Editorial 

CAL PINYOTA -TERRITORI CREATIU- 
 

11.00 
Taller de llibre d’artista 
 

“El gran viatge de la Dent de 
Lleó" 
Anna Terricabras 
Artèria-Espai d’art i tallers  

LOCAL SOCIAL DE BELLPRAT 
 

12.30 
 

“Per què escrivim” 
 

Tertúlia amb August Garcia, mes-
tre d’educació primària, músic i 
rapsode i Josep Francesc Delga-
do, escriptor i editor  d’El 
Roure de Can Roca  
 
Les raons que ens empenyen a escriure són 
moltes i molt diverses. Tanmateix, si les 
endrecéssim, trobaríem uns nexes comuns que 
ens uneixen més enllà d’edats, professions 
i motivacions personals. Des de les neces-
sitats més quotidianes a les aspiracions 
literàries més elevades, descobrirem que 
cadascú escriu per motius semblants a la 
resta dels humans.  
Al cap i a la fi, l’escriptura ens acompa-
nya des de fa milers d’anys.  

 
 

14.00 “Banda sonora” 
 
Set de Veu 
 
 

16.00 “Surant com les pedres” 
La poesia de Jaume Subirana in-
terpretada per August Garcia 
(veu i guitarra), Pep Puig 
(rapsode) Josep Martí (saxos) 
i Pep Garcia (baix)  

EXPOSICIONS 
Totes les exposicions estaran obertes  
dissabte i diumenge d’11:00 a 19:00* 

 
Les exposicions s’inauguraran el dissabte 4 de juny a les 11.00. 

En finalitzar les inauguracions s'obsequiarà amb una copa de cava, gentilesa 
de 

 Caves Portell de Sarral   

AJUNTAMENT DE BELLPRAT 

“Artistes catalanes del dibuix i 

la pintura” 

Aquesta exposició, organitzada per l’Institut 
Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 
té com a objectiu difondre els noms d'algunes 
artistes (miniaturistes, pintores, dibuixants i 
il·lustradores) que amb la seva obra han con-
tribuït a configurar el patrimoni artístic de 
Catalunya des de l'Edat Mitjana fins el segle 
XX 

Muntatge expositiu amb originals de d’Ar-
nal Ballester, il·lustrador de renom in-
ternacional i professor de referència del 
departament d’Il·lustració de l’Escola 
Massana d’Art i Disseny de Barcelona. La 
seva trajectòria artística ha estat reco-
neguda amb importants premis nacionals i 
internacionals 

COBERT DE CA L’ENRIC 

“Arnal Ballester, la mirada lúcida” 

 

 

COBERT DE CAL TICO 

Laura Ginès: 

narrativa visual 

 

 

Laura Ginès és artista visual i cineasta inde-
pendent, cofundadora de l'estudi multidiscipli-
nari Laboratorium i membre de A Home In Pro-
gress Film, un projecte pedagògic al voltant de 
l’animació que té com a eix principal el tre-
ball del moviment com una eina expressiva, de 
llenguatge emocional i de pensament 

De la Fundació Pedrolo ens arriba aquesta 

proposta per recordar aquest narrador, 

dramaturg, poeta i assagista català, una 

de les personalitats més significatives de 

la literatura de la segona meitat de segle 

XX. Ho és pel gruix de la seva producció, 

per l’esforç d’indagació estètica que hi 

esmerçà i per la diversitat de tècniques, 

gèneres i estils que conreà tot al llarg 

de la seva vida. Aquesta  exposició justa-

ment vol ressaltar aquest aspecte poliè-

dric  

LOCAL SOCIAL DE BELLPRAT 
“Pedrolo polièdric” 

Exposició de retrats i caricatures de Manuel de Pedrolo 
 
 
 
  

Exposició dels cartells de 14 alumnes de 

segon curs de gràfica publicitària, parti-

cipants en el concurs convocat per Bell-

prat, Vila del Llibre per escollir la 

imatge 2016  

PONT DE LA RECTORIA 

Escola Municipal d’Art, disseny i  

artesania d’Igualada 

Gaspar Camps 

5 de juny, diumenge 

Bellprat, Vila del Llibre 

Com arribar-hi 

Bellprat és la primera Vila del Llibre de Catalunya a l'estil d'altres 
pobles del món que s'agrupen dintre del concepte Book Town. El primer 
cap de setmana de juny podreu veure com un indret rural d'interès his-
tòric i bellesa natural es transforma en una trobada literària de pri-
mer ordre, omplint els seus carrerons de pedra de parades de novetats 
editorials per a tots els públics, de venda de llibres d’ocasió als 
baixos de les centenàries cases de Bellprat, de música en directe, 
d’escriptors que parlen amb els seus lectors envoltats de ruralitat, 
d’intercanvi de punts de llibre, d’exposicions d’il·lustradors i d’ac-
tivitats per a tota la família. 
 
La 9a edició acollirà la inauguració oficial de la Xarxa de Viles del 
Llibre de Catalunya. A partir del mes de setembre d’enguany, el Carrer 
Major de Cervera es transformarà en una Vila del Llibre, inspirant-se 
en el model ja en marxa a Bellprat. 

Mercat de venda de llibres 

Concurs de Cartells: “Imatge Bellprat 2016”  

JURAT 

 

Il·lustríssim Alcalde de Bellprat: Carles Pol 
 

Direcció Vila del Llibre: Enric Bono 
 

Il·lustradors professionals: Christian Inaraja, 

Anna Llenas i Isaías Verdelejos 
 

Directora Editorial Combel: Noemí Mercadé 
  

Secretària del Jurat: Núria Tomàs  

PRIMER PREMI (Imatge Cartell i Programa) 

Idoia Costa, d’Igualada 

 

SEGON PREMI (Imatge Punt de Llibre Inter-

canvi) 

 Alba González, de Sabadell 

 

Agraïment especial a l’alta participació de l’escola  

municipal d’art Gaspar Camps d’Igualada 

Organitza: 

www.amicsdebellprat.cat 

Amb la col·laboració de: 

Ajuntament 

de Bellprat 

reservescalpinyota@viladelllibre.cat 

www.viladelllibre.cat 


