RECULL DE PREMSA (03/06/2019 a 09/06/2019)
03/06/2019
Pedres blanques
Videoblog sobre Pedres blanques
Jordi Romeu, conductor del videoblog Esgarrinxades utòpiques, comenta l’obra de
Rosa M. Prat Balaguer, Pedres blanques.
Enllaç: https://surtdecasa.cat/penedes/blogs/esgarrinxades-utopiques/pedresblanques-de-la-rosa-maria-prat-i-balaguer-editorial

Quan calmin els mals vents, tornaré
Notícies sobre la presentació del llibre de Pilar Francès a Onil
Alguns mitjans valencians es fan ressò de la presentació de Quan calmin els mals vents,
tornaré que Pilar Francès va fer a Onil.
Enllaços: http://www.onil.es/ca/component/content/article/320-categories-valencia/agendaevents/agenda-biblioteca-ca/2638-presentacio-del-llibre-quan-calmin-els-mals-ventstornare?Itemid=101
https://www.escaparatedigital.com/valencia-noticias-de-onil/pilar-franc%C3%A8s-presentaen-onil-su-libro-quan-calmin-els-mals-ventstornare/vSvYHS7822183LDloN3gNqVEw04KdftHIrnxxzE91JmE8-5.html
https://ocio.diarioinformacion.com/agenda/alicante/libros/onil/eve-1169860-quan-calmin-elsmals-vents-tornare.html

04/06/2019
Llibres relacionats:
Quan calmin els mals vents, tornaré
L’Àncora es fa ressò de la presentació de Quan calmin els mals vents, tornaré a Onil
Pilar Francès va presentar el llibre dedicat al seu avi al poble d’Onil, del País Valencià. La
revista local de Sant Feliu de Guíxols, L’Àncora, s’ha fet ressò de l’esdeveniment.
Enllaç: http://www.ancora.cat/articulo/cultura/passat-divendres-31-maig-pilar-frantenir-goigpresentar-quan-calmin-els-mals-vents-tornare-bonica-vila-d-onil-comarca-l-alcoia-terra-delsmeus-besavis-patern/20190603175906003207.html

La Jana i el desig invisible
Ràdio Granollers entrevista Georgina Esteva i Montse Buñuel
Amb motiu de la presentació del darrer llibre de Georgina Esteva publicat per Montse
Buñuel, La Jana i el desig invisible, Ràdio Granollers entrevista l’autora i la il·lustradora
al Magazín.
Enllaç:
http://www.gasl.cat/GASL/DetallPrograma/_7hnsAmuDYQZhZgXYrWtEw5jKxyphydZNAYcOt_C
hG0c?fbclid=IwAR2CTIXWoVa2pyH5A9-4llaot-ggVL_0n4-wWHfGBF0c9J4FPx7cctbi_cg

05/06/2019
Llibres relacionats:
La ciutat
Serra d’Or es fa ressò de La ciutat
A la Tria personal que Xulio Ricardo Trigo fa mensualment a la revista Serra d’Or hi
apareix La ciutat, d’Assumpció Cantalozella, ressenyada.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Tria_personal_Serra_d_Or_La_ciutat.pdf

06/06/2019
Llibres relacionats:
Pots comptar amb mi
LaGarrigaDigital es fa ressò de Pots comptar amb mi
Teresa Sagrera el dia 6 de juny presenta Pots comptar amb mi a la Garriga. El diari
sobre notícies locals LaGarrigaDigital s’ha fet ressò de l’acte.
Enllaç: https://lagarrigadigital.cat/events/presentacio-de-la-novella-pots-comptar-amb-mi-deteresa-sagrera/

07/06/2019
Llibres relacionats:
El pintor que cremava els seus quadres
Article sobre Les arrels i els seus dies a Serra d’Or
Serra d’Or, al número del mes de maig, va publicar un article sobre el llibre testimonial
de Josep M. Almeda, Les arrels i els seus dies.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Un_burges_revoltat_Serra_d_Or.pdf

