RECULL DE PREMSA (04/02/2019 a 10/02/2019)

04/01/2019
Llibres relacionats:
Xocolata espessa
L'H Digital entrevista Lola Toledano, membre de Verum Fictio
Verum Fictio presenta dijous 7 de febrer Xocolata espessa a l'Hospitalet de Llobregat.
Amb motiu d'aquest acte, una de les autores del llibre, Lola Toledano, és convidada a l'H
Digital per parlar de l'obra.
Enllaç: https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video//journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/13739733?fbclid=IwAR1mMek41Y3qX7GiiFISRZgvx0en2dI8N11H-cboUtc2ykSILbmohAdljk

05/02/2019
Llibres relacionats:
El mar será...
COPE Málaga entrevista Sebastián Gertrúdix
Sebastián Gertrúdix parla sobre El mar será... a COPE Málaga un dia abans de la
presentació de la novel·la a la ciutat.
Enllaç: https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malagaprovincia/malaga/audios/agenda-fin-semana-010219-20190201_657686

06/02/2019
Llibres relacionats:
La sivella
La revista Àncora entrevista Josep Viñas
L'autor de La sivella, Josep Viñas, és entrevistat a la revista local de Sant Feliu de
Guíxols, l'Àncora. A l'entrevista, Viñas explica l'argument de l'obra i la seva relació
personal amb Sant Feliu.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Ancora_La_sivella.pdf

Octubre al carrer
Dolors Feliu és entrevista a l'Àncora
Dolors Feliu parla sobre Octubre al carrer a l'Àncora, la revista local de Sant Feliu de
Guíxols en el número de gener.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Ancora_Octubre_al_carrer.pdf

07/02/2019
Llibres relacionats:
Molta terra catalana a l’Havana (vol. I)
Molta terra catalana a l'Havana és notícia a La Marina
Amb motiu de la presentació del primer volum de Molta terra catalana a l'Havana a
l'Arxiu Municipal de Lloret, el diari La Marina fa un destacat per parlar de la
publicació.
Enllaç:
http://terracel.cat/docs_noticies/La_Marina_Molta_terra_catalana_a_l_Havana.pdf

08/02/2019
Llibres relacionats:
Tessel·les
El 3 de vuit es fa ressò de Tessel·les
El nou poemari de Pilar Valero, Tessel·les, és notícia al setmanari El 3 de vuit, el diari
del Penedès. L'article fa un repàs de la trajectòria literària de la poetessa i se centra en
l'argument de Tessel·les, que es presentarà el proper 14 de març a Vilafranca del
Penedès.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/El_3_de_vuit_Tesselles.pdf

El cementiri dels vius
Canal 21 Ebre entrevista Noemí Molinero
Noemí Molinero, autora d'El cementiri dels vius, és entrevistada al Canal 21 Ebre per
Jesús M. Tibau. Primer de tot es fa un repàs de la seva trajectòria com a escriptora, que
se centra especialment en la narrativa infantil i juvenil i tot seguit entre tots dos parlem
de la seva nova novel·la.
Enllaç: http://www.canal21ebre.com/noticia/cerca/19371

Tempus fugit
El jardí de les delícies
El diari Ara entrevista Joaquim Pijoan
El diari Ara de les comarques gironines publica una entrevista a Joaquim Pastells feta
pel periodista Josep Pastells. Al llarg de l'entrevista es fa un repàs de la seva trajectòria
literària i què el va portar a escriure.
Enllaç: https://www.ara.cat/comarquesgironines/JOAQUIM-PIJOAN-Nomes-BaroMalda_0_2175982388.html

