RECULL DE PREMSA (11/09/2017 a 17/09/2017)

12/09/2017
Llibres relacionats:
Per Catalunya!

Suso de Toro participa a la tertúlia d'El Matí de Catalunya Ràdio
L'intel·lectual i escriptor gallec, autor de Per Catalunya!, La lliçó catalana i Esdevenir
humil. Rituals per a després de Déu, participa al programa liderat per Mònica Terribas
en una tertúlia el dia després de la Diada de Catalunya, en la qual valora els
esdeveniments de la Diada i les posteriors declaracions polítiques.
Podeu escoltar l'entrevista clicant aquí (a partir del minut 26:23).
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-09-a-10-h-12092017/audio/974124/

13/09/2017
Llibres relacionats:
Maçanet vist de prop i Blanes vist de prop
El Punt Avui publica un article d'opinió sobre Maçanet vist de prop i Blanes vist de
prop.
Joan Domènech felicita Gregal per dur a terme la iniciativa de publicar una col·lecció
de llibres monogràfics dedicats a les poblacions. Destaca, especialment, els capítols
destinats a la divulgació d'àmbits privats en què les empreses i associacions tenen
l'oportunitat de compartir els seus orígens i la seva història.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1237396-iniciativeseditorials.html

14/09/2017
Llibres relacionats:
La lliçó catalana
El Nacional va entrevistar Suso de Toro.
A l'entrevista d'aquest estiu, el diari digital menciona La lliçó catalana, l'obra de Suso
de Toro que recopila articles de diferents diaris (entre els quals destaquen
l'Ara i Eldiario.es) en què el periodista gallec es mostra favorable a la independència de
Catalunya.
Enllaç: http://www.elnacional.cat/ca/politica/entrevista-suso-de-toro_181728_102.html

15/09/2017
Llibres relacionats:
Per Catalunya!
Suso de Toro és convidat a Tarda Oberta, el nou programa de TV3.
Per Catalunya!, el recull d'articles del diari Ara en què De Toro opina sobre el procés
sobiranista, apareix com a llibre destacat a la tertúlia on el mateix autor participa per
parlar sobre el referèndum de l'1 d'octubre.
Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tarda-oberta/tarda-oberta13092017/video/5688075/

Per Catalunya! i La lliçó catalana
El Punt Avui entrevista Suso de Toro.
Aquesta setmana, amb la publicació de Per Catalunya!, l'escriptor i periodista gallec ha
estat entrevistat per diversos mitjans. El Punt Avui li pregunta sobre l'aprovació de la
llei per convocar el referèndum que recentment ha aprovat el Govern i quina és la visió
que en té a nivell personal i com es percep des d'Espanya.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1238015-no-es-pot-illegalitzar-un-pais-sencer.html

