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Mercat d’editorialsMExperiències literàries 
del Pallars Jussà

Obertes dissabte i diumenge 
d’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Exposicions

“DONES IMPRESCINDIBLES DE LA LITERATURA”
Una mostra dels noms femenins que han fet una aportació valenta
i diferencial al nostre corpus literari: Víctor Català, Montserrat 
Abelló, Frederica Montseny, M.Teresa Vernet i Simone de Beauvoir, 
entre tantes altres, tindran el seu espai a la Vila Closa. 
Exposicions amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones

“NOMDENOIA”
Pau Badia i Roca, arquitecte i dibuixant, retrata la nostra societat 
amb un traç senzill i punyent alhora. No calen paraules per mostrar 
amb ironia i un gran toc poètic una crítica ferotge del món urbà 
en què vivim. NOMDENOIA és també el títol del llibre del seu primer 
recull de dibuixos: una mirada sensible i imprescindible
• Casa l’Àurea

“EN FERMÍ I LA VALENTINA DE SCARAMUIX ”
L’il·lustrador Joan Romani i Bonfill, Scaramuix, ens fa partícips del 
procés creatiu dels ratolins més entranyables de Catalunya, el Fermí 
i la Valentina. Nascuts a Mas Casablanca, en Fermí i la Valentina 
són els protagonistes d’històries que expliquen tots els aspectes 
de la vida a pagès al llarg de l’any
• Casa Motes

“POSTALS ANTIGUES DE LA POBLA DE SEGUR”
Exposició de postals històriques de l'arxiu de l'Ajuntament editades 
per l'Oficina de Turisme de la Pobla de Segur
• Botiga del Daldo

Pl. PEDRERA

AV. SANT MIQUEL DEL PUI

AV. VERDAGUERC. BELLAVIA

PORTAL D’ORTEU

C MAJOR

C LLORENS I TORRES

C. LA FONT

Pl. DEL DALDO

PASSEIG DE  LA RIBA

M

CTRETZE PIRINEUS
Av. de l'Estació, 38

CASA MAURI
Ajuntament

A

MPORTAL 
DE PARRAU

B

F

G J

K

L

O
H

N

D E
M

C

M

I

P
Q

PLAÇA DE L’ARBRE

R

ER

LA VILA DEL LLIBRE I ELS CENTRES ESCOLARS  |  Trobada amb Patrícia McGill
La màgia de la narració oral arriba de la mà de Patrícia McGill amb contes populars 
d'arreu del món. Un recorregut imaginari per diferents cultures amb històries de 
Catalunya, Irlanda, Xina, Índia... Hi participen 1r i 2n de l'Escola Els Raiers
• Cal Xivato

LA VILA DEL LLIBRE I ELS CENTRES ESCOLARS  | Trobada amb Patrícia McGill
La màgia de la narració oral arriba de la mà de Patrícia McGill amb contes populars 
d'arreu del món. Un recorregut imaginari per diferents cultures amb històries de 
Catalunya, Irlanda, Xina, Índia... Hi participen 3r i 4t de l'Escola Els Raiers
• Cal Xivato

LA VILA DEL LLIBRE I ELS CENTRES ESCOLARS | Trobada amb Jordi Folck
Jordi Folck presenta a les escoles Ningú és un zombi (Barcanova), guanyador del
12è Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil en la modalitat infantil. 
A més, l'autor compartirà les aventures d'El noi de paper (Fanbooks), guanyadora 
del Premi Ramon Muntaner 2018. Hi participen 5è i 6è de l'Escola Els Raiers
• Casa Orteu 

LA VILA DEL LLIBRE I ELS CENTRES ESCOLARS | Club de lectura amb Pep Coll
L'autor pallarès compartirà amb els joves de l'Institut de la Pobla de Segur 
impressions i punts de vista de la seva obra Llegendes d'arreu de Catalunya (La 
Galera), un recull de llegendes de totes les comarques de Catalunya agrupades per 
vegueries
• Cafè de la Unión

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
Sessions exclusives per als joves de l’institut de la Pobla de Segur
• Cal Miquelet

CICLE DONES I LITERATURA | Homentage a Neus Català
Homenatge a Neus Català a càrrec de Carme Martí, autora d’Un cel de plom
• Casa Orteu
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Escape roomER

    El Club de Lectura de la Biblioteca 
Municipal i el Cercle de Lectura del 

Comú de Particulars llegiran fragments 
de textos en les presentacions 

i taules rodones

LECTURES 

Vila del Llibre
3, 4 i 5 de maig de 2019

La POBLA 
de SEGUR

2a 
edició

 www.viladelllibre.cat/lapobladesegur  @VilaDelLlibre

#viulesviles

    Sessió de retrat "Alla prima" amb model en viu a càrrec 
de l'artista Jordi Beltran

Dissabte i diumenge d'11.00 a 14.00 h   • Casa Pascual

Pintura en Viu

19.00  
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CASA MOTES - Carrer Major, 3

PLAÇA DEL DALDO

BOTIGA DEL DALDO

CAL XIVATO - Carrer de la Font, 6 

PLAÇA DE LLORENS I TORRES

LA MOIXARRONERA - Carrer de Llorens i Torres, 14

CASA L'ÀUREA - Carrer de Llorens i Torres, 4

CAL GUITARRETA - Carrer de Llorens i Torres, 1 

CAFÈ LA UNIÓN - Carrer de la Font, 4

ELS ENCANTS DEL LLIBRE - Plaça de la Pedrera

PLAÇA DE LA PEDRERA

CTRETZE PIRINEUS - Av. de l'Estació, 38

CASA MAURI - Ajuntament

CASA PASCUAL - Plaça de l’Arbre

CAL MIQUELET - Plaça de la Pedrera,16

COMÚ DE PARTICULARS - Carrer de la Font, 17

CASA CARPI - Plaça de la Pedrera
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• Obsequi del llibre La novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra, amb dedicatòria de l'autor
   i del personatge del lllibre, Oriol Comas i Coma 
• 1 nit d'allotjament i esmorzar a Gramuntill-El Mas de Collegats
• Visita i degustació a la Fàbrica de cervesa CTretze de la Pobla de Segur
• Visita guiada a un dels espais del Joc de dames (antic monestir de Gerri de la Sal o 
   Castell de Mur i canònica de Santa Maria) gentilesa de Peperepep Cultural
   (Per a dues persones)

PARTICIPA I GUANYA EL PREMI!

ENIGMÀRIUS
Màrius Serra proposa als visitants de la 
Vila del Llibre de la Pobla de Segur
12 Enigmàrius Santjordiescos
en 12 comerços!
Demana la teva papereta als comerços 
adscrits a la Vila del Llibre 

Amb el suport de:

En Màrius desvelarà tots els Enigmàrius:
Diumenge 5 de maig a les 13.45 h a la plaça del Daldo

Sorteig del primer premi als 12 enigmàrius resolts:

Sorteig del segon premi a un mínim de 10 enigmàrius resolts:
• Obsequi del llibre La novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra, amb dedicatòria de l'autor
   i del personatge del lllibre, Oriol Comas i Coma
• Un lot de productes locals km0

Vila del Llibre
Una Vila del Llibre és un espai que atorga protagonisme al llibre i a tot l'imaginari que hi ha al seu voltant per convidar a descobrir el 
territori i el seu patrimoni amb l'excusa de la literatura. La Vila del Llibre de la Pobla de Segur forma part de la Xarxa de Viles del Llibre 
de Catalunya (www.viladelllibre.cat), juntament amb Cervera, Montblanc i l'Escala. Anualment celebra el festival literari, una gran 
trobada que omple la Vila Closa d'amants de les lletres, d'autors i autores, editorials independents, llibreries de vell, exposicions, 
tallers d'oficis del llibre, recitals poètics, activitats infantils i experiències literàries per a tots els públics  
Viu la Vila 

Enguany volem reivindicar la dona com a figura 
literària i com a creadora. La Vila del Llibre de la Pobla 
de Segur esdevé una eina per a la memòria d'algunes 

d'aquelles dones silenciades i com un vehicle més 
per a un canvi real

Cicle Dones i Literatura APer a Brossa, tot era poesia. Tant li feia escriure 
teatre (que després va anomenar “accions"), imatges 
hipnagògiques, proses, guions de cinema o sonets… 

Cal Guitarreta acull un espai per conèixer la seva obra i 
experimentar a la manera de Brossa amb les lletres i la 

Vila Closa. Llibres, tallers i jocs per recordar l’autor 
quan es commemoren 100 anys del seu naixement

Any Brossa: 
Espai de tallers i expo 

!

ESPECTACLE
SOLITUD 360º
Una experiència immersiva de llums, ombres, fotografia 
i música per viure en primera persona el camí emocional 
de la Solitud  de Víctor Català

 
Dissabte 4/05 | 21.30
• Casa Mauri

Una producció de VilaDelLlibre i de l’Ajuntament de l'Escala

Direccció i adaptació Coia Valls
Interpretació Lila Urbano
Música Conrad Setó
Fotografia Xulio Ricardo Trigo
Mapping i muntatge Emiliano Castro i Marc Homar



GRAFIT EN VIU 
La Vila Closa es vesteix de llibres. L’artista Thor continua omplint de grafits 

d’inspiració literària la Vila del Llibre de la Pobla de Segur 
Dissabte a les 13.30 i a les 17.00 h   • Cal Xivato

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES | CAMINADA ORNITOLÒGICA | Penjada de caixes niu
Amb la inspiració d'escriptors com Henry Thoreau i Jack London, gaudirem d'un 
matí col·laborant amb la conservació dels ocells i ratpenats del bosc del Vernedot. 
Experiència que comença a la Pobla de Segur per baixar després al Vernedot. 
Després d'una explicació de les diferents espècies d’ocells i ratpenats forestals que 
podem trobar en aquest curiós bosc de ribera, es col·locaran diverses caixes niu 
per a la seva conservació. Duració 4 hores. Una proposta de Salvatgines
• Plaça de Llorens i Torres

CICLE DONES I LITERATURA | Maria Barbal: el Pallars en temps de guerra
L'autora, nascuda a Tremp, presenta L'amic escocès (Columna), una novel·la 
que s'endinsa en el misteri immens de l'amistat i l'amor amb la guerra al 
Pallars com a escenari
• Casa Orteu 

CONTACONTES INFANTIL | Juguem amb les paraules
La protagonista principal té una peculiaritat: li agrada molt i molt col·leccionar coses. 
Col·lecciona cromos, taps d'ampolla, granets... Però té una col·lecció molt especial: 
paraules per jugar amb elles. Una proposta de Noemí Caballer
• Plaça del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

TAULA NOVETATS EDITORIALS | NARRATIVA | Contes per tocar a terra
L'art de ser breu i literàriament inoblidable. Matilde Martínez, editora, presenta 
Des que els nens diuen mentides (Godall Edicions), el recull de contes de l'autora 
basca Uxue Apaolaza. Comparteix taula amb Consol Truchero, autora d'Els amics 
muts (Editorial Adeshoras) i la seva editora, Susana Noeda
• Casa Motes

TAULA RODONA | NARRATIVA HISTÒRIA | La realitat històrica com a protagonista
Els autors que participen en aquesta taula rodona han creat les seves trames 
narratives a partir de fets històrics reals per convertir la història en un protagonista 
involuntari, però imprescindible. Amb Teresa Ibars, autora d'Atles de l'oblit (Pagès 
Editors) i Josep de Moner que presenta Maria, guerra i pau (Editorial Gregal)
• Cal Xivato

TALLER FAMILIAR | Punts de llibre de llana
A partir de llana d'ovella Xisqueta es crearà un punt de llibre de llana original i 
personalitzat. Xisqueta és la marca que representa el projecte de dinamització local 
que treballa per a la recuperació dels oficis al voltant de la llana d’ovella de raça 
Xisqueta i Merino. Una proposta de l'Associació Obrador Xisqueta
• Botiga del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

TALLER FAMILIAR |  Fem un còmic!
Una hora per iniciar-se en el món del còmic per crear la teva primera història 
il·lustrada. Una proposta d’Abel Carrasco per a tots els públics. 
Cal inscriure’s a la carpa d’informació de la plaça de la Pedrera. 
Aforament màxim:12 participants (a partir de 8 anys)
• Casa Carpi 

PRESENTACIÓ - JOC | La novel·la de Sant Jordi
Màrius Serra i Oriol Comas conviden a jugar amb La novel·la de Sant Jordi 
(Amsterdam). Durant la primera part de la presentació, el públic podrà conèixer la 
història i els personatges d'aquesta obra que revisita la llegenda del cavaller més 
famós de Catalunya. Després, tots els assistents podran formar part d'un joc de 
lògica i pistes per reviure la història del llibre
• Plaça del Daldo 
CONTE INFANTIL: PRESENTACIÓ, LECTURA I ACTIVITAT
No t'oblidis de mirar per la finestra
Ha arribat la primavera, època en què les cigonyes passen per davant de casa del 
Pol, i ell no treu els ulls de la finestra. El Roger, el seu germà, va morir fa uns mesos 
però li va prometre que es convertiria en una cingonya. Un conte escrit per Ester 
Farran i il·lustrat per Jordi Sales. Una proposta d'Edicions Salòria
• Casa Orteu 

TALLER FAMILIAR | Fem paper artesanal i sostenible
L’ofici de paperaire és un ofici en perill d’extinció que forma part de la cultura i la 
història de la nostra comunitat. Sastres Paperers proposa un taller per fer paper 
amb cotó i altres fibres vegetals, especialment les procedents de residus tèxtils 
(jute, espart, lli...)
• Botiga del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES | RUTA POÈTICA | Escriure el pas del temps
Taller que convida els assistents a endinsar-se en la història de la Pobla de Segur 
des d'una perspectiva literària i creativa alhora que s'experimenta amb el gènere 
de la prosa poètica. Una proposta d'Edicions Tremendes
• Plaça de Llorens i Torres

CICLE DONES I LITERATURA | NARRATIVA I ASSAIG | La lluita feminista
Relats de dones reals i imaginàries que expliquen des de diverses perspectives les 
cares del feminisme en diverses èpoques. Amb Jordi Raventós, editor, que presenta 
Maria Glòria. No sempre la culpa és d’ella (Adesiara Editorial) i Elisenda Albertí, 
editora i autora de Compromeses, vuit dones catalanes excepcionals (Albertí Editor)
• Casa Motes

NOVETAT EDITORIAL | ASSAIG | Viatge Universal pel Pirineu
Joan Obiols continua el seu particular viatge per la cadena muntanyenca pirenaica i 
presenta dues noves entregues de la seva aventura: Viatge Universal pel Pirineu. Per 
terres de... El Pallars Sobirà i Viatge Universal pel Pirineu. Per terres de... El Pallars 
Jussà. El gran mar geològic (EdicionsSalòria i Edicions Andorra)
• Cal Xivato

TALLER FAMILIAR | IL.LUSTRACIÓ
Crea el teu conte del Fermí i la Valentina amb Scaramuix
• Cal Motes

DISSABTE 4 CICLE DONES I LITERATURA | NOVETAT INFANTIL | Dones úniques
Dones úniques (Columna) és un llibre de relats protagonitzats per dones catalanes 
o estretament relacionades amb el nostre territori. Dones d’àmbits diferents i de 
totes les èpoques que, d’alguna manera, han arribat a ser tot allò que han volgut, 
gràcies també a altres dones com elles. Amb la participació de dues dones úniques: 
la seva autora, Montse Barderi, i l'escriptora, Maria Barbal
• Plaça del Daldo

TAULA RODONA | Històries de superació
Dos llibres que mostren que la fortalesa més gran de l'ésser humà es troba en el seu 
interior. Màrius Serra conversa amb Coia Valls i se centren en les seves obres: 
Quiet (Empùries), novel·la de l'escriptor barceloní que recull les seves vivències com 
a pare d'en Llullu i que aquest 2019 fa 10 anys de la seva publicació, i Els camins 
de la Llum (Rosa dels Vents), la història rescatada per l'escriptora reusenca que 
narra les aventures de Louis Braille, inventor del mètode d'escriptura per a invidents
• Casa Orteu

RECITAL POÈTIC | Vuitanta-dos dies d'octubre
Vuitanta-dos dies d’octubre (Anem Editors) és un poemari de Josep Enric Dallerès, 
una de les plomes més reconegudes de la literatura andorrana. Els poemes són fruit 
de la reflexió personal motivada per la situació actual que viu Europa davant reptes 
polítics com el del procés sobiranista català
• La Moixarronera

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

APERITIU LITERARI | NARRATIVA FICCIÓ | Les novetats de la PAE
La Cerverseria CTretze Pirineus s'omple de lletres amb els autors de la Plataforma 
de Adictos a la Escritura que presenten Un segundo en el infinito (Ediciones Cívicas) 
d'Iván Albarracín, ambientada en un estrany bar on els seus visitants trien una cançó 
en una vella gramola, i Viejo (Apache Libros),de Manuel Gris que tracta d'un 
borratxo, homòfob, racista, masclista i anàrquic 
• CTretze Pirineus (Avinguda de l'Estació, 38)

TAULA RODONA | De política i lletres
Bea Talegón entrevista Jaume Alonso-Cuevillas, autor d'1 judici (polític) i 100 
preguntes (Símbol Editors). La taula rodona oferirà, a més, una entrevista gravada 
amb Carles Puigdemont sobre el seu llibre La crisi catalana, una oportunitat per a 
Europa (La Campana). Presentat pel periodista Martí Farrero
• Comú de Particulars

CICLE DONES I LITERATURA | CONTACONTES INFANTIL | Amb Cé de Contes
La Cé és una contacontes molt especial. Es vesteix de colors i explica històries de 
nenes i dones grans, molt grans, que fan coses increïbles i que ens recorden que 
des de la diferència podem ser iguals. Una proposta de Lletra Impresa Edicions
• Plaça del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

CICLE DONES I LITERATURA | Any Teresa Pàmies
Fa 100 anys va néixer Teresa Pàmies, la gran cronista del segle XX, una escriptora 
que ens porta més enllà del reportatge, la crònica o el llenguatge periodístic per 
demostrar que la literatura no és només sinònim de ficció. 
Conferència a càrrec de Montse Barderi, Comissària de l'Any Teresa Pàmies
• Casa Orteu

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

PRESENTACIÓ | Premi Ramon Llull 2019
Rafel Nadal presenta El fill de l'italià (Columna), premi Ramon Llull 2019, la història 
d'un home que decideix buscar el seu pare, un combatent italià de la Segona Guerra 
Mundial, i es troba amb la seva pròpia identitat
• Casa Orteu 

CICLE DONES I LITERATURA | CONTACONTES RURALS | Terra a la maleta
Una sessió de contes per a adults, tribut al món rural i oral d'on prové la narradora, 
Noemí Caballer. Històries i xafarderies d’àvies i veïnes que, sota la seva mirada 
femenina, parlen de festa major, de l'emigració a les Amèriques, de la quotidianitat 
de la gent de muntanya, i les peripècies d'uns personatges entranyables
• Cafè de la Unión

CICLE DONES I LITERATURA | CONTACONTES INFANTIL
Hola, sóc la Teresa. Un viatge per la vida de Teresa Pàmies
Contacontes que repassa la vida de Teresa Pàmies en quatre moments clau de 
l'escriptora: infantesa, joventut (guerra), maduresa (exili) i vellesa a través de 
diferents anècdotes. Una proposta de la Companyia Laberta Delpoblet adreçada a 
infants a partir dels 7 anys
• Plaça del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

CICLE DONES I LITERATURA | NARRATIVA | Cuando se va el azul
Gemma Laborda narra la història de tres dones, des de la infància fins a la maduresa 
a Cuando se va el azul (Ediciones Parnass)
• Casa Motes

NOVETAT EDITORIAL | PALLARS
El meu Pallars (Editorial Garsineu), reedició íntegra de l'obra més emblemàtica de 
Joan Lluís, amb un cinquè volum inèdit sobre la Vall de Cardós, i Les arrels de 
l'Escola Pia al Pallars. Josep Calassanç, oficial de Tremp (Editorial Garsineu) de 
Joan Florensa i Aniol Noguera
• Cal Xivato

CONTE INFANTIL: PRESENTACIÓ, LECTURA I ACTIVITAT | El trinxat no porta carbassa
La padrina del Cisco i del Romeu prepara el millor trinxat del Pirineu i els petits de
la casa frisen per descobrir els ingredients secrets d'aquest plat. 
Una proposta d'Edicions Salòria
• Plaça del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

TALLER FAMILIAR Fem un còmic!
Una hora per iniciar-se en el món del còmic per a crear la teva primera història 
il·lustrada. Una proposta d’Abel Carrasco per a tots els públics. 
Cal inscriure’s a la carpa d’informació de la Plaça de la Pedrera.
Aforament màxim:12 participants (a partir de 8 anys)
• Casa Carpi 
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18.00  TAULA NOVETATS EDITORIALS | ANDORRA  
La literatura de l'altra banda dels Pirineus
Dos editors andorrans presenten les seves novetats: Ossos i cendres (Editorial Límits) 
de Robert Pastro, i El caminar d'una vida. Converses entre Daniel Armengol i 
Josep-Enric Dallerès de Josep-Enric Dallerès
• Cafè de la Unión

TALLER POÈTIC | Escriptura poètica NO creativa
Una oportunitat per estimular el treball poètic conceptual. La finalitat serà realitzar, 
no crear, una obra poètica, individual o en col·laboració, amb l'ajuda de diferents 
materials. Una oportunitat per reflexionar sobre els processos d'originalitat a partir 
de l'escriptura NO creativa: la combinació, apropiació, edició i recontextualizació 
d'elements textuals ja existents. Una proposta de l'Associació Cultural Tintamotora
• Botiga del Daldo

TALLER FAMILIAR | Any Brossa: Aplec
Aplec és un llibre-objecte-acció composat per 100 As de color negre retallades 
que pots extreure del llibre i jugar amb elles per crear poemes visuals. 
Durant el taller, omplirem la Vila amb 'A' per crear una intervenció única i 
brossiana a la Vila Closa. Una proposta d'Els Cuscusians
• Cal Guitarreta

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

PRESENTACIÓ | Premi Sant Jordi 2018
Jordi Cabré presenta Digues un desig (Enciclopèdia Catalana), premi Sant Jordi 
2018, una novel·la sobre les mentides que ens diem per amagar la nostra veritable 
identitat; sobre els límits que som capaços de creuar per seduir
• Casa Orteu 

CONTACONTES INFANTIL | L'hora del conte pirata
Els pirates arriben a la Pobla de Segur perquè els més petits de la casa puguin 
descobrir els àlbums il·lustrats de Jonny Duddle, l’il·lustrador de Harry Potter. 
Històries divertides on no hi manquen els vaixells, els cocodrils i els pedaços als ulls!
Una proposta d'Edicions El Pirata
• Plaça del Daldo

ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

ESPECTACLE | SOLITUD 360º | L'obra cabdal de Caterina Albert es fa llum i música
Una experiència immersiva de llums, ombres, fotografia i música per viure en 
primera persona el camí emocional de la Solitud de Víctor Català
Direccció i adaptació: Coia Valls 
Interpretació: Lîla Urbano
Música: Conrad Setó
Fotografia: Xulio Ricardo Trigo
Mapping i muntatge: Emiliano Castro i Marc Homar
Una producció de VilaDelLlibre.CAT i de l’Ajuntament de l'Escala
• Jardins de Casa Mauri 
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ESCAPE ROOM
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

CICLE DONES I LITERATURA| Literatura i paisatge
Taula rodona amb Núria Garcia Quera, Raquel Picolo i Noemí Riudor, tres escriptores 
del Pallars amb una visió rural i femenina sobre la literatura marcada pel paisatge 
que les envolta
• Casa Orteu

TALLER FAMILIAR | Any Brossa: ABROSSAdari
Taller familiar que, a partir d'un quadern, convida a crear un poemari visual amb 
l'obra de Joan Brossa i els seus múltiples Poemes Visuals com a font d'inspiració. 
Jugarem amb les lletres, les imatges, les paraules, els significats...
Una proposa d'Els Cuscusians
• Cal Guitarreta

ESCAPE ROOM 
Endinsa't en una història de misteri en format escape room  + informació destacat
• Cal Miquelet

Horaris:
 Dissabte 11.00,12.00,13.00,17.00,18.00 i 19.00
Diumenge 11.00,12.00,13.00,17.00,18.00 i 19.00

Cal inscripció prèvia a la carpa d'Informació a la plaça de la Pedrera 
 • Cal Miquelet

Un joc d'enigmes per ajudar l'Elvira, una dona pagesa 
pallaresa de fa 100 anys, a trobar la sortida del seu laberint 

de feines, obligacions i compromisos.
Formeu un equip de fins a 6 persones i inscriviu-vos! 

Supereu les proves i els enigmes i trobeu la clau 
del seu alliberament!

Escape Room 
 "La dona pagesa només 
descansava quan dormia"

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES 
La Vila convida a descobrir la Pobla de Segur i el seu entorn 

amb propostes on la literatura es barreja amb el patrimoni i la 
natura del Pallars Jussà. Dissabte, una passejada en família per 
col·locar nius d’aus és l’excusa per descobrir autors que es van 

inspirar i van escriure sobre els boscs, i diumenge, la poesia és el fil 
conductor d’un taller on s’escriurà des del passat mentre s’observa la 

Pobla de Segur d’avui dia amb tot el seu llegat històric i humà

12.00  

17.00  

DIUMENGE 5

11.30  11.30  12.00  

TROBADA DE CORALS
Concert de la Coral el Clavell de Mollet i de Veus del Pallars

 (Coral Vall Fosca, Coral Verge de Ribera i el Cor Jove de la Pobla de Segur)
Dissabte 19.30 h  • Plaça de l'Arbre


