
 
Benvolguts amics, 

La xarxa de Viles del Llibre de Catalunya ja és una realitat aquest 2016 i us volem 

convidar a ser-ne protagonistes. 

En la novena edició de la Vila del Llibre de Bellprat, l'actriu Montserrat Carulla va 

ser el personatge de la societat civil catalana que va tenir el privilegi de donar 

l'alternativa al territori català que inaugura la xarxa: LA PAERIA DE CERVERA. A la 

tardor, els dies 22 i 23 d'octubre de 2016, el centenari Carrer Major de la vila es 

transformarà en un centre cultural de primer ordre convertit en "CERVERA, VILA 

DEL LLIBRE". 

Els qui heu participat en alguna d’aquestes darreres edicions de Bellprat, Vila del 

Llibre, o tots aquells que encara no ho heu fet teniu l’oportunitat de viure en 

primera persona com es repeteix la màgia en un nou territori, noves empremtes 

històriques i nous vilatans. 

El repte que ens hem marcat és retornar l’esplendor al Carrer Major, avui amb la 

majoria de locals tancats al públic, promovent la instal·lació de comerços 

relacionats amb el món del llibre i els seus oficis (llibreries, enquadernadors, 

estudis creatius, etc.). 

Per posar-vos en context, us recordem que una vila del llibre és un lloc rural o un 

espai dins de pobles més grans, que ha trobat en el món del llibre l’excusa per 

sortir de l’oblit i activar una economia sostenible. És una iniciativa capaç d’articular 

noves xarxes de col·laboració entre el món cultural, social i econòmic. En aquest 

enllaç podeu veure el vídeo de la darrera edició de  Bellprat, Vila del Llibre. 

Noves fórmules desenvolupades enguany a Bellprat han gaudit del favor del públic i 

les volem evidenciar a Cervera, Vila del Llibre: per exemple, hem reunit editors de 

llibre d’artista en un espai anomenat “Territori creatiu”. Lla iniciativa va tenir molt 

èxit, atès que vam aconseguir posar en valor el treball artesanal d’obres com les 

d’aquest col·lectiu. Perquè us en feu una idea, podeu mirar aquest Post. 

Cervera ens donarà la possibilitat de seguir experimentant el format proposat a 

Bellprat, aprofitant sobretot la força mediàtica d’aquesta ciutat, bressol de moltes 

manifestacions artístiques i culturals al llarg dels segles i que encara manté en els 

moviments culturals el motor de la seva economia. 

En l’enllaç adjunt, trobareu un formulari amb tota la informació per participar-hi i 

les diferents modalitats i condicions per tenir-hi parada. Us animem a fer propostes 

de presentacions i activitats. L’important és l’energia que imprimiu al projecte, atès 

que vosaltres, com tots els implicats, en sereu els protagonistes: 

http://www.viladelllibre.cat/formularicervera 

Per formalitzar la vostra inscripció formal, la Paeria de Cervera ha publicat una taxa 

específica per a aquest esdeveniment de 70€, el pagament de la qual haureu de fer 

abans del 30 de setembre de 2016 al número de compte: ES92 2100 0016 06 

0200492656, indicant el nom de la vostra empresa (la que apareixerà en el 

programa) i responent aquest correu amb la vostra intenció de participar i 

adjuntant el comprovant de pagament a la Paeria de Cervera. 

Anem per feina, Cervera ja és aquí! 

https://www.youtube.com/watch?v=P5l6pKa-cGw
http://www.viladelllibre.cat/2016/06/15/labecedari-de-bellprat-vila-del-llibre-2016/
http://www.viladelllibre.cat/formularicervera)

