
  
 
 

El festival Degusta LLibres convertirà Piera  
en l’epicentre gastronòmic i cultural de l’Anoia 

 
• Degusta Llibres és la nova proposta d’oci de qualitat i proximitat que fa 

l’Ajuntament de Piera i que neix a l’unir la celebració de la primera edició del 
festival literari Piera, Vila del Llibre i la quarta edició del festival gastronòmic 
PieraDegusta.  

• El nou esdeveniment, que tindrà lloc el 25 i 26 de setembre, es va presentar durant 
la inauguració de l’exposició “Una Vila d’autor” que es podrà veure a la Sala 
d’Exposicions Municipal de Piera fins al 30 de setembre 

• A més de les parades d’oferta culinària amb productes locals, el festival del 
setembre oferirà un mercat d’editors independents, així com un catàleg d’activitats 
literàries al voltant de Piera, presentacions de novetats i debats sobre gastronomia 
i literatura 

 
Piera, 21 de juny de 2021 — L’Ajuntament de Piera va anunciar diumenge 20 de juny, durant 
la inauguració de l’exposició fotogràfica “Una Vila d’autor”, que s’incorpora a la Xarxa de Viles 
del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat) i que celebrarà el seu primer festival literari el 
proper 25 i 26 de setembre fusionant-lo amb la trobada gastronòmica Piera Degusta en un nou 
format: Degusta Llibres  

La nova proposta cultural s’integra en un festival ja consolidat a Piera i hi incorpora un mercat 
d’editorials independents i un programa d’actes per a tots els públics que combinarà novetats 
literàries, visió local i debats al voltant de la gastronomia.  

L’alcalde de Piera, l’Il·lustríssim Sr. Josep Llopart, va ser l’encarregat d’anunciar la incorporació 
del poble a la xarxa literària i va donar la benvinguda al nou festival Degusta Llibres “és una 
aposta per posar en valor no només el nostre territori i els nostres productes, sinó també per 
fomentar la cultura a través del llibre, i lligar-ho tot plegat en un esdeveniment que permeti situar 
a Piera al mapa dels pobles i ciutats que treballen per mantenir viu el seu passat, per fer millor 
el seu present i per impulsar el seu futur”.  

Al seu costat, el director de la Xarxa, Enric Bono, va agrair al consistori pierenc l’acollida de 
Vila del Llibre i va tenir un record per l’origen de les viles, el poble de Bellprat, “tornem a 
l’Anoia, on va començar aquesta aventura de turisme literari que des d’un inici ha volgut 
descentralitzar la cultura i connectar el món literari amb el territori i el patrimoni i a partir d’ara, 
oferir un nou format que marida de manera natural amb la gastronomia local. Els llibres han 
arribat a Piera per oferir-nos una nova mirada del territori que sorprendrà tant els seus habitants 
com els seus visitants”.  

Així mateix, Joan Fontanella, director de Vadefoodies i encarregat de PieraDegusta, va destacar 
l’enriquiment que provoca la fusió dels dos festivals “després de tres edicions de PieraDegusta 
el maridatge amb Vila del Llibre ens permet oferir un nou relat literari de la terra. Agraïm a 
l’Ajuntament la seva aposta per incorporar-se a la Xarxa de Viles del Llibre i enfortir així la seva 
aposta pel turisme de qualitat”. Per acabar l’acte de presentació de Degusta Llibres, va prendre 
la paraula el comissari literari del festival, el cronista i expert en patrimoni pierenc, Antoni 
Escudero va destacar la importància de l’aposta de l’Ajuntament “és molt rellevant el naixement 
de Degusta Llibres i la incorporació de Piera a la Xarxa de Viles del Llibre: és una oportunitat 



  
 
per convertir-se en capital cultural-gastronòmica de l’Anoia, i fins i tot de la Vegueria del 
Penedès. Perquè estem parlant de molt més d’un esdeveniment, es tracta de tota una declaració 
de principis a favor de la cultura. Els llibres seran el fil conductor del redescobriment del 
patrimoni local de Piera”. 

Degusta Llibres proposarà als visitants endinsar-se en una colònia estiuenca revisitada, on la 
cultura i l’oferta culinària de proximitat es donaran la mà, tal com ho feien els habitants de Piera 
a finals dels anys 40 i inicis del 50 del segle passat quan visitaven la Vila i organitzaven 
trobades gastronòmiques i de caire social en què la cultura tenia un paper destacat.  

A més de la part de programa centrada en el patrimoni material i immaterial de Piera, que 
tindrà un pes específic important, Degusta Llibres oferirà un programa d’activitats per a tots els 
públics on destacaran els debats al voltant de la relació entre literatura i gastronomia i la reflexió 
sobre el menjar com a fet cultural indestriable de la nostra història i el desenvolupament de la 
nostra identitat. Així mateix, hi haurà temps també per a les presentacions de novetats literàries 
de tardor i per a les activitats infantils i juvenils.  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

L’anunci de la incorporació de Piera a la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya va tenir lloc en 
el marc de la inauguració de l’exposició Una vila d’autor, que es podrà veure a la Sala 
d’Exposicions Municipal fins al 30 de setembre.  

Una vila d’autor, exposició fotogràfica de Xulio Ricardo Trigo, fa una repàs gràfic als cinc anys 
d’existència de la Xarxa, a partir d’una selecció acurada i significativa de les fotografies que 
Trigo ha fet en tots els festivals celebrats des del 2016. Com ell mateix es defineix, l’actitud de 
Xulio Ricardo Trigo és la del “passejant contemporani” i les seves fotografies reivindiquen aquest 
“esperit de recerca i curiositat que volen anar més enllà de la fotografia documental i aprofundir 
en el bategar diari de la nostra gent”. Aquesta manera de caminar per les viles, amb silenci 
però l’ull viu, queda ben reflectida en els moments captats, especialment en la seva galeria de 
retrats. Molts dels escriptors més destacats que han participat en aquests cinc anys de Vila del 
Llibre, des de Joan Margarit a Carme Riera, passant per Joan-Lluís Lluís o Màrius Serra, surten 
retratats en plena acció, sense posar, mostrant-se en la imatge tal com són.  

Entre ells, també, Coia Valls, Maria Carme Roca i Roser Capdevila que van ser presents i van 
intervenir activament en la inauguració. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ 
Constanza Saavedra i Jordi Puig 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 
constanza.saavedra@viladelllibre.cat | Tel. +34 636 292 710 
jordi.puig@ viladelllibre.cat | Tel. +34 699 219 918 
 
Sobre la Xarxa de Viles del Llibre 

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat) és un moviment de turisme cultural que 
té com a objectiu difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre fora dels grans circuits 
culturals tradicionals.  

Impulsada per VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se en motor social i econòmic, i al mateix 
temps, generar un impacte positiu en el territori i en la vida dels ciutadans. És una iniciativa que té el 
llibre com a motor per transformar i redescobrir un territori, enriquint el seu poble a través d’una proposta 
cultural creativa i de qualitat.  

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya vol ser referent en un model d’economia circular que fomenta 



  
 
la sostenibilitat i que promou l’accessibilitat cultural més enllà de les grans ciutats. 

Després de Bellprat (Anoia) són viles que promouen la literatura des de de la Xarxa de Viles del Llibre 
de Catalunya, les següents ciutats: Cervera, Montblanc, L’Escala, Piera i Sitges. 

 

Sobre PieraDegusta 

Pieradegusta és una proposta lúdica i gastronòmica que l’Ajuntament de Piera va posar en marxa l’any 
2017 amb la col·laboració de l’Associació Vadefoodies i que reuneix en una mateixa jornada a 
productors, restauradors i persones rellevants del món de la gastronomia a Piera.  

És un mercat gastronòmic que vol activar el comerç, la restauració i mostrant les possibilitats 
gastronòmiques que ofereix la ciutat. Volem unir turisme,comerç i cultura per crear sinèrgies i fruit 
d’això neix el festival gastronòmic on els tres àmbits s’uneixen per posar en valor el nostre patrimoni 
humà, social i també arquitectònic. 

Degustacions, xerrades, tallers de cuina per als infants, showcookings acompanyats d’una agenda 
musical de grups de la Vila. 

 

 

 


