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CERVERA CELEBRARÀ UNA JORNADA LITERÀRIA SOLIDÀRIA  
QUE RECUPERA L’ESPERIT DE LA VILA DEL LLIBRE 

• Gràcies a l’empenta d’un grup de cerverins i cerverines, el carrer Major de la 
capital de la Segarra tornarà a omplir-se de literatura en una jornada literària on 
el llibre de segona mà mostrarà tot el seu potencial com a eina per impulsar una 
economia social i solidària  

• La Vila del Llibre Solidària de Cervera se celebrarà diumenge 14 de novembre 
d’11.00 a 15.00 i es desenvoluparà al voltant dels Encants de Llibre, a la casa de 
La Sagrada Família. Hi haurà activitats literàries familiars, una retrospectiva 
fotogràfica dels cinc anys de la Xarxa de Viles del Llibre, taules de diàleg on els 
protagonistes seran els llibres i la solidaritat, a més d’activitats a les llibreries i 
comerços de la vila. 

 

Dijous, 4 de novembre de 2021 – Cervera torna a convertir-se en la capital literària de 
la Segarra el diumenge 14 de novembre amb la celebració de la Vila del Llibre Solidària 
de Cervera. Després de quatre exitoses edicions del festival Cervera, Vila del Llibre –
2016, 2017, 2018 i 2019–, els llibres tornaran al carrer Major de la mà de la societat 
civil cerverina en un nou format de trobada literària que demostrarà la capacitat del llibre 
de segona mà per engegar una nova economia social i solidària amb un alt potencial de 
creixement. 

Es tracta d’una iniciativa liderada per Emaús Rural i VilaDelLlibre.CAT, que compta amb 
el suport de les llibreries de la vila –Tastalletres, Cucafera, Llibreria Universitat i Quiosc 
Papers i Més–, l’Associació Amics del Conte, comerços de la Vila, el Conservatori de 
Música de Cervera, a més d’un grup de cerverins i cerverines que creuen en el potencial 
de la literatura per dinamitzar de manera sostenible el seu territori. 

La Vila del Llibre Solidària de Cervera neix amb l’objectiu principal d’ampliar l’abast del 
projecte literari social d’Emaús Rural –una llibreria de segona mà que dona feina a un 
grup de persones en risc d’exclusió social–, donar visibilitat a altres projectes ciutadans i 
solidaris arrelats a Cervera –la feina dels Amics del Camí de Sant Jaume– i recuperar el 
protagonisme del carrer Major de Cervera en el mapa literari de Catalunya.  

De fet, un dels objectius dels organitzadors és establir els fonaments per tornar a celebrar 
el festival literari de gran format el 2022. Des del seu inici a Cervera, l’any 2016, la 
Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya ha consolidat el seu projecte amb una sòlida 
associació de pobles que aposten pel llibre com a motor de dinamització social i 
econòmica sostenible. L’any 2022 se celebraran festivals literaris a l’Escala, Sitges, Piera, 
Cabrils, Malgrat de Mar i Manacor (Mallorca). 
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Programa de la Vila del Llibre Solidària de Cervera 

Mercat del llibre de segona mà. Els Encants del Llibre, llibreria de vell que va néixer a 
l’antic Museu del Blat i que ara està ubicada la residència de la Sagrada Família sota la 
gestió d’Emaús Rural, oferirà durant tot el dia el seu fons de 10.000 llibres a preus 
populars. A més, les llibreries de Cervera han col·laborat a engrandir el fons dels Encants 
posant a l’abast d’Emaús Rural títols descatalogats i fons d’armari d’editorials amigues 
que, tot i no ser novetats, tenen un alt valor cultural. Tota la recaptació es destinarà a 
donar suport als projectes d’Emaús Rural. 

Exposició Una Vila d’Autor. Mostra fotogràfica que fa un repàs gràfic als cinc anys 
d’existència de la Xarxa de Viles del Llibre, a partir d’una selecció de les fotografies, en 
blanc i negre, que Xulio Ricardo Trigo ha fet dels moments i dels escriptors més destacats 
que hi han participat, des de Joan Margarit a Carme Riera, passant per Pilarín Bayés o 
Màrius Serra. Moltes de les fotografies són de les edicions del festival literari de Cervera. 
L’exposició romandrà oberta fins al desembre a la Sagrada Família. 

Enigmàrius als comerços i llibreries de Cervera. Màrius Serra ha creat un Enigmàrius 
solidari que es podrà veure als aparadors dels comerços i llibreries de Cervera a partir 
del dilluns 8 de novembre. Per participar-hi, s’ha de comprar una butlleta d’1 euro a les 
llibreries del poble i respondre a tots els jocs de paraules distribuïts per la vila. Qui hi 
tingui més traça participarà en el sorteig, diumenge 14, d’una cistella amb productes 
gastronòmics de proximitat. Tots els diners recaptats serviran per donar continuïtat als 
diferents projectes d’Emaús Rural. 

Taules de diàleg. El matí de diumenge hi haurà tres taules de diàleg per donar visibilitat 
a la feina d’inserció social que fa Emaús Rural a través del Llibre de segona mà; parlar 
del paper dels Amics del Camí de Sant Jaume al carrer Major de Cervera; i compartir 
records de les anteriors edicions del festival Cervera, Vila del Llibre de la mà dels 
escriptors Coia Valls i Xulio Ricardo Trigo i el director de la Xarxa de Viles del Llibre, 
Enric Bono. 

Programa familiar dinar solidari. Durant el matí hi haurà un taller d’oficis del llibre, un 
concert d’acordió a la Capella i un contacontes dirigits al públic familiar. A més, els 
usuaris que viuen a la casa de la Sagrada Família prepararan un  dinar solidari que 
tindrà un preu de 12 euros per persona. Els tiquets es poden comprar des del dilluns 8 de 
novembre als Encants del Llibre. La recaptació es destinarà a sostenir els projectes 
d’Emaús Rural. 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
Constanza Saavedra - Jordi Puig 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 
constanza.saavedra@viladelllibre.cat - jordi.puig@viladelllibre.cat 
636 292 710 – 699 219 918 
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Sobre la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya 
#ViuLesViles  

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya és un moviment de turisme cultural que té com 
a objectiu difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre per a fer arribar 
una proposta d’oci de qualitat a tothom sense importar el lloc on es trobi. Impulsada des 
de VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa està formada per territoris –consells comarcals, ciutats, 
pobles i, fins i tot, barris– que volen generar un impacte positiu en els seu territori i en 
la vida dels ciutadans a través de la literatura.  

És una iniciativa que té el llibre com a motor per transformar i redescobrir un àrea 
geogràfica des del respecte a les seves particularitats, i a més, és capaç d’impulsar nous 
models de desenvolupament turístic, econòmic i social. 

Després de Bellprat (Anoia) són viles que promouen la literatura des de la Xarxa de Viles 
del Llibre de Catalunya pobles com Cervera, L’Escala, Piera, Sitges, Cabrils o Malgrat 
de Mar. 

 


