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Sant Pere de Riudebitlles acollirà el 27 de setembre, i per quart any consecutiu, la Trobada 

professional del món del llibre per a la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura. 

 

La iniciativa, promoguda pels membres del projecte Riudelletres i amb el suport de l’Ajuntament, 

la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, es consolida 

com a punt de trobada dels professionals del món del llibre implicant tots els agents del sector. 

Com a novetat d’aquest any, la jornada passa a fer-se el diumenge per facilitar la participació dels 

professionals de les llibreries. 

 

Riudelletres vol ser un espai per compartir experiències d’èxit en el món de la comunicació pel que 

fa al sector literari i dotar d’eines als participants de la jornada. Seguint amb la línia iniciada l’any 

passat, en aquesta edició de 2020 els organitzadors han optat per tallers pràctics que permetin als 

assistents aplicar els coneixements l’endemà mateix de la jornada.  

 

Pel que fa als ponents d’aquesta edició, Riudelletres rebrà la visita de la periodista, escriptora i 

professora Eva Comas que farà un taller pràctic d’edició de vídeos per a professionals del sector. 

Davant la pandèmia de la Covid-19, els organitzadors de la jornada han considerat que aquest era 

un aspecte destacable per aquest any ja, que molts professionals s’han hagut d’adaptar a les 

circumstàncies i han proliferat vídeos no professionals a les xarxes per promocionar i donar a 

conèixer la seva feina. El taller ha de servir per millorar aquest contingut audiovisual i aconseguir, 

així, una millor difusió de la cultura literària. 

 

El segon i el tercer taller del Riudelletres 2020 van molt en la línia de l’edició del 2019. El primer es 

tracta d’un taller de xarxes socials, impartit per la CM Esther Barqué, i el segon és un taller sobre 

oralitat i expressió en públic dirigit per l’actor, director i formador teatral Ramon Garrido. Ambdós 

tallers ja van tenir una molt bona acollida en l’edició passada del Riudelletres i aquest any 

completaran el ventall de possibilitats d’aquestes dues facetes de la comunicació. 

 

Finalment, l’última hora i mitja de la jornada servirà per posar damunt la taula un dels grans temes 

de l’espai literari català com és la professionalització del sector, especialment en la primera baula 

de la cadena, el de l’escriptura. Per això es comptarà amb la presència de tres escriptors consolidats  
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de la literatura catalana com són en Sebastià Bennasar, la Maria Carme Roca i el Jordi Cabré que 

dialogaran sobre la professionalització de l’escriptura. 

 

El Riudelletres és una jornada que dura tot el dia (de les 10.00 h fins a les 19.30 h). S’ofereix als 

participants a possibilitat de dinar en el mateix espai de la mà del restaurant La Taverna d’en Silè, 

i així poder seguir conversant amb els ponents de la jornada.  

 

Així mateix, en la inscripció s’inclou un tast de vins de la vall del Riudebitlles gràcies a la 

col·laboració amb l’entitat Riudevins.  

 
 

 

Jordi Romeu Carol, ideòleg i fundador de Riudelletres va detectar que, sovint, molts dels actors 

(especialment els autors i les autores) de la cadena del llibre, desconeixien les noves formules o 

eines de comunicació que tenen al seu abast, per donar visibilitat a les seves obres.  

 

Després d’una conversa amb Jaume Felipe, bibliotecari de Riudebitlles, van decidir reunir en un 

mateix espai a bibliotecaris, editors, llibreters i escriptors per posar en comú aspectes de 

comunicació, sobretot experiències d'èxit que es poguessin aplicar en els diferents moments de la 

vida d'un llibre i per part de cadascun dels sectors implicats.  

 

El primer pas era conèixer l'opinió dels diferents sectors i per això el primer any es va organitzar una  

taula rodona on representants de cada sector van plantejar la seva problemàtica, el seu punt de 

vista i van plantejar possibles vies de reformulació. El segon any, Riudelletres es va plantejar des de 

l’experiència del comunicador cultural, amb la intenció que els assistents a la jornada coneguessin 

eines efectives (i coneixement real) de la comunicació editorial. L’any 2019 es va decidir canviar les 

ponències per tallers pràctics i específics de comunicació a xarxes i d'oralitat sense deixar de banda 

el coneixement d'un altre aspecte important de la cadena, en aquest cas per això vam convidar la 

Carlota Torrents (Asterisc Agents) qui va parlar sobre la contractació i els drets d’autor. 

 

 

Programa de la jornada 
 

✓ 10.00 h – Arribada de participants i benvinguda (Casal dels Marquesos de Lió) 

✓ 10.30 h – Xerrada-taller sobre edició de vídeos promocionals; Ponent: Eva Comas Arnal 

(professora, escriptora i periodista)  

✓ 12.00 h – Taller sobre l’ús de les xarxes socials en el món de la literatura; Ponent: Ester 

Barqué (community manager, dinamitzadora i formadora en xarxes socials)  

✓ 13.30 h – Descans, tast de vins i caves de la Vall del Riudebitlles a càrrec de l’entitat 

Riudevins i dinar amb el restaurant La Taverna d’en Silè. 
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✓ 16.00 h – Taller sobre oralitat i exposicions en públic (II); Ponent: Ramon Garrido (actor, 

director i pedagog teatral) 

✓ 18.00 h – Debat sobre professionalització del món editorial; Ponents: Sebastià Bennasar 

(escriptor), Maria Carme Roca (escriptora) i Jordi Cabré (escriptor) 

✓ 19.30 h – Cloenda de la trobada. 

 
 

Ponents 

 

 

Eva Comas Arnal, professora, escriptora i periodista. 

 

Doctora en Comunicació, ha donat classe de ràdio i expressió oral a l’URL, la 

UOC i la UIC. Ha treballat en el sector editorial com a cap de comunicació de 

Comanegra.  

 

Col·labora habitualment a El món a RAC1 i a la Revista Mètode. També ha  

col·laborat en diversos programes de Catalunya Ràdio i el canal 33, així com a El País i al diari El Punt 

Avui. 

 

Recentment ha publicat el llibre El somni blau sobre l'obra de Mercè Rodoreda. És autora del vídeo-

bloc  La motxilla de llibres. 

 

 

 

Ester Barqué Setó, Community manager, dinamitzadora i formadora en 

xarxes socials. 

 

Es dedica a publicar, penjar, vitalitzar…, és a dir, a fer circular informació per 

les xarxes socials, el mitjà de comunicació més important en aquest moment. 

 

Amb una experiència de més de 1.500 hores impartint formació, ens explicarà 

aquelles accions en xarxes socials que sempre et ballen pel cap. 

 

Ramon Garrido, actor, director i pedagog teatral.  

 

Llicenciat en Arquitectura Superior. Graduat en Tècnica Meisner i a 

l'escola de teatre La Otra Orilla, té formació en expressió corporal i 

vocal, així com en diverses tècniques teatrals i d'improvisació. També 

té àmplia experiència en la didàctica i la direcció teatral. 
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Sebastià Bennasar, es periodista, escriptor, traductor i agitador cultural.  

Llicenciat en Humanitats (UPF, 2009, premi extraordinari final de carrera) 

i màster en Història del Món (UPF, 2011). 

 

Des de 1994 fins al 2005 va treballar a la redacció del Diari de Balears, 

del qual va ser cap de cultura i des de llavors treballa de freelance.  

  

Ha publicat una trentena de llibres, conreant tots els generes excepte teatre. 

 

Habitualment col·labora amb Vilaweb i Última Hora. Dirigeix la revista Bearn, i les col·leccions de 

novel·la negra de Pagès Editors. Condueix tres clubs de lectura a les Biblioteques de Barcelona i 

sobreviu de la literatura des de fa 15 anys. 

 
 

 

Maria Carme Roca, escriptora, historiadora i filòloga. 

 

Des de l’any 1997 ha publicat una seixantena de llibres adreçats al 

públic infantil i juvenil i adult. 

 

Ha estat guardonada amb diversos premis literaris com el Nèstor Luján, 

el Joaquim Ruyra, el Barcanova o el Prudenci Bertrana. 

 

El seu últim llibre és A Barcino, publicat per Columna Edicions. 

 
 

 

Jordi Cabré, advocat, periodista i escriptor. 

 

Llicenciat en Dret, s’ha dedicat al periodisme d’opinió, la poesia i la 

narració. 

 

Ha escrit diferents novel·les i ha obtingut diversos guardons, com El 

Lector de l’Odissea, el Llorenç de Vilallonga, o el Sant Jordi (2018), amb 

l’obra Digues un desig. 
 

 

També ha publicat algunes obres d’assaig i ha dirigit empreses de comunicació i producció 

audiovisual. 
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Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 
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