
Pagès Editors i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
presenten la sisena edició del Festival 
de Novel·la Negra i Criminal El Segre de 
Negre que tindrà lloc els dies 3 i 4 
de juny de 2022. El festival que aplega 
els amants d’aquesta literatura i que, 
any rere any, es consolida a la nostra 
ciutat.

L’edició d’enguany gaudirà, entre 
altres participants, de la presència 
de l’escriptora Carme Riera, ja que 
ha estat mereixedora del III Premi a 
la trajectòria literària que atorga 
el festival. Carme Riera, una de les 
autores més reconegudes del nostre 
país, ha conreat diferents gèneres, des 
de la narració a l’assaig, des de la 
crítica literària a la novel·la negra i 
sempre fent palès el seu compromís amb 
el feminisme i la denúncia de temes 
com la corrupció o la violència de 
gènere.

En aquestes dues jornades negres 
us presentarem novetats que acaben 
d’arribar a les llibreries i també 
diferents taules on, entre altres, es 
parlarà de les grans autores clàssiques 
o de personatges de fi cció des del punt 
de vista dels mateixos creadors.

Un programa variat i atractiu amb el 
qual desitgem seduir-vos i comptar amb 
la vostra presència i així fruir d’uns 
dies dedicats al crim i a la foscor i 
que, de ben segur, contribuiran a fer-
nos estimar, encara més, la novel·la 
negra.

Més informació:Més informació:

www.elsegredenegre.
cat

www.elsegredenegre.
cat
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Organitza:

Col·labora:

Vicerectorat de CulturaVicerectorat de Cultura
i Extensió Universitàriai Extensió Universitària

Durant tot el festiva
l hi haurà la possibi

litat de 

comprar les novel·les
 dels autors particip

ants

Concurs de Tweets #micronegre

Microrelat en forma de piulada a Twitter Microrelat en forma de piulada a Twitter 

DURADA:DURADA: del dijous 2 de juny a les 08:00 h al  del dijous 2 de juny a les 08:00 h al 
dissabte 4 de juny a les 08:00 hdissabte 4 de juny a les 08:00 h

PREMI:PREMI: Un lot de llibres i productes de proximitat  Un lot de llibres i productes de proximitat 
i una subscripció semestral a segre.com. i una subscripció semestral a segre.com. 
El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes 
socials del Segre de Negre i es lliurarà socials del Segre de Negre i es lliurarà 
el premi durant l’acte de cloendael premi durant l’acte de cloenda

Concurs de fotograf a Instanegre

Fotografi es de temàtica negra a Instagram Fotografi es de temàtica negra a Instagram 

DURADA:DURADA: del dilluns 23 de maig a les 08:00 h al  del dilluns 23 de maig a les 08:00 h al 
divendres 3 de juny a les 08:00 hdivendres 3 de juny a les 08:00 h

PREMI:PREMI: Un lot de llibres i productes de proximitat  Un lot de llibres i productes de proximitat 
i una subscripció semestral a segre.com. i una subscripció semestral a segre.com. 
El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes 
socials del Segre de Negre i del diari socials del Segre de Negre i del diari 
Segre i es lliurarà el premi durant l’acte Segre i es lliurarà el premi durant l’acte 
de cloendade cloenda

Organitza:
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Divendres
,  

3 de juny de 2022

18:00 h  Inauguració del festivalInauguració del festival
A càrrec dels representants de l’Institut d’Es-A càrrec dels representants de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Pagès tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Pagès 
editors i de les autoritats de la ciutateditors i de les autoritats de la ciutat

Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida

18:15 h  Fem una radiografia de la novel·la negra avuiFem una radiografia de la novel·la negra avui
  Taula rodonaTaula rodona

Conversarem sobre el panorama de la produc-Conversarem sobre el panorama de la produc-
ció i edició de la novel·la negra ció i edició de la novel·la negra 

Hi participen:Hi participen: Irene Solanich, editora de Llibres  Irene Solanich, editora de Llibres 
del delicte; Ferran Grau, periodista i col·laborador del delicte; Ferran Grau, periodista i col·laborador 
d’Alrevés i de Crims.cat i Ilumi Ramos, bibliotecàriad’Alrevés i de Crims.cat i Ilumi Ramos, bibliotecària
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Charo González, fervent lectora  Charo González, fervent lectora 
de novel·la negra de novel·la negra 
Lloc:Lloc:  Sala Víctor Siurana de la Universitat de LleidaSala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida

19:00 h Lliurament del Premi Trajectòria Literària Lliurament del Premi Trajectòria Literària 
El Segre de Negre a Carme RieraEl Segre de Negre a Carme Riera

Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.  Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.  
La periodista Mònica Boixader conversarà amb Carme La periodista Mònica Boixader conversarà amb Carme 
RieraRiera
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida
Coorganitza:Coorganitza: Universitat de Lleida Universitat de Lleida

18:00 h Assassines: criminalitat femenina Assassines: criminalitat femenina
 Xerrada  Xerrada 

Breu repàs de la història de la Breu repàs de la història de la 
criminalitat femenina: motivacions, criminalitat femenina: motivacions, 
modus operandimodus operandi, victimologia, , victimologia, 
tipologies d’assassines i tipologies d’assassines i 
casuística d’arreu del món.casuística d’arreu del món.

A A càrreccàrrec de Paz Velasco de la Fuente,  de Paz Velasco de la Fuente, 
jurista, criminòloga, escriptora i jurista, criminòloga, escriptora i 
divulgadoradivulgadora
Lloc:Lloc: Biblioteca Pública de Lleida Biblioteca Pública de Lleida

Matí
09:45 h  Primàries de sangPrimàries de sang surt del paper surt del paper

Ruta literàriaRuta literària
Corrupció, maniobres polítiques sospito-Corrupció, maniobres polítiques sospito-
ses i una espiral d’esdeveniments trà-ses i una espiral d’esdeveniments trà-
gics ens duran a recórrer una Lleida so-gics ens duran a recórrer una Lleida so-
vint amagadavint amagada

Visita teatralitzada pels escenaris literaris Visita teatralitzada pels escenaris literaris 
del llibre, amb l’actor Albert Anguera i els au-del llibre, amb l’actor Albert Anguera i els au-
tors, David Marín i Pau Juvillàtors, David Marín i Pau Juvillà
Lloc trobada:Lloc trobada: Grans Records (C/ Alcalde Costa, 11) Grans Records (C/ Alcalde Costa, 11)

11:00 h  Gimcana detectivescaGimcana detectivesca
 Activitat infantil Activitat infantil
 Últimament hi ha molts misteris per Llei- Últimament hi ha molts misteris per Llei-

da… necessitem atrevits detectius per re-da… necessitem atrevits detectius per re-
soldre’ls! Ajudeu-nos a trobar les pis-soldre’ls! Ajudeu-nos a trobar les pis-
tes i evidències tot explorant racons de tes i evidències tot explorant racons de 
la nostra ciutatla nostra ciutat

Edat:Edat: a partir de 4 anys / públic familiar a partir de 4 anys / públic familiar
Lloc de trobada:Lloc de trobada: Pati de les Comèdies Pati de les Comèdies
Durada:Durada: 60 minuts 60 minuts
Inscripció prèvia:Inscripció prèvia:  info@mosaicsllibres.cominfo@mosaicsllibres.com

11:00 h  El passat truca a la porta del presentEl passat truca a la porta del present
 Presentació de novetats Presentació de novetats
Hi participen:Hi participen: Jordi Agut, Ludmilla Lacueva i  Jordi Agut, Ludmilla Lacueva i 
Sílvia MayansSílvia Mayans
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Juan Cal, periodista Juan Cal, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de 
Lluís Besa, 22-24)Lluís Besa, 22-24)

11:45 h Signatura de llibres Signatura de llibres

12:00 h  Tot recordant grans dones de la literatura Tot recordant grans dones de la literatura 
negranegra

 Taula rodona Taula rodona
Endinsar-se dins la ment d’un altre és Endinsar-se dins la ment d’un altre és 
essencial per a resoldre el crim. És per essencial per a resoldre el crim. És per 
això que tres autores actuals de novel·la això que tres autores actuals de novel·la 
negra es posen a la pell de tres grans negra es posen a la pell de tres grans 
escriptores del gènere de temps passatsescriptores del gènere de temps passats

Hi participen:Hi participen: Marta Alòs, Susana Hernández i  Marta Alòs, Susana Hernández i 
Margarida AritzetaMargarida Aritzeta
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Núria Mora, periodista Núria Mora, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

DISSBATE,
  

4 de juny de 2022
13:00 h  Jocs i crimsJocs i crims  

InterrogatoriInterrogatori
Màrius Serra, estudiós de la llengua Màrius Serra, estudiós de la llengua 
i prestidigitador de paraules, ens i prestidigitador de paraules, ens 
descobreix un nou gènere, que anomena descobreix un nou gènere, que anomena 
“ludicocriminal” “ludicocriminal” 

Hi participen:Hi participen: Màrius Serra, que serà entre- Màrius Serra, que serà entre-
vistat per Anna Sàez, periodista vistat per Anna Sàez, periodista 
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

Tarda
17:30 h  Microcòmics en negreMicrocòmics en negre

Descobrim els còmics de gènere negre Descobrim els còmics de gènere negre 
dels alumnes de segon curs del CFGS dels alumnes de segon curs del CFGS 
d’I·lustració EAM Leandre Cristòfol.d’I·lustració EAM Leandre Cristòfol.

Hi participen:Hi participen: Sònia Sierra i Maite Baró,  Sònia Sierra i Maite Baró, 
alumnes, i Jordi Antas i Carme Villafranca, alumnes, i Jordi Antas i Carme Villafranca, 
professors de projectes professors de projectes 
Condueix:Condueix: Francesc Gabarrell, conservador del  Francesc Gabarrell, conservador del 
Museu d’Art Jaume MoreraMuseu d’Art Jaume Morera
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:00 h  En cap altre lloc ens cobrirà la boira En cap altre lloc ens cobrirà la boira 
 com a culpables com a culpables

Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participen:Hi participen: Ramona Solé, Marc Quintana,  Ramona Solé, Marc Quintana, 
Marta R. Gustems i Maiol de GràciaMarta R. Gustems i Maiol de Gràcia
Condueix l’acte: Míriam Garcia, periodistaCondueix l’acte: Míriam Garcia, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:45 h Signatura de llibres Signatura de llibres

19:00 h  El meu personatge i joEl meu personatge i jo
Taula rodonaTaula rodona
Què s’amaga darrere dels protagonistes Què s’amaga darrere dels protagonistes 
d’una novel·la negra? Descobrim la re-d’una novel·la negra? Descobrim la re-
lació estreta que hi mantenen els seus lació estreta que hi mantenen els seus 
autorsautors

Hi participen:Hi participen: Montse Sanjuan, Rafa Melero i  Montse Sanjuan, Rafa Melero i 
Salvador BalcellsSalvador Balcells
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i   David Marín, escriptor i  
periodistaperiodista
Lloc: Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

20:00 h  CloendaCloenda

DIMECRES, 1 DE JUNY de
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Museu d’Art Jaume MoreraMuseu d’Art Jaume Morera
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:00 h  En cap altre lloc ens cobrirà la boira En cap altre lloc ens cobrirà la boira 
 com a culpables com a culpables

Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participen:Hi participen: Ramona Solé, Marc Quintana,  Ramona Solé, Marc Quintana, 
Marta R. Gustems i Maiol de GràciaMarta R. Gustems i Maiol de Gràcia
Condueix l’acte: Míriam Garcia, periodistaCondueix l’acte: Míriam Garcia, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:45 h Signatura de llibres Signatura de llibres

19:00 h  El meu personatge i joEl meu personatge i jo
Taula rodonaTaula rodona
Què s’amaga darrere dels protagonistes Què s’amaga darrere dels protagonistes 
d’una novel·la negra? Descobrim la re-d’una novel·la negra? Descobrim la re-
lació estreta que hi mantenen els seus lació estreta que hi mantenen els seus 
autorsautors

Hi participen:Hi participen: Montse Sanjuan, Rafa Melero i  Montse Sanjuan, Rafa Melero i 
Salvador BalcellsSalvador Balcells
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i   David Marín, escriptor i  
periodistaperiodista
Lloc: Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

20:00 h  CloendaCloenda

DIMECRES, 1 DE JUNY de
 2022



Divendres
,  

3 de juny de 2022

18:00 h  Inauguració del festivalInauguració del festival
A càrrec dels representants de l’Institut d’Es-A càrrec dels representants de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Pagès tudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Pagès 
editors i de les autoritats de la ciutateditors i de les autoritats de la ciutat

Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida

18:15 h  Fem una radiografia de la novel·la negra avuiFem una radiografia de la novel·la negra avui
  Taula rodonaTaula rodona

Conversarem sobre el panorama de la produc-Conversarem sobre el panorama de la produc-
ció i edició de la novel·la negra ció i edició de la novel·la negra 

Hi participen:Hi participen: Irene Solanich, editora de Llibres  Irene Solanich, editora de Llibres 
del delicte; Ferran Grau, periodista i col·laborador del delicte; Ferran Grau, periodista i col·laborador 
d’Alrevés i de Crims.cat i Ilumi Ramos, bibliotecàriad’Alrevés i de Crims.cat i Ilumi Ramos, bibliotecària
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Charo González, fervent lectora  Charo González, fervent lectora 
de novel·la negra de novel·la negra 
Lloc:Lloc:  Sala Víctor Siurana de la Universitat de LleidaSala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida

19:00 h Lliurament del Premi Trajectòria Literària Lliurament del Premi Trajectòria Literària 
El Segre de Negre a Carme RieraEl Segre de Negre a Carme Riera

Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.  Glossa a càrrec de Montse Sanjuan, escriptora.  
La periodista Mònica Boixader conversarà amb Carme La periodista Mònica Boixader conversarà amb Carme 
RieraRiera
Lloc:Lloc: Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida Sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida
Coorganitza:Coorganitza: Universitat de Lleida Universitat de Lleida

18:00 h Assassines: criminalitat femenina Assassines: criminalitat femenina
 Xerrada  Xerrada 

Breu repàs de la història de la Breu repàs de la història de la 
criminalitat femenina: motivacions, criminalitat femenina: motivacions, 
modus operandimodus operandi, victimologia, , victimologia, 
tipologies d’assassines i tipologies d’assassines i 
casuística d’arreu del món.casuística d’arreu del món.

A A càrreccàrrec de Paz Velasco de la Fuente,  de Paz Velasco de la Fuente, 
jurista, criminòloga, escriptora i jurista, criminòloga, escriptora i 
divulgadoradivulgadora
Lloc:Lloc: Biblioteca Pública de Lleida Biblioteca Pública de Lleida

Matí
09:45 h  Primàries de sangPrimàries de sang surt del paper surt del paper

Ruta literàriaRuta literària
Corrupció, maniobres polítiques sospito-Corrupció, maniobres polítiques sospito-
ses i una espiral d’esdeveniments trà-ses i una espiral d’esdeveniments trà-
gics ens duran a recórrer una Lleida so-gics ens duran a recórrer una Lleida so-
vint amagadavint amagada

Visita teatralitzada pels escenaris literaris Visita teatralitzada pels escenaris literaris 
del llibre, amb l’actor Albert Anguera i els au-del llibre, amb l’actor Albert Anguera i els au-
tors, David Marín i Pau Juvillàtors, David Marín i Pau Juvillà
Lloc trobada:Lloc trobada: Grans Records (C/ Alcalde Costa, 11) Grans Records (C/ Alcalde Costa, 11)

11:00 h  Gimcana detectivescaGimcana detectivesca
 Activitat infantil Activitat infantil
 Últimament hi ha molts misteris per Llei- Últimament hi ha molts misteris per Llei-

da… necessitem atrevits detectius per re-da… necessitem atrevits detectius per re-
soldre’ls! Ajudeu-nos a trobar les pis-soldre’ls! Ajudeu-nos a trobar les pis-
tes i evidències tot explorant racons de tes i evidències tot explorant racons de 
la nostra ciutatla nostra ciutat

Edat:Edat: a partir de 4 anys / públic familiar a partir de 4 anys / públic familiar
Lloc de trobada:Lloc de trobada: Pati de les Comèdies Pati de les Comèdies
Durada:Durada: 60 minuts 60 minuts
Inscripció prèvia:Inscripció prèvia:  info@mosaicsllibres.cominfo@mosaicsllibres.com

11:00 h  El passat truca a la porta del presentEl passat truca a la porta del present
 Presentació de novetats Presentació de novetats
Hi participen:Hi participen: Jordi Agut, Ludmilla Lacueva i  Jordi Agut, Ludmilla Lacueva i 
Sílvia MayansSílvia Mayans
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Juan Cal, periodista Juan Cal, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de  Pati del Convent de Santa Clara (Carrer de 
Lluís Besa, 22-24)Lluís Besa, 22-24)

11:45 h Signatura de llibres Signatura de llibres

12:00 h  Tot recordant grans dones de la literatura Tot recordant grans dones de la literatura 
negranegra

 Taula rodona Taula rodona
Endinsar-se dins la ment d’un altre és Endinsar-se dins la ment d’un altre és 
essencial per a resoldre el crim. És per essencial per a resoldre el crim. És per 
això que tres autores actuals de novel·la això que tres autores actuals de novel·la 
negra es posen a la pell de tres grans negra es posen a la pell de tres grans 
escriptores del gènere de temps passatsescriptores del gènere de temps passats

Hi participen:Hi participen: Marta Alòs, Susana Hernández i  Marta Alòs, Susana Hernández i 
Margarida AritzetaMargarida Aritzeta
Condueix l’acte:Condueix l’acte: Núria Mora, periodista Núria Mora, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

DISSBATE,
  

4 de juny de 2022
13:00 h  Jocs i crimsJocs i crims  

InterrogatoriInterrogatori
Màrius Serra, estudiós de la llengua Màrius Serra, estudiós de la llengua 
i prestidigitador de paraules, ens i prestidigitador de paraules, ens 
descobreix un nou gènere, que anomena descobreix un nou gènere, que anomena 
“ludicocriminal” “ludicocriminal” 

Hi participen:Hi participen: Màrius Serra, que serà entre- Màrius Serra, que serà entre-
vistat per Anna Sàez, periodista vistat per Anna Sàez, periodista 
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

Tarda
17:30 h  Microcòmics en negreMicrocòmics en negre

Descobrim els còmics de gènere negre Descobrim els còmics de gènere negre 
dels alumnes de segon curs del CFGS dels alumnes de segon curs del CFGS 
d’I·lustració EAM Leandre Cristòfol.d’I·lustració EAM Leandre Cristòfol.

Hi participen:Hi participen: Sònia Sierra i Maite Baró,  Sònia Sierra i Maite Baró, 
alumnes, i Jordi Antas i Carme Villafranca, alumnes, i Jordi Antas i Carme Villafranca, 
professors de projectes professors de projectes 
Condueix:Condueix: Francesc Gabarrell, conservador del  Francesc Gabarrell, conservador del 
Museu d’Art Jaume MoreraMuseu d’Art Jaume Morera
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:00 h  En cap altre lloc ens cobrirà la boira En cap altre lloc ens cobrirà la boira 
 com a culpables com a culpables

Presentació de novetatsPresentació de novetats
Hi participen:Hi participen: Ramona Solé, Marc Quintana,  Ramona Solé, Marc Quintana, 
Marta R. Gustems i Maiol de GràciaMarta R. Gustems i Maiol de Gràcia
Condueix l’acte: Míriam Garcia, periodistaCondueix l’acte: Míriam Garcia, periodista
Lloc:Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís  Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

18:45 h Signatura de llibres Signatura de llibres

19:00 h  El meu personatge i joEl meu personatge i jo
Taula rodonaTaula rodona
Què s’amaga darrere dels protagonistes Què s’amaga darrere dels protagonistes 
d’una novel·la negra? Descobrim la re-d’una novel·la negra? Descobrim la re-
lació estreta que hi mantenen els seus lació estreta que hi mantenen els seus 
autorsautors

Hi participen:Hi participen: Montse Sanjuan, Rafa Melero i  Montse Sanjuan, Rafa Melero i 
Salvador BalcellsSalvador Balcells
Condueix l’acte:Condueix l’acte: David Marín, escriptor i   David Marín, escriptor i  
periodistaperiodista
Lloc: Lloc: Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís Pati del Convent de Santa Clara (C/ Lluís 
Besa, 22-24)Besa, 22-24)

20:00 h  CloendaCloenda

DIMECRES, 1 DE JUNY de
 2022



Pagès Editors i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
presenten la sisena edició del Festival 
de Novel·la Negra i Criminal El Segre de
Negre que tindrà lloc els dies 3 i 4 
de juny de 2022. El festival que aplega 
els amants d’aquesta literatura i que, 
any rere any, es consolida a la nostra 
ciutat.

L’edició d’enguany gaudirà, entre 
altres participants, de la presència 
de l’escriptora Carme Riera, ja que 
ha estat mereixedora del III Premi a 
la trajectòria literària que atorga 
el festival. Carme Riera, una de les 
autores més reconegudes del nostre 
país, ha conreat diferents gèneres, des 
de la narració a l’assaig, des de la 
crítica literària a la novel·la negra i 
sempre fent palès el seu compromís amb 
el feminisme i la denúncia de temes 
com la corrupció o la violència de 
gènere.

En aquestes dues jornades negres 
us presentarem novetats que acaben 
d’arribar a les llibreries i també 
diferents taules on, entre altres, es 
parlarà de les grans autores clàssiques 
o de personatges de ficció des del punt 
de vista dels mateixos creadors.

Un programa variat i atractiu amb el 
qual desitgem seduir-vos i comptar amb 
la vostra presència i així fruir d’uns 
dies dedicats al crim i a la foscor i 
que, de ben segur, contribuiran a fer-
nos estimar, encara més, la novel·la 
negra.

Més informació:Més informació:

www.elsegredenegre.
cat

www.elsegredenegre.
cat
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Organitza:

Col·labora:

Durant tot el festiva
l hi haurà la possibi

litat de

comprar les novel·les
 dels autors particip

ants

Concurs de Tweets #micronegre

Microrelat en forma de piulada a Twitter Microrelat en forma de piulada a Twitter 

DURADA:DURADA: del dijous 2 de juny a les 08:00 h al  del dijous 2 de juny a les 08:00 h al 
dissabte 4 de juny a les 08:00 hdissabte 4 de juny a les 08:00 h

PREMI:PREMI: Un lot de llibres i productes de proximitat  Un lot de llibres i productes de proximitat 
i una subscripció semestral a segre.com. i una subscripció semestral a segre.com. 
El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes 
socials del Segre de Negre i es lliurarà socials del Segre de Negre i es lliurarà 
el premi durant l’acte de cloendael premi durant l’acte de cloenda

Concurs de fotograf a Instanegre

Fotografi es de temàtica negra a Instagram Fotografi es de temàtica negra a Instagram 

DURADA:DURADA: del dilluns 23 de maig a les 08:00 h al  del dilluns 23 de maig a les 08:00 h al 
divendres 3 de juny a les 08:00 hdivendres 3 de juny a les 08:00 h

PREMI:PREMI: Un lot de llibres i productes de proximitat  Un lot de llibres i productes de proximitat 
i una subscripció semestral a segre.com. i una subscripció semestral a segre.com. 
El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes El guanyador/a s’anunciarà a les xarxes 
socials del Segre de Negre i del diari socials del Segre de Negre i del diari 
Segre i es lliurarà el premi durant l’acte Segre i es lliurarà el premi durant l’acte 
de cloendade cloenda

Organitza:


