
Festa Sant Jordi 2014

Festa Sant Jordi 2014

GRAN XOCOLATADA

GRAN XOCOLATADA

GRAN OUADA

GRAN OUADA

FIRA DEL LLIBRE

FIRA DEL LLIBRE

HAN MATAT UNA PATUM

HAN MATAT UNA PATUM

A ,les 9 del vespre
local de la bibliotecaal

presentació del llibre:

A ,les 9 del vespre
local de la bibliotecaal

presentació del llibre:

per l’autor MIQUEL GIMÉNEZ

per l’autor MIQUEL GIMÉNEZ

A ,les 8 de la tarda
Teatre Esplaial

A ,les 8 de la tarda
Teatre Esplaial

A , alles 6 de la tarda Teatre Esplai

A , alles 6 de la tarda Teatre Esplai

A , ales 10 del matí la plaça de l’Església

A , ales 10 del matí la plaça de l’Església

VENDA DE ROSES

VENDA DE ROSES

PARADETA DEL GRUP DE JOVES

PARADETA DEL GRUP DE JOVES

PARADES POPULARS DE LES ENTITATS

PARADES POPULARS DE LES ENTITATS
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Patum. Salt de plens. A la plaça de Sant Pere no hi cap ni una agulla.
La senyora Dolors, avianesa i cuinera jubilada, s'ho mira. Al balcó
de l'ajuntament, molt ben situat, hi ha Oriol Bernades, berguedà i
factòtum de la cultura catalana: "sense el seu permís no es belluga
ni una fulla, ni un premi, ni una subvenció". Bernades es retira del
balcó i segons després és mort i ben mort, a ganivetades, al mig de
la plaça. Com s'ho ha fet per ser viu al balcó i mort a la plaça? Com
l'han matat i per què?.

Així comença “Han matat una patum” el segon llibre que té com a
protagonista-detectiu la senyora Dolors, la cuinera que sap tant de
crims com d'estofats. Miquel Giménez, a través del “thriller pagès”
tal com ell qualifica les novel·les de la Miss Marple avianesa,
continua la saga encetada fa dos anys amb “Val més matar un
home que perdre un bon costum” que va suposar el debut de
l’autor barceloní en la situació de les seves novel·les al Berguedà.
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Ampliem el plaç per a presentar més fotos
del concurs sobre la Festa Major 2013.
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