EL PROJECTE CULTURAL
DE L’AVENÇ
Una revista plural, oberta als camps diversos
de la cultura, socialment compromesa, que
té la història com a arrel i element
d’identitat.
Una editorial que conjuga literatura i assaig,
memòria personal i memòria col·lectiva,
reconstrucció del passat i mirada sobre el
present.
Una empresa dedicada a la producció de
continguts culturals relacionats amb la
història i la literatura en l’àmbit de les
publicacions, les exposicions i els mitjans
audiovisuals.
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ELS LLIBRES DE L’AVENÇ
L’Avenç és una editorial que conjuga literatura
i assaig, memòria personal i memòria
col·lectiva, reconstrucció del passat i mirada
sobre el present. Els Llibres de L’AVENÇ tenen
dues sèries clarament diferenciades, però
amb la mateixa voluntat d’esborrar fronteres
entre disciplines.

revista de cultura

La sèrie Literatures, amb la memòria com
a eix, combina l’edició d’autors catalans
contemporanis amb la recuperació de clàssics
de la literatura catalana i europea dels segles
XIX i XX.
La sèrie Assaig dedica un atenció especial a
la història contemporània de Catalunya, des
d’aproximacions i vessants diferents, amb un
èmfasi especial en períodes com la guerra civil
i l’exili republicà, l’antifranquisme i la transició
democràtica.
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Pg de Sant Joan, 26, 2n 1a |Tel. 932 457 921 |08010 Barcelona
www.lavenc.cat
Seguiu-nos també a

www.elsllibresdelavenc.cat
Tot el catàleg dels més de 75 títols publicats
i continguts extres multimèdia.
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«Una mirada informada al passat i un testimoni de la vitalitat actual de la cultura catalana» Josep Fontana

L’OPINIÓ
Textos de creació literària
Anna Ballbona, Adrià Pujol, Julià Guillamon, Josep
M. Fonalleras, Marta Rojals, Joan Todó …

Opinió informada i reflexió sobre temes
d’actualitat des d’una perspectiva històrica,
periodística i d’anàlisi.

SUBSCRIU-T’HI ARA!
Entra a formar part de la comunitat lectora
de L’Avenç. Amb la teva subscripció reforces
el projecte, estalvies diners i t’assegures de no
perdre’t cap número.
EN PAPER

60 €/l’any

Entrevistes en profunditat

(11 números)

Carles Puigdemont, Cristina Gallach, John Banville,
Svetlana Aleksiévitx, Imma Monsó, Xavier Albertí,
Eduardo Mendoza, Eulàlia Vintró, Sergi Belbel,
Jaume Cabré …

> TELÈFON 93 245 79 21
> CORREU-E subscripcions@lavenc.cat
> WEB www.lavenc.cat

EN DIGITAL

35,99 €/l’any
(11 números)

FOCUS

> WEB www.iquiosc.cat/l-avenc

Articles de fons sobre temes diversos d’història,
literatura, art i societat amb la mirada pròpia de
L’Avenç.

AVANTATGES DE LA SUBSCRIPCIÓ
> Rebre la revista a casa, puntualment, a l’inici del mes.
> Accés al fons digital de números anteriors de la revista
des de 1977.

MIRADOR

> Descompte del 10% en els nostres llibres.

Seguiment crític de l’actualitat cultural, amb
cròniques sobre literatura, música, teatre,
arts plàstiques, cinema i història

> Dos suplements gratuïts,“Plecs d’Història Local” i
“Butlletí del Museu d’Història de Barcelona”.

Genís Barnosell, Imma Merino, Lluís Muntada,
Manel Ollé, Vicenç Pagès Jordà, Susanna Portell,
Jordi Puntí, Joaquim Rabaseda, Simona Škrabec,
Joan Todó …

Aparador de llibres i recomanacions d’agenda.

AVÍS LEGAL
Les vostres dades obtingudes a través dels formularis són absolutament confidencials i
formaran part d’un fitxer informatitzat de dades propietat de L’AVENÇ S.L. (Passeig de
Sant Joan, 126, 2n 1a, 08010 Barcelona, CIF B08503583). Teniu dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició a aquestes dades, i per a exercir-lo només cal que us poseu
en contacte per escrit amb L’AVENÇ S.L. o per correu electrònic a lavenc@lavenc.cat. Les
renovacions són automàtiques

