
DISSABTE 4
matí

11:30h. [escenari gros] La il·lustradora Mercè Galí 

presentarà “Joana i les set magnífiques” (Ed. Vitel·la), 

llibre d’homenatge a l’escriptora Joana  Raspall.

12:00h. [escenari gros] Presentació dramatitzada 

de “Tarongeta vol dir taronja petita” (Ed. Godall), 

llibre de vivències de professors de català a 

l’estranger. Al final ser servirà vi de la D.O. Montsant.

12:00h. [estand Ed. Tigre de Paper] El cantautor 

Cesk Freixas firmarà el seu llibre “Paraules a Gaeta”.

12:30h. [escenari gros] Presentació de “Birnam” de 

Víctor                   Sunyol (Ed. Labreu). Un soliloqui d’un 

actor que ja no pot creure ni en     Shakespeare.

13:00h. [escenari gros] Presentació de “El lento 

abandono de la luz en la sombra”, de Luis García 

Herrera (Ed. Denes). Poesia com a signe de vida.

13:00h. [Ars Didactica. C/ Major, 2] Visita guiada 

pels principals  monuments de Besalú. Si compres 

un llibre, descompte de 2 x 1 (no acumulables). 

Places limitades.

tarda

16:15h. [escenari gros] Presentació de “La columna 

dels esguerrats” (Ed. Voliana), d’Amadeu Alemany. 

Novel·la amb la Guerra Civil de fons i dosis de ciència 

especulativa.

16:45h. [escenari gros] Presentació de “I visqueren 

felices. Relats de lesbianes, raretes i desviades” 

(Ed. Pol·len), a càrrec d’algunes de les seves autores. 

Històries lèsbiques felices.

17:00h. [Cúria Reial] Taula rodona: “Els anys en què 

la política ha tornat a interessar a la gent”. Amb 

Rosa Maria Calaf, Manuel Delgado, Albert Sánchez 

Piñol i Jordi Panyella. La crisi ens ha canviat? És una 

crisi diferent a les altres? Hem après alguna cosa?

17:15h. [escenari gros] Presentació de “La memòria 

urbanitzable d’en Joan Agrassot”, de Josep Maria 

Domingo (Ed. Eixam). Una trama sobre l’horta 

valenciana versus l’especulació del ciment.

17:45h. [escenari gros] Presentació d’“Intent 

de comentar-hi. El poema “Soleiada” de Joan 

Maragall”, d’Enric Casasses (Ed. Vitel·la). El darrer 

llibre de Casasses en primícia. Un experiment literari 

absolut i captivador.

18:30h.  [escenari menut] Concert íntim de CA 

VELL. Presentaran “Decadents”, un disc on ens 

descobriran el corrent decadentista del XIX i la seva 

connexió amb el present.

19:00h. [escenari gros] “Tots farem 100 anys”, 

homenatge al poeta Esteve Albert (1914-1995), a 

càrrec dels poetes Lluís Riera, David Caño, Lali 

Ribera, Carles Terrón, Núria Martínez Vernis i Biel 

Barnils. I després... 1a ESCARAMUSSA POÈTICA: 

batalla poètica sense treva entre aquests rapsodes. 

19:00h. [Sant Julià] LIBER DE VINIS. Tast de vins de 

la Denominació d’Origen Costers del Segre. Vins 

innovadors i de terres d’interior. Places limitades. 

Preu: 3 € 

21:45h. [Cal Tronc] Sopar i entrega dels Premis 

Liberisliber.

DIUMENGE 5
matí
11:00h. [L’Obrador] Taller de construcció 

d’instruments tradicionals de picar, rascar i bufar, 

amb Miqui Giménez. Per a majors de 6 anys o més 

petits acompanyats dels pares.

11:30h. [escenari gros] “Prisión por publicar 

una novela en el          s. XXI”. El tinent L. Gonzalo 

Segura ens explicarà per què ha entrat a la presó 

per publicar una novel·la on denuncia greus 

irregularitats a l’exèrcit espanyol.

12:00h. [escenari Gros] Presentació-recital en 

català i rus del poema narratiu “El genet de bronze” 

d’A. Puixkin (Ed. Cal·lígraf). Per una estona, viurem al 

Sant Petersburg romàntic del gran poeta rus!

12:30h. [escenari gros] Presentació de “Tradició 

i llibertat. Antics fonaments per a una nova 

Catalunya” (Ed. Bellaterra), de Josep M. Gràcia, 

Ferran Iniesta i Agustí Nicolau. Els autors es 

pregunten: “D’acord, és possible que assolim una 

Catalunya indepen dent. Però a partir d’aquell dia, 

de què omplirem aquest fas tuós futur?”

13:00h. [Cal Tronc] Recital “VICTUS, del mal que 

feren aquells soldats”, a càrrec de l’actriu Sílvia 

Bel i els músics Carles Bertran i Llúcia Vives. 

Passatges narrats i cantats sobre l’època del 1714.

13:00h. [Ars Didactica. C/ Major, 2] Visita guiada 

pels principals monuments de Besalú. Si compres un 

llibre, descompte de 2 x 1 (no acumulables). Places 

limitades.

tarda

16:30h. [escenari gros] La Marietta ContaContes 

ens traurà un munt de cançons i contes de la seva 

maleta. Ens ajudes a despertar-los? Col·labora: Ed. 

Takatuka.

17:30h. [escenari gros] Presentació de “La 

matemàtica de la història” (Ed. Lapislàtzuli), 

d’Alexandre Deulofeu. Un cas únic i espectacular de 

pronosticació del futur de la història local i mundial.

18:00h. [escenari gros] Presentació del llibre 

“Barcelona atacada pels francesos” (Ed. Adesiara) 

i de la peça musical “Visions del setge”, interpretada 

per la soprano i violoncel·lista Eulàlia Ara. 

18:30h. [estand Hola!] V de VICTÒRIA. Proclamació 

dels guanyadors dels concursos “Bon profit i bona 

lectura”, “Entra a la llibreria i vola!”, “La papereta 

màgica”, “Click-liiib!” i “L’Enigma”.

19:00h. [Sant Julià] CONCERT DEL GRAN, GRAN, 

JOAN COLOMO.

exposicions

“Enciclopèdia d’història natural”, al Museu de 

Miniatures. 4 volums il·lustrats d’història natural 

reduïts a 20 mm d’alçada. Des de les 11:00 fins a 

les 18:30. Els dos dies.

jocs i més

•	 Parc dels Jocs: juga amb els jocs més divertits 

inspirats en les llegendes populars (11:00 – 

14:00 i 16:00 -18:00). Per a majors de 3 anys. Els 

dos dies.

•	 Scaramuix, el dibuixant de les aventures d’en 

Fermí i la          Valentina, dedicarà els contes 

d’aquests ratolins a qui passi per l’estand d’Ed. 

Casablanca. Els dos dies.
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concursos

•	 Cap  de  setmana  gratix!:  fes-te  seguidor  de 

la  nostra  pàgina  de  FB,  respon a  la pregunta  

“Qui et queia millor? Kárpov o Kaspárov?”  i  

guanya  una magnífica estada durant els dies 

de la fira (sopar, habitació per a dues persones i 

esmorzar). Amb el  patrocini  de:  Restaurant  Pont  

Vell  i  Hotel  3 Arcs. * Fins al 25 de setembre.

•	 Click-liiib!: participa al nostre famosíssim 

concurs fotogràfic enviant la teva foto  (màx. 

1 MB) a liberisliber@diderot.info (posa a 

l’assumpte “CLICK-LIIIB”). El tema d’enguany 

és “El llibre perdut” (pren-t’ho com vulguis!). Si 

guanyes, t’enduràs un   fantàstic lot de llibres 

de les editorials participants i 50 € en revelatge 

fotogràfic o una sessió d’estudi o exterior. 

Volem veure la teva vena artística! Amb el 

patrocini de: Fotoprix Olot. * Fins al 4 d’octubre 

a les 23:59 h.

•	 Entra a la llibreria i vola!: deixarem un sobre 

dins un llibre d’una llibreria de Catalunya. 

T’anirem donant pistes a la web i a les   xarxes 

i, si el trobes, t’enduràs un passi per fer un vol 

amb globus a la Garrotxa. Bellesa volcànica en 

estat pur!  Amb el patrocini de: Vol de Coloms. * 

Fins que algú el trobi.

•	 Bon profit i bona lectura: menja als restaurants 

de la província de Girona i si et trobes a la 

taula les nostres estovalles, estigues atent: 

pots guanyar uns llibres meravellosos. Amb 

la col·laboració de: Associació d’Hostaleria de 

Girona i Radial i Associació d’Hostalatge de la 

Garrotxa. * Fins el 4 d’octubre.

•	 “Què  llegeixes?”: si ets membre del club de 

lectura “Què llegeixes?”, participa al concurs 

que hem fet per a vosaltres. Pots guanyar uns 

llibres xulíssims!. *Durant els dies previs a la fira.

•	 L’enigma: vine a la fira, llegeix el codi QR que 

trobaràs a l’estand Hola! i comença la gimcana. 

Si resols l’enigma, podràs ser l’afortunada 

persona que s’emporti un suculent lot de llibres.   

T’atreveixes? 

•	 La Papereta Màgica: només cal que vinguis 

durant els dies de la fira, compris un llibre, 

omplis la “papereta màgica” amb les teves 

dades (tots els estands en tindran) i la retornis 

a l’estand de l’organització. Si la deessa Fortuna 

vol, seràs la fausta persona que s’endugui un 

magnífic lot de llibres.

promocions

•	 Llegeix amb estil: per cada compra de dos 

llibres, emporta’t la bossa oficial de la fira! Fins a 

esgotar les existències.

•	 Micromundi.   Museu   de   Miniatures:   entrada 

gratuïta per veure l’“Enciclopèdia d’història 

natural” i, si compres un llibre, tindràs un val de 

descompte 2 x 1 per visitar la resta del museu. 

•	 Ars  Didàctica. Coneix  la  història  de  Besalú: 

compra un llibre i tindràs un val de descompte 

de 2 x 1  per seguir la visita guiada pel poble 

(places limitades). 

•	 Club TR3SC: pels socis del club, tenim 6 

invitacions al tast LIBER DE VINIS, més un val 

de 5 € que es podrà fer servir en la compra d’un 

llibre a la fira.

•	 RENFE: si per venir a Liberisliber agafes el 

tren (parades de Figueres, Girona o Ripoll, les 

més properes a Besalú), demana’ns un val de 

descompte del 30% a liberisliber@diderot.info i 

te l’enviarem.
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Informació pràctica:

•	 Ubicació:  L’espai central de la fira és a la Plaça Prat de Sant Pere de Besalú. La resta de seus estan a 

1 minut a peu.

•	 En cas de pluja, els estands s’ubicaran als porxos de la Pl. de l’Ajuntament i del claustre

•	 Horaris: 11:00 a 19:30 h. (de 14:00 a 16:00 alguns estands poden estar tancats)

•	 Com arribar: amb transport públic, amb autobusos de la companyia TEISA. 

•	 Contacte: 615 567 243  / liberisliber@diderot.info   / Els dies de la fira: estand “Hola!”.

•	 Totes les activitats són gratuïtes, a excepció de Liber de  Vinis (3 €)

              de descompte en la majoria d’editorials

5
a  edició

-10%*


