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Activitats
DISSABTE 5

17:30h.

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

18:00h.

pels principals monuments de Besalú. Si compres un
llibre, descompte de 2 x1 (no acumulables). Només
30 places.

[estand Hola!] Presentació d’ “Afamats”
d’Ester Andorrà (Ed. Labreu).

oct.

matí
10:30h. [Cal Tronc] “En veu alta, molt millor!”, final
del certamen comarcal de lectura en veu alta.

11:30h.

[estand Hola!] Presentació de “Proses per
la llibertat de la nació”, de Josep Maria Puigjaner
(Ed. Gregal).

12:00h.

[estand Hola!] Presentació de “Quisiera
tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que te
marcharas” de Óscar Sipán (Ed. Tropo).

12:30h. [estand Hola!] Presentació de “Escritos en
las paredes. Indignados, de Mayo del 68 al 15-M”
de Nil Ventós (Ed. Cal•lígraf).

13:00h.

[estand Hola!] “Glosa Non Stop Besalú”,
competició trepidant de glosat català.

[estand
Hola!]
Presentació
de
“L’anarquisme, fet diferencial català” de Xavier
Díez (Ed. Virus.)

18:00h. [estand Nau Côclea]

“Art & Xoc”, poesies
catalanes cèlebres i tast de xocolata.

18:30h.

[El Racó. Pl. Prat de St. Pere] “¿Estará
nevando en Tokio?”, obra teatral interpretada per la
Cia. Lamina i inspirada en el llibre “El mago. Trece
cuentos japoneses” de Ryunosuke Akutagawa (Ed.
Candaya.)

18:00h.

22:00h. [Can Quei] Entrega dels Premis Liberisliber.

DIUMENGE 6

oct.

[estand Hola!] Presentació de “La
cantonada i altres històries” de Jordi Serra (Ed.
Gregal).

[Sant Julià] CONCERT A CÀRREC
DE
L’ORCHESTRA
FIRELUCHE,
AMB
LA
COL•LABORACIÓ ESTELAR DE PAU RIBA.

11:00h.

els dos dies.

tarda

11:30h.

exposicions

16:00h.

[Parc dels Jocs] Juga amb els jocs més
divertits inspirats en les llegendes populars (fins a
les 18:00). Per a majors de 3 anys.

12:00h.

16:30h. [estand Hola!] Presentació de “De Gamper

12:15h. [Cúria Reial] Presentació de “Viatge a l’illa

a Cruyff: el Barça d’ahir explicat als culers d’avui”
de Lluís Solà.

17:00h. [Cúria Reial] Taula rodona sobre la formació
d’un escriptor, amb professors i alumnes del Màster
en Creació Literària de la Universitat Pompeu Fabra.
Col•labora: Ed. Candaya.

17:00h. [estand

Hola!] Presentació de “L’entrepà”
de Salvador Giralt (Ed. Labreu).

[estand Hola!] Presentació de “Cosins de
Tarzan” de Pruden Panadès (Ed. Raig Verd).
[estand Hola!] Presentació d’ “El jove
Nathaniel Hathorne” de Víctor Sabaté (Ed. Raig
Verd).

[a l’aire] Rellotge literari: no tens
hora? Cap problema: cada hora un vers de RosellóPòrcel t’informarà en quin moment del dia et trobes.

•

“Els tractats de Leonardo”, al Museu de
Miniatures. Els famosos tractats del geni reduïts
a menys de 3 cm. Fins a les 18:30.

•

“Espriu. Forma guardada”, al pati de
l’Ajuntament. Coneix el més profund tresor
d’Espriu: les paraules. Dins l’horari de la fira.

dels pingüins” de Bernat Gasull (Ed. Voliana).

12:30h. [estand

Hola!] Presentació de “El clan de
los Benasperri” i “L’increïble home bala” de Jon
López de Viñaspre (ambdós d’Ed. Palamedes).

13:00h.

[estand Hola!] Recital de poemes de “La
murga” (Ed. Lapislàtzuli), a càrrec de la seva autora,
Montserrat Costas.

•

“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!

19:00h.

“Art & Xoc”, poesies
catalanes cèlebres i tast de xocolata.

[Parc dels Jocs] Juga amb els jocs més
divertits inspirats en les llegendes populars (fins a
les 13:00). Per a majors de 3 anys.

“La Papereta Màgica” i vola!: és molt fàcil:
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 que la retornis al mateix estand o al de
l’organització. Si la deessa Fortuna vol, seràs la
fausta persona que s’endugui un magnífic regal
literari i alguna sorpreseta més.

dels guanyadors dels concursos “La papereta
màgica”, “Click-lib” i “L’Enigma”.

13:30 h. [estand Nau Côclea]

[Cúria Reial] “Hola editor, hola llibreter”.
Simpòsium entre editors i llibreters independents.

•

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

matí
10:30h.

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 la fausta persona
que s’emporti un suculent lot de llibres.
T’atreveixes?

[estand Hola!] Presentació d’ “Escafarlata
d’Empordà” (Ed. Sidillà) i “Alteracions” (Ed. Males
Herbes) d’Adrià Pujol Cruells.

[Ars Didactica. C/ Major, 2] Visita guiada
pels principals monuments de Besalú. Si compres un
llibre, descompte de 2 x1 (no acumulables). Només
30 places.

13:00 h.

•

16:30h. [El Racó. Pl. Prat de Sant Pere] “Per què?”.

la Denominació d’Origen Terra Alta. Amb inscripció
prèvia o per ordre d’arribada. Preu: 3 € (si has
comprat un llibre o ets del Club TR3SC: 1,5 €).

concursos
•

Cap de setmana gratix!: fes-te seguidor de
la nostra pàgina de Facebook, respon a la
pregunta “Llegeixes o k ase?” i guanya una
magnífica estada durant els dies de la fira (sopar,
habitació per a dues persones i esmorzar). Amb

ió

Click-liiib!: participa al nostre famosíssim
concurs fotogràfic, enviant la teva foto (màx.
1 MB) a liberisliber@diderot.info (posa a
l’assumpte “CLICK-LIB”). El tema d’enguany és
“El llibre guerriller” (pren-t’ho com vulguis!).
Si guanyes, t’enduràs un fantàstic lot de
llibres de les editorials participants i 50 € en
revelatge fotogràfic. Tens temps fins el dissabte
5 d’octubre a les 23:59 h. Volem veure la teva
vena artística! Amb el patrocini de: Fotoprix Olot.

tarda

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

ic

•

“Art & Xoc”, poesies
catalanes cèlebres i tast de xocolata.

17:30h.

ed

el patrocini de: Restaurant Pont Vell i Hotel 3
Arcs.

13:30 h. [estand Nau Côclea]

Contes pels més menuts, a càrrec de l’Espina de la
Sardina.

4a

promocions
•

Micromundi. Museu de Miniatures: entrada
gratuïta per veure els “Tractats de Leonardo”
i, si compres un llibre, val de descompte de 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.

•

Club TR3SC: vine a Besalú i tindràs un
descompte del 50 % al LIBER DE VINIS.

•

RENFE: si per venir a Liberisliber agafes el tren
(parades de Girona o Figueres, 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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4a

ed

ic

ió

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.
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!”.

-10%*

de descompte en la majoria d’editorials

* Totes les activitats són gratuïtes, a excepció de Liber de Vinis (3 €)
* En cas de pluja, els estands s’ubicaran als porxos de la Pl. de l’Ajuntament i del convent

