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Informació pràctica:

narradors actuals descriuen la realitat”.

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 a l’Hospital
de St. Julià.
Horaris: 11.00 - 14.00 i 16.00 - 19.30 h.
Com arribar: amb transport públic, amb
autobusos de la companyia TEISA o amb el
bus INDI (més informació al darrera).
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€).
www.liberisliber.com

12.00 h. [escenari] Miquel Adam (Subal
Quinina), ens presentarà “Torero d’hivern”
(Ed. 1984), el seu debut com a escriptor.
L’acompanyarà l’escriptor Albert Forns, amb
qui parlarà del que implica “el primer llibre”.

Programació
DIVENDRES 2 oct.
11.00 h. [Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG; Pl. de Sant Domènec, 9, GIRONA] Simpòsium Educació-Edició:
“La bibliodiversitat en la literatura infantil i
juvenil. Estat de la qüestió”. Organitza:
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i
Liberisliber.
DISSABTE 3 oct.
matí
11.00 h. Obertura de la ﬁra i arribada del Bus
Indi. Les 50 persones més matineres que
comprin un llibre, s’emportaran EL SARRÓ, és
a dir, la bossa oﬁcial més unes quantes
exquisideses gastronòmiques dintre.
11.30 h. [Cúria Reial] Els prof. Joan Ferrer i
Xavier Pla faran dues conferències apassionants per qui estimi la llengua catalana: “La
llengua catalana en el segle XX: alguns
homenots singulars i imprescindibles” i
“L’angoixa pel paisatge: de com alguns

12.30 h. [escenari] El periodista Martí Anglada
parlarà de “La via alemanya” (Ed. Brau). Per
què Alemanya sempre acaba essent tan
poderosa dins Europa? Com són aquests
alemanys? No pot haver un tema més actual
com aquest.
13.00 h. [escenari] Christian Felber, fundador
i referent mundial de l’economia del bé comú
impartirà la conferència “L’economia del bé
comú: volem un món més just?”. Coneixerem de primera mà una de les alternatives
més sòlides i plausibles al sistema econòmic
actual.

agradat més. Un proﬁtós i divertit intercanvi
d’opinions de persones moooooolt llegides!
18.00 h. [escenari] Presentació i lectura
dramatitzada de “El hijo de mamá Dana” (Ed.
Palamedes), el darrer llibre de Jon López de
Viñaspre. Històries ambientades a la zona
cafetera colombiana que no et deixaran
indiferent.
18.30 h. [Teatre Cal Tronc] Tast de vins de la
Denominació d’Origen Penedès. Sol,
mediterrani, xarel·lo, tot en una copa i explicat
per un enòleg especialitzat en la D.O. Places
limitades. Reserves a l’estand Hola! Preu: 3 €
18.30 h. [escenari] 2a ESCARAMUSSA
POÈTICA: batalla poètica sense treva entre
els rapsodes Susanna Rafart, Jaume C. Pons
Alorda, Anna Gual, Salem Zenia, Lucia
Pietrelli i Lluís Riera (mestre de cerimònies).
21.30h. [Teatre Cal Tronc] Gala-sopar de
germanor dels Premis Liberisliber 2015.

12.00 h. [escenari] David Monteagudo, l’autor
de “Fin”, presentarà el seu darrer llibre
“Invasión” (Ed. Candaya). cosa... i tot pot
12.30 h. [escenari] Jordi Rubió i Agustín
Guillamón, historiadors especialitzats en la
Guerra Civil, presentaran els seus últims
treballs –“La guerra del pan” (Ed. Descontrol) i “L’èxode català de 1936 a través dels
Pirineus” (Ed. Gregal)- i entaularan un
interessant diàleg sobre el període. Pels
amants d’aquest tema sense ﬁ.
13.00 h. [estand Hola!: inici de la ruta] Visita
guiada pels principals monuments de
Besalú. Si compres un llibre, descompte de 2
x 1 (no acumulables). Places limitades.
tarda
16.30 h. [escenari] La contacontes Assumpta
Mercader ens explicarà “Raspall i altres
contes de Pere Calders”. I si un raspall fos un
gos? I si el gos fos un raspall?

tarda
DIUMENGE 4 oct.
16.30 h. [escenari] El Mag Selvin ens descobrirà a tots que els llibres són moooolt
màgics!
17.30 h. [escenari] Salem Zenia, escriptor
amazic fugit de la seva terra i acollit pel PEN
català, ens presentarà el seu darrer poemari
“Jo sóc l’estranger” (Ed. Lapislàtzuli). L’acompanyarà Carme Arenas, presidenta del PEN
català.
18.00 h. [estand Hola!: inici de la ruta] Tura
Clarà, autora de “Un comtat a l’època
medieval” (Ed. Comanegra), ens farà un
recorregut molt especial pel nucli medieval
de Besalú.
18.00 h. [biblioteca – planta baixa] El personal
de biblioteques de les comarques gironines
ens explicaran quins llibres de la ﬁra els hi ha

matí
11.00 h. [L’Obrador] Taller de titelles de dit,
amb Bufallums. A partir de 5 anys o acompanyats dels pares. Places limitades.
11.00 h. [escenari] Oriol i Guifré Jordan
presenten “Zugzwang. El Dietari del Procés”
(Ed. Dux), un llibre sobre el procés amb un
plantejament sorprenent i que obre noves
perspectives.
11.30 h. [escenari] Pere Ortega, president del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, farà la
conferència “Un país sense armes? El cas
del lobby militar espanyol”, on explicarà
l’esfereïdor negoci que hi ha al voltant
d’aquest sector en aquest país.

17.00 h. [Cúria Reial] “Catalunya d’aquí 366
dies. Tots els escenaris possibles”. Diàleg
llarg, reposat i en profunditat entre els
periodistes David Fernández i Manuel Milian
Mestres. Han passat les eleccions catalanes. I
ara què? Què pot passar? Què hauria de
passar? Els convidats dibuixaran un possible
mapa de l’any que ens espera.
17.30 h. [escenari] Mercè Saurina vindrà a
presentar-nos el seu darrer recull de contes,
“Entrades exhaurides” (Ed. Brau), acompanyada per l’actriu Gemma Vidal qui farà la
lectura dramatitzada d’un d’ells.
18.00 h. [escenari] Josep Pagès, autor de
“Escrits descreguts” (Ed. Pagès) farà una
lectura dramatitzada del seu llibre acompanyat per la ﬁlòloga Mireia Llorens i l’actor
Miquel Torrent.
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18.30 h. [escenari] Paco Inclán, editor de la
revista “Bostezo”, presentarà “Tantas mentiras” (Ed. Jekyll & Jill). Un tresor d’històries que
l’autor ens transmetrà amb el seu magnetisme habitual.
19.00 h. [escenari] V de Victòria. Proclamació
dels guanyadors dels concursos “Bon proﬁt i
bona lectura”, “La papereta màgica”,
“Click-liiib” i “L’Enigma QR”.
19.15 h. [Teatre Cal Tronc] Maria del Mar
Bonet i Biel Mesquida presentaran “De vida
ardent...”, un concert-recital inspirat en l’obra
de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Mallorca
vindrà al Principat de la millor manera
possible. Una activitat per esperits sensibles!
Acompanyats pel pianista i acordionista Dani
Espasa.
ﬁrma de llibres
“Les aventures d’en Fermí i la Valentina”.
Scaramuix, el dibuixant dels intrèpids ratolins,
dedicarà els contes a qui passi per l’estand
d’Ed. Casablanca. * Els dos dies de la ﬁra
Lucia Pietrelli. L’autora signarà exemplars
dels títols “Mort d’un Aviador Tartamut” i
“Ortigues” (novetat) a l’estand d’AdiA. * Els
dos dies de la ﬁra
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esmorzar). Amb el patrocini de: Restaurant
Pont Vell i Hotel Tallaferro. * 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 que et va guanyar per K.O.”
(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 3 d’octubre a les 23.59
h.
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 Associació d’Hostalatge de la
Garrotxa. * Fins al 3 d’octubre a les 23.59 h.

lot de llibres. * Els dos dies de la ﬁra
L’Enigma QR: 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? * Els dos
dies de la ﬁra.
promocions
El Bus Indi: per 20 €, et portarem en bus de
Barcelona a Besalú, t’enduràs el llibre que tu
vulguis i et tornarem (si el llibre superés
aquest import, pagaries únicament la diferència). Bé, no? Per fer la reserva, escriu-nos a
liberisliber@diderot.info i et donarem tots els
detalls. * La sortida serà el dissabte, 3
d’octubre a les 09.30 h. a la Plaça de
Catalunya (davant el Hard Rock Cafe).

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
tour amb segway entre volcans + una
degustació de fesols de Santa Pau amb
botifarra. * Fins que algú el trobi!
“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

concursos
Cap de setmana gratix!: fes-te seguidor de la
nostra pàgina de FB, respon a la pregunta
“Ets rubenista o poussinista?” i guanya una
magníﬁca estada durant els dies de la ﬁra
(sopar, habitació per a dues persones i

Micromundi: si compres un llibre, tindràs un
val de descompte 2 x 1 per visitar el museu. *
Els dos dies de la ﬁra des de les 11.00 h. ﬁns a
les 18.30 h.
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.
Descomptes a la RENFE: Un 30% de
descompte en els bitllets de RENFE per les
parades de Girona, Figueres i Ripoll, entre els
dies 1 i 6 d’octubre. *Per obtenir-lo, contacteu
amb nosaltres.

El Sarró: les primeres 50 persones que
comprin un llibre s’enduran la bossa oﬁcial de
Liberisliber amb unes quantes exquisideses.
Un premi pels més matiners!
* Fins el migdia de dissabte
Biblioteca
c/Major nº15

Teatre Cal Tronc
c/Major nº15

jocs infantils
Parc dels Jocs. Juga amb els jocs més
divertits inspirats en les llegendes populars
(11.00 – 14.00 h. i 16.00 -18.00 h.). Per a majors
de 3 anys. * Els dos dies de la ﬁra

Llegeix amb estil: Emporta’t la bossa oﬁcial
amb l’entrega de dues paperetes de compra
de llibres. *Fins esgotar les existències.

plaça de la Llibertat
(Ajuntament)
WIFI

Plaça prat de St.Pere

Espai curia Reial

WIFI

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 Hola!; si la deessa Fortuna vol, seràs
la fausta persona que s’endugui un magníﬁc

Antic Hospital St.JULIÀ

Micromundi

