
AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES EDITORIALS

-Quarentena Ediciones
-Temps Llibre
-Lapislàtzuli
-Edicions Sidillà
-Temenos Ediciones
-Ático de Libros
-Edicions Bellaterra
-La Tradi
-Pol.len Edicions
-Editorial Proteus
-Dux Editorial
-Ediciones del Serbal
-Editorial Base

-Ixorai Llibres
-Lleonard Muntaner
-Cafè Central edicions
-Editorial AlRevés
-L’Avenç
-Editorial Gregal
-Editorial Meteora
-Raig Verd Editorial
-Edicions Saldonar
-Edicions del Periscopi
-El Gall editor
-Ediciones León Alado
-Dianética Ediciones

FIRES QUE RECOMENEM:

(Besalú, 5 i 6 d’octubre)
www.liberisliber.com

VILA DEL LLIBRE DE BELLPRAT
www.amicsdebellprat.cat/

Organitza:

Col.labora:
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Ajuntament de
Llinars del Vallès



Què és la fi ra LLETRAFERITS?
És una nova fi ra, un nou espai per la cultura on els amants
de la literatura hi tenim molt a dir. Un espai que reunirà
editors, escriptors i tothom que s’interessi per la bona lec-
tura.

LLETRAFERITS neix amb la intenció de potenciar la
indústria del llibre i acostar al públic les edicions de les
editorials independents que a més de lidiar amb la crisi
topen amb les gran editorials que copen el gran mercat.
Molts d’aquests llibres troben espai en petites llibreries on
el llibreter cuida i mima al petit editor fora de les grans
superfícies i les grans cadenes de llibreries.

Què pots trobar a la fi ra?
LLETRAFERITS aplega més d’una vintena d’editorials in-
dependents d’arreu del país de temàtica variada que ens
donaran a conèixer els llibres que estan editant i ens pre-
sentaran els autors que han escrit aquestes obres.

PROGRAMACIÓ:

PRESENTACIONS

Dissabte 31 d’agost a la Carpa de la Fira
10:30-Obertura de portes.
12:00-Pregó de benvinguda a càrrec de l’excel·len  ssim 
alcalde de Llinars del Vallès  Sr. Mar   pujol i l’escriptora 
Teresa Pous.
12:30-“Llibre del Recuit” de Jordi Bonet-Coll (Ed. Sidi-
llà).
13:00-“La Cantonada i altres històries” de Jordi Serra 
(Ed.- Gregal).
13:30-“Cosins de Tarzan” de Pruden Penedès (Ed. Raig 
Verd).
14:00-“Entre dues Llums” de Pep Bertran (Ed. Saldo-
nar).
16:00-“Te amargo” de Xavi Piedra i Joseba Zabalza (Ed.
Pol·len).
16:30-“Ulls, budells i cor” d’Elies Barbarà (Ed. Lapislàt-
zuli).
17:00-“Catalunya sentenciada”  de Damià del Clot(Ed.
Dux).

17:30-“Iron Maiden en España” de Mariano Muniesa
(Quarentena ediciones).
18:00-“Sangtraït, 20 anys emprenyant els veïns” de Ivan
Allué (Quarentena ediciones).
18:30-“El dolor” de Giuseppe Ugare    (Ed. Café Cen-
tral).
19:00-Presentació (ed. León Alado).
19:30-“Les cartes marcades” i “Monòlegs a la posta” de
Raimon Agulio (Temenos ed.)

Dissabte 31 d’agost a la Biblioteca
12:00-Contecontes a càrrec de Maria Dolors Massa.
13.00-Taller literatura infan  l (de 7 a 12 anys) a càrrec 
de Yaiza Berrocal.
13.30-Taller literatura adults a càrrec de Yaiza Berrocal.
16:00- Xarrada-debat 50 anys de Rolling Stones a càrrec 
del periodista i crí  c musical  Mariano Muniesa.
17:00-Tapersex literari (majors 18 anys) a càrrec de
Marina Martori .
18:00-Xerrada creixement personal a càrrec de Jordi 
Planes “Actúa” per millorar la teva vida.
19:00-“Per entre els dies” de Marin Sorescu, a càrrec de
Corina Oproae i Jaume  Creus.
20:00-Joan Masuet presentarà “El codi pon  fi ci” on 
posa en dubte els dogmes de l’església catòlica i propo-
sa un retorn als orígens.

Diumenge 1 de setembre a la Carpa de la Fira
10:30-Abertura de portes.
11:30-Presentació Vila del llibre de Bellprat.
12:00-Presentació “de l’autor Luis Sola Dachs (Dux ed.).
12:30-“Els pobles perduts” de Xavier Cortadellas i Judit
Pujadó (ed. Sidillà),
13:00-Recital “La Murga” de Montse Costas (ed. Lapis-
latzuli).
16:00-“Inercia Gris” de David Aliaga (ed. Base).
16:30-“A la terra!” de Robert Creelcy (ed. Café Central).
17:00-“London is London” de Maria Vilanova (Temenos
ed.)

Diumenge 1 de setembre a la Biblioteca
12:00- Contecontes a càrrec de Maria Dolors Massa.
13.00-Taller literatura infan  l (de 7 a 12 anys) a càrrec 
de Yaiza Berrocal.
13.30-Taller literatura adults a càrrec de Yaiza Berrocal.


