Amb la col·laboració de:

PRESENTACIÓ
El Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació del Consell Insular de Menorca, fidel a
la cita anual, organitza un any més, per als dies
7 i 8 de novembre, la Fira del Llibre en Català,
que enguany tindrà lloc a Ciutadella, davant
l'Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar l'hàbit
de lectura en català i la difusió de la producció
literària i cultural en aquesta llengua.
Com es veu en aquest programa, la Fira estarà
farcida de presentacions de novetats editorials i
d'activitats complementàries, a més de la
imprescindible presència dels llibreters i
llibreteres, als quals agraesc l'esforç que fan per
donar continuïtat a aquesta fira, plenament
consolidada en el panorama cultural menorquí,
ja que enguany arriba a la desena edició.
Menorca és una terra rica en literats, escriptors i
divulgadors de la nostra història i cultura, com
es podrà veure a través de les presentacions de
llibres que oferim, i voldríem que també ho fos
en lectors, perquè la lectura cultiva l'ànima i una
societat que llegeix és una societat millor.
Bona fira a tothom!
Maruja Baíllo Vadell
Consellera de Cultura, Patrimoni i Educació

Llibreries participants:
Llibreria Pau (Ciutadella)
Llibreria Catalana (Maó)
Llibreria Fundació (Maó)
Sa Llibreria (Ferreries)
Torre de Papel (Ciutadella)
Jocs (Maó)
Juguettos (Ciutadella)
VaDllibres (Ciutadella)
DL: ME 654-2014

PROGRAMA D'ACTES
Divendres 7
Matí
9.45 h. Pregó d'obertura a càrrec d'alumnes de l'IES
J. M. Quadrado de Ciutadella.
10 h. Visites escolars.
Capvespre
18 h. Presentació de llibres editats a Menorca el
2014: Poesia
- PONS, Ponç. El rastre blau de les formigues
- LÓPEZ, Joan F. Caragols dels jorns: poemes
santjoaners
- TRUYOL, Tomeu. Llibre d'amorg
19 h. Presentació de llibres editats a Menorca el
2014: Novel·la
- QUINTANA, Josep M. Els Clark
- SALORD, Maite. L'alè de les cendres
- VEIGA, Marta. Ràfegues de tramuntana
20 h. Lletres Dites: recital literari a càrrec de l'AELC,
amb la intervenció de Pere Gomila, Anna Maria
Ticoulat, Maite Salord i Maria Victòria Secall.

Dissabte 8

19.00 h. Presentació de llibres editats a Menorca
el 2014: Cultura popular

Matí
10.00 h. Presentació de les publicacions amb les
obres guanyadores del XII Premi Francesc de Borja
Moll de contes i rondalles i del I Premi de Narrativa
Juvenil del Consell Insular de Menorca, a càrrec de
Sílvia Pons i Ismael Pelegrí.
10.45 h. Presentació de llibres infantils editats a
Menorca el 2014:
- RODRÍGUEZ, Isabel. Els gegants de Roiala
- VINENT, Pilar. Els gegants de Melosa
- PONS, Sílvia. Posau ordre en aquest poble

- BARBER, Cristòfol; PONS, Sílvia. Històries de Sant
Martí: la festa des Mercadal d'ara i d'antany
- PORTELLA, Josep. Quaderns de Folklore núm.
100, 101 i 102
19.45 h. “Itinerari pels llibres de gastronomia de
Menorca al llarg de la història”, a càrrec de Pep
Pelfort, Josep Borràs i Bep Al·lès. Tot seguit,
degustació gratuïta de la recepta núm. 78 del
llibre Art de la cuina, de Fra Roger, “Un pastís de
carn picada de moltó”, elaborada per Miquel
Mariano, xef del restaurant Ca n'Aguedet.

11.30 h. Contacontes: Posau ordre en aquest poble,
de Sílvia Pons, per Laia Garcia.
12.00 h. Ruta literària: “Ciutadella, espais de ficció”,
a càrrec d'Illetra. Punt de trobada: plaça Federico
Pareja. Inscripcions a illetra.cultura@gmail.com
12.30 h. Lletres i Mots (final del concurs de lletrejar
paraules), amb la col·laboració de la Xarxa de
Biblioteques de Menorca. Presentat per Malu Morro.
Capvespre
17.30 h. Presentació de llibres editats a Menorca el
2014: Història
- SASTRE, Florenci. Espies menorquins a Turquia
- CASASNOVAS, Miquel Àngel. La crisi de l'Antic Règim
a Menorca (1781-1814)
- PORTELLA, Josep. Ignasi Ponsetí Vives: el metge
que curava els fillets
- ANGLADA, Montserrat; FEBRER, Antoni; PLANTALAMOR,
Lluís. Objectes per a l'altra vida: la Col·lecció
Humbert Ferrer.

Durant tota la Fira...: Tapes literàries
Durant els dies de la Fira, alguns bars de
Ciutadella oferiran dins la seva carta una tapa
literària a fi de relacionar literatura i gastronomia.
Les persones que consumeixin una d'aquestes
tapes participaran en el sorteig de diversos lots
de llibres per gentilesa dels llibreters de
Menorca.
Bars i restaurants participants
Bar Es Fabiol
Cafeteria Es Pou
Curniola 35
Meloussa
La Fresca
Bar Imperi

