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Amb activitats de dinamització lingüística durant tota la fira 
I LLIURAMENT D’UNA BOSSA SOSTENIBLE AMB LA COMPRA DE LLIBRES
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CONDUCCIÓ I PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS: 
Laia Garcia, amb guió de Sílvia Pons Seguí i vestuari de Toni Riera

maTI
9.30 h
Pregó d’obertura a càrrec d’alumnes 
de 1r de batxillerat de l’IES Biel Martí.

De 10.00 a 14.00 h
Visites escolars i dinamització 
educativa amb Sa Xaranga.

Capvespre
17.15 h
Presentació de la guia de Plataforma 
per la Llengua Què faig si... i 
posterior col·loqui obert sobre 
l’exercici dels drets lingüístics en 
situacions quotidianes. Hi participaran 
Antònia Gomis, professora de 
Llengua Catalana; Ciceró Pascual, 
assessor lingüístic, i David Sintes, 
en representació de Cas Vesins de 
Ferreries.

18.15 h
Presentació de llibre: 1558, de 
Menorca a Turquia, de Jaume Sastre, 
doctor en Història Medieval, editat per 
Setmanaris i Revistes. Presentació a 
càrrec de l’autor i els editors.

19.15 h
Presentació de llibre: Arenal, de Joan 
Pons. Presentació a càrrec de l’autor i 
del conseller de Cultura, Miquel Àngel 
Maria Ballester.

20.00 h
Recital poètic: «Composium», poesia 
musicada amb el guitarrista Toni 
Camps i el poeta Damià Rotger, 
que presenta el seu darrer poemari, 
Aèrola.

MAt i
de 10.00 h a 13.00 h
Formació: Taller «Posam música al 
nostre imaginari», a càrrec del músic, 
cantant i compositor Leonmanso. 
Escola Sant Francesc d’Assís.
Preu: 10 € (places limitades). Són necessaris 
coneixements bàsics de guitarra. Preinscripció 
per correu electrònic a gestiodesfar@gmail.com 
fins al 5 de novembre. El 6 de novembre es 
comunicarà la inscripció.

10.15 h
Presentació de conte i microteatre: 
Presentació del plec de lectura infantil 
Subitum i microteatre, obra teatral en 
tres actes de Fàtima Anglada, premi 
Teatre de Butxaca 2018. Editat pel CIM.
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11.00 h
Presentació de llibre: Antoni M. 
Alcover i les dones, de M. Magdalena 
Gelabert, Premi Mallorca d’assaig 
2018, a càrrec de l’autora i Ismael 
Pelegrí.

11.30 h
Presentació de llibre: Corrupció de 
la matèria, de Carles Minuchín, XX 
Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove,              
a càrrec de l’autor i Pere Gomila. 

12.00 h
Presentació de la publicació amb les 
obres guanyadores del XVII Premi 
Francesc de Borja Moll de contes i 
rondalles, a càrrec de l’escriptora     
M. Jesús Cloquells.

12.15 h
«La primera novel·la, un diàleg entre 
autors novells»: Presentació de Del 
color dels ocells i Dionís, números 
1 i 2 de la col·lecció Embosta 
de narrativa de l’editorial Arrela, 
dedicada a autors novells. Emili 
de Balanzó i Armand Escandell 
assumeixen el doble paper de ser 
presentadors i presentats. Un diàleg 
entre escriptors que permetrà conèixer 
els seus llibres i saber què suposa i 
com es viu la publicació d’una primera 
novel·la.

13.00 h
Recital i micro obert: Recital de poesia 
performàtica i micro obert amb la 
rapsoda Joana Brabo. Tothom que ho 
vulgui podrà recitar un poema o llegir 
un fragment del seu llibre preferit. 

Capvespre
17.00 h
Contacontes taller amb Judith Morillas, 
basat en el conte La moneda màgica, 
d’Anna Pasquina, editat per ASCOME.

17.30 h
Presentació de llibre: La memòria 
industrial de Menorca, de la col·lecció 
Cova de Pala de l’IME, a càrrec del 
coordinador de la publicació, Alfons 
Méndez, i del conseller d’Economia, 
Miquel Company Pons.

18.00 h
Final del concurs de lletrejar paraules 
«Lletres i Mots», presentat per Malu 
Morro, amb la col·laboració de la 
Xarxa de Biblioteques de Menorca.

19.00 h
Presentació de llibre: Crec recordar. 
Memòries, del sociòleg Joan Estruch,  
a càrrec de l’autor i Joan Febrer.

19.30 h
«Illes i lletres»: tertúlia sobre les 
novetats literàries de Lucia Pietrelli, 
Ismael Pelegrí i Josep M. Quintana. 
Acte presentat per Pere Gomila i 
organitzat per l’AELC. 

20.00 h
Performance: Marina E.G. presenta 
Deconstrucció #1 i #2, dues 
performances que pretenen qüestionar 
i desmuntar els mites grecs de Dafne 
i Apol·lo i el d’Hermafrodit i Salmacis 
tal com els hem heretat de la mà de 
l’obra Les Metamorfosis d’Ovidi.

20.30 h
Sorteig d’un viatge a Barcelona per 
Sant Jordi (per a dues persones) i d’una 
panera cultural entre les persones que 
hagin comprat algun llibre durant els 
dies de la Fira.


