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Divendres  22 de   febrer . LES ESCOLES A LA FIRA. 
010:30h Conferència  El nazisme i els camps de concentració com a tema literari i 
cinematogràfic .Entitat organitzadora: Servei d'Immersió i Ús de la Llengua .A càrrec 
de Miquel Pujadó.Col.labora IES Roquetes.( Acte reservat per als alumens dels IES.)
Lloc :Sala Jordi Brull i Martínez.Edifici de la Immaculada. 

011:00h  Tallers didàctics sobre la indumentària a les Terres de l’Ebre a càrrec de la 
Pepa Nogués  directora del CEITTE.Participaran en el taller els alumnes del CEE Sant 
Jordi. 

Lloc: Plaça Pati de la Immaculada. 

012:00h I CONCURS DE TREBALLS DE RECERCA EN L’ÀMBIT LITERARI 
I DE L’EXILI.Presentació dels treballs i entrega dels premis. Col.labora :Agència de 
viatges Dertotravel . 

Lloc: Plaça Pati de la Immaculada. 
Durant tot el matí visita dels alumnes dels IES de l’Ebre, IES Joaquim Bau, IES 
Sagrada Família, IES de Roquetes  i CEE Sant Jordi als estands de  la Fira literària. 

 
015:00h –17:00h Visita dels alumnes del Ceip Daniel Mangrané a la Fira. 
 *15:30h Amb motiu del Centenari del naixement de Mercè Rodoreda la 
biblioteca ha organitzat una activitat “kamishibai” (teatre de paper), una forma 
tradicional d'explicar contes en què el narrador mostra cartolines il·lustrades de les 
següents obres de la Mercè Rodoreda : “La Plaça del Diamant” i “Guardiola” a càrrec 
de Maribel Alqueza (narradora de contes) . 
Lloc:  Plaça Pati de la Immaculada. 
 *16:00 h Presentació llibre infantil Cinta Arasa:On és el sol,Cucafera? 
d’Aeditors. 
Lloc: Plaça Pati de la Immaculada. 
 
El divendres a l’estand de la Biblioteca Marcel.lí Domingo de Tortosa hi haurà una 
representació del grup de treball que pertany al projecte P.I.I. (Projecte Itinerant de la 
Interculturalitat)–Treball als Barris, Ajuntament de Tortosa- Àrea de Serveis Socials.  
019:00h Conferència  Valencians a Tortosa: cultura i escriptura en el primer terç 
del segle xx a càrrec d’Óscar Pérez Silvestre ,tècnic de normalització lingüística de 
l’Ajuntament de Sagunt. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. Edifici de la Immaculada. 
En acabar presentació de la programació prevista per aquest 2008 dins del Club de 
lectura de la Biblioteca Marcel.lí Domingo de Tortosa a càrrec del seu coordinador 
Jesús Mª Tibau. 
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Dissabte 23 de febrer. JORNADA DE L’EXILI. 
011:00h Acte inauguració de la II Fira literària a càrrec de l’escriptor Joan Pinyol 
de les Capellades (Anoia) autor de la novel.les com Stoikov i Sofia i del recull  
Micromèxics. 
Durant el decurs de l’acte es farà la presentació pública de l’escultura dissenyada per 
l’artista jesusenca Ester Besolí que serà el logo oficial de la Fira. 
 L’acte serà amenitzat pels Grallers de Jesús. 
Lloc :Plaça Pati de la Immaculada. 
 

012:00h Presentació del programa  previst per commemorar el centenari del naixement 
de l’escriptor miravetí  Roc Llop.  
Parlaments a càrrec de David Serrano ,professor de la UOC i especialista en literatura 
dels camps de concentració nazis i Josep Mª Sàez, regidor de cultura de Miravet. 
Lloc: Plaça Pati de la Immaculada. 
 
 
 
Diumenge 24 de febrer.LA RENAIXENÇA LITERÀRIA. 

011:00h .Macropresentació de llibres: Albert Guiu, De la mà de la meva filla, Jesús Mª 
Tibau, El vertigen del trapezista, Francesca Aliern, Presentació de la seva trilogia, 
Vicent Pellicer ,Guia de les Terres de l’Ebre,  Josep Igual,  Faules mamíferes , Sílvia 
Favà ,La vida des del parc,  Emigdi Subirats i Sebastià, Joan Cid i Mulet ,testimoni 
catalanista d’una ciutat i d’un temps,  Glòria Fandos Gracia Empremta de dona, Emili 
Bonet ,Per un futur sense llàgrimes. 
Lloc: Plaça Pati de la Immaculada. Lectura de textos a càrrec dels mateixos autors.  
Organitza :  

 
EMD JESÚS 

 
 
Col.labora: 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
 
Ajuntament de Tortosa   
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