
 Emili Teixidor

 "Els libres són l’aliment d’aquesta màquina

de lligar boira que és la intel·ligència, la

imaginació, la memòria…  

O sigui que endavant amb l’aventura i no

afluixem!  

Molta sort i bones lectures!". 

PARTICIPANTS

L' associació Intercultural Món Obert 

muntarà  la seua paradeta solidària, 

per la qual cosa és necessària la 

col·laboració de totes i tots. 

Agraïm l'esforç i la participació de 

totes les llibreries, comerços, 

associacions i escriptores i escriptors 

que han participat de manera  

gratuïta i altruista en aquesta III Fira 

del Llibre de Borriol.

Club de lectura de 
Borriol 

Associació Intercultural 
Món Obert 
(Borriol) 

Castesan. Av. Saragossa, 
13 (Borriol) 

Llibreria Abacus, Plaça 
del Jutge Borrul, 5, 
(Castelló). Telèfon: 964 
23 61 08 

Unaria Edicions. Carrer 
Enmig, 22 1rG (Castelló). 
Telèfon: 662 60 65 50 

Papereria Detalls. Carrer 
de Ximen Pérez d' 
Arenós, 15 (Borriol). 
Telèfon: 675 885 288 

Floristeria Vimar. 
Carrer Dr. Portolés, 25 
(Borriol). Telèfon: 964 32 
11 94  
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Plaça de la Font 

"Pujaré la tristesa dalt les golfes  

amb la nina sense ulls i el paraigua trencat ,  

el cartipàs vençut, la tarlatana vella.  

I baixaré les graus amb vestit d’alegria  

que hauran teixit aranyes sense seny.  

Hi haurà amor engrunat al fons de les

butxaques. " 

     Maria Mercè Marçal

Regiduria de Cultura



PROGRAMA 

D'ACTIVITATS

10:00 
Obertura de la III Fira del llibre.

10:00 
  Concurs de redolins 

inspirats en les fonts de 
Borriol. 

 A càrrec del Club de 
Lectura de Borriol.

11:00 
Presentació d'autores i autors de 

l'editorial Unaria: 
 

Salva Belenguer amb "L'abraçada necessària" 
M. Carmen Castillo amb "Secretos de Alcanfor" 

Luis Aleixandre i Vicent Gascó 
 amb la col·lecció Castelló Negre 

Sara Bellés amb "Poemas de día y de noche"

11:00 
Tallers infantils de 

manualitats.

12:00 
Tertúlia al voltant de ‘Els 

diumenges’ de Miquel 
Torres amb l’autor. A càrrec 

del Club de Lectura de 
Borriol. 

 En finalitzar es realitzarà el 
lliurament de premis del concurs 

de redolins.

Els més menuts i menudes 
(Infantil i Primària) podran 

confeccionar tot un seguit de 
manualitats amb paper 

relacionades amb la lectura i el dia 
del llibre.

13:00 
Contacontes a càrrec d'Aur-art.

 Coneixeu la Pelitrúmpeli 
d'Al Tall? Veniu, veniu i 

entrarem al món dels 
donyets, cantarem i ballarem 
amb els titelles i molt més. .

13:30 
 Vi d'honor. 

14:00 
Cloenda de la III Fira del llibre.


