
 Divendres 23 
 A les 7 del vespre 
 Sala 1 d’octubre - Capella de Sta Maria 

 Inauguració de l’exposició a càrrec de Francesc Viso director de la CCEPC 
 “PATRIMONI OBLIDAT. MEMÒRIA LITERÀRIA” 

 A les 8 del vespre 
 Sala 1 d’octubre 

 Conferència inaugural a càrrec de Gerard Furest i Daniel Bezsonoff 
 La llengua fa el país o el país fa la llengua? Parlem-ne 

 A les 9 del vespre 
 Pa� del castell 

 La Barraca del Toiu ens portarà cançons d’arreu dels PPCC 

 En acabar farem suca-mulla amb cava i galetes. 

 Dissabte 24 
 De 8 a 10 
 Muntatge de les parades, preparació d’espais dels tallers, de la llibreria Cu-Cut i de la Taverna 
 lletraferida. 

 De 10 a 2 
 Plaça i voltant del castell 

 Aplec d’editorials 
 Taverna Lletraferida 
 Conta-contes per mainada  El monstre Lo  a càrrec del Cep i la Nansa 

 Pa� del castell 
 Llibreria Cu-cut 
 Taller de Paper a càrrec de  www.sastrespaperers.cat 

 Sala 1 d’octubre 
 Exposició “PATRIMONI OBLIDAT. MEMÒRIA LITERÀRIA” 

 Capella Sta. Maria 
 Exposició “PATRIMONI OBLIDAT. MEMÒRIA LITERÀRIA” 
 Poesia sense aturador 

 D’1 a 2/4 de 2 
 Escenari central a la plaça del castell 
 Taula Rodona: 

 Per què i com editem els qui editem en qualsevol accent català? 

 2/4 de 2 a les 2 
 Plaça del castell 

 Brindis i tast de vins D.O. Empordà a càrrec de Carles Xuriguera 

 ATUREM PER ANAR A DINAR 

http://www.sastrespaperers.cat/


 De 4 – 2/4 de 8 
 Plaça i voltant del Castell 

 Aplec d’editorials 
 Taverna lletraferida 

 Sala d’Armes actual església parroquial 
 Presentacions de llibres exprés 

 Pa� del castell 
 Llibreria Cu-Cut  h�ps://www.llibreriaelcucut.cat 
 Taller de paper a càrrec de  www.sastrespaperers.cat 

 Sala 1 d’octubre 
 Exposició “PATRIMONI OBLIDAT. MEMÒRIA LITERÀRIA” - CCEPC 

 Capella Sta. Maria 
 Exposició “PATRIMONI OBLIDAT. MEMÒRIA LITERÀRIA” - CCEPC 
 Poesia sense aturador 

 De 2/4 de 5 a les 5 
 Pa� del castell 
 Presentació del  Bellcaillibres Club de lectura  a càrrec  de Montse Castaño 

 De 2/4 de 6 a les 7 
 Escenari central a la Plaça 
 Taula Rodona: 

 Revistes culturals i literàries digitals. Qui les manté, qui les llegeix,qui les promou i edita? 

 De 7 a  8 
 Plaça i voltant del castell 
 Desmuntatge parades i taverna Lletraferida 

 De 9 – 10 
 A l’an�ga Sala d’Armes i actual església parroquial 

 Cloenda 
 Orquestra Fireluche concert “ SEGONA FLORADA” 

 En acabar brindarem amb cava i dolços de tots els indrets de parla catalana. 

 Bellcaire lletraferit  és un aplec amb esperit col·labora�u i solidari, per això l’ajuntament a final d’any duplica 
 l’ob�ngut  amb la recaptació del 10% que les editorials donen en benefici de la MARATÓ TV3 2022. L’ob�ngut amb 
 el servei de la Taverna Lletraferida anirà a les arques de l’associació que la fa possible (ONCOLLIGA) 

 Programació detallada de les presentacions exprés, taules rodones i poesia sense aturador davant de cada recinte 
 i al Punt d’informació. 

 EN CAS DE PLUJA, MAL TEMPS EXTREM O QUALSEVULLA ALTRA EMERGÈNCIA L’APLEC QUEDARÀ SUSPÈS. 

https://www.llibreriaelcucut.cat/
http://www.sastrespaperers.cat/



