L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, juntament amb un grup de veïns, organitza la
segona fira de llibres a l’Empordà. La farem l’1 i el 2 de juny del 2019, el primer cap de
setmana d’aquest mes. Tenim l’objectiu de promoure la lectura i de donar visibilitat a les
editorials catalanes independents i als autors, d’aquí i de fora, que publiquen. També hi
participaran les llibreries de la Bisbal.
Durant aquest cap de setmana organitzarem taules rodones, conferències, debats,
presentacions de llibres i un concert a la nit. A més a més en aquesta segona edició
convoquem dos premis: el Premi Indilletres per a editorials, en què subvencionem el 75 %
de les despeses d’una editorial per portar a Indilletres un autor/a estranger que hàgiu
traduït, i el Premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada. Us convidem a participar-hi.
Us convidem també a presentar els vostres llibres en el marc d’Indilletres. Les vostres
propostes

de

presentacions

o

activitats

les

podeu

fer

arribar

al

correu:

indilletres@gmail.com
Us fem arribar la butlleta per inscriure-us a la fira, així com les condicions per participar-hi.
Us convidem a proposar-nos activitats i a fer-nos arribar la novetat que pugueu presentar a
la fira.
El termini per fer-nos arribar la sol·licitud és el 28 de febrer de 2019. El 10 de març us
comunicarem l’acceptació.
Un cop acceptada la vostra participació haureu de fer un ingrés de 110 € al número de
compte ES78 2100 0031 20 0200008800 indicant el vostre nom comercial.
El preu de participació inclou la carpa, amb dues taules de 2x1 metres, dues cadires i presa
de corrent elèctric. Caldrà, però que porteu les bombetes i el cable elèctric per arribar a
l’escomesa.
La fira serà a la Plaça del Castell de la Bisbal d’Empordà, els dies 1 i 2 de juny, d’11 del matí
a 9 del vespre, el dissabte, i de les 11 a les 8 del vespre el diumenge.

Condicions de participació:
En / na ________________________________amb DNI ______________ com a representant
legal

de

________________________________,

______________________________

de

amb

seu

_______________________

al
i

carrer
NIF/CIF

número________________________ declara i accepta les següents condicions:
1. Respectar els horaris establerts per l’organització i fer-se responsable de les
activitats que s’hagin proposat.
2. Respectar l’espai adjudicat (que es farà per concurs), no cedir-lo a tercers,
no penjar-hi adhesius ni cartells, ni fer servir megafonia i deixar-lo en les
mateixes condicions en què l’hagi trobat.
3. Vendre només llibres del propi catàleg editorial.
4. Exonerar de culpa a l’Organització per qualsevol incidència no coberta per
l’assegurança contractada per aquesta.
Data:
Firma del representant:

