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11.00 h

Comezo da Praza dos 
Libros 2013 

Toda a mañá

Ciclobiblioteca
Animación #infantil e contacontos
espontáneos

13.00 h

Inauguración
e pregón de
María Canosa
-Mar Eirís, concelleira de
Educación e Cultura
-Evencio Ferrero, alcalde
de Carballo
-María Canosa,
pregoeira
Actuación da Banda
Municipal de Gaitas

18.30 h

Camiño
de 
historias
Espectáculo
#infantil con
contos, cancións
e música de
Migallas Teatro

20.30 h

Najla Shami
Na lingua
que eu falo
Concerto da cantante
galego-palestina Najla
Shami e a súa banda,
baseado no libro disco
Na lingua que eu falo,
con poemas de Rosalía
de Castro

12.30 h

O rei portador e 
outras historias
Presentación e lectura dramatizada da obra
#infantil O rei portador e outras historias
(Euseino?), de Beatriz Fraga. Coa
participación de rapaces e rapazas das
Escolas de Verán Xiria

19.00 h

Rodar i Rodari
(Contos do
tranvía)
Espectáculo #infantil de
contos e música de 
Fantoches Baj

19.30 h.

Sós
Mercedes
Peón 
Mercedes Peón
asinará exemplares
do seu último disco,
Sós, a todas as
persoas interesadas

20.30 h.

Versus Cianuro
Recital Versus Cianuro, coa
intervención poética de Paco
Souto, Rosalía Fernández
Rial, Roberto Roget, Paco
de Tano, etc.

22.00 h.

Mercedes Peón - Sós
Concerto de Mercedes Peón na Praza do
Concello

Librarías participantes:
Libraría Á Lus do Candil (Arteixo), Libraría A Tenda dos Libros (Ponteceso), Libraría Brañas (Carballo),
Libraría Ler (Carballo), Libraría Pedreira (Santiago), Libraría Roget (Vimianzo), Libraría Trasgo (Carballo)

www.carballo.org

Xoves 22 Venres 23
12.30 h

Renova a túa camisola
Obradoiro
#infantil. Trae
unha camisola
branca e
aprende a
tuneala

De 18.00 h a 21.00 h

Gústame o galego
Ven sacar unha
foto para dicir que
che gusta o
galego e leva
unha chapa de
agasallo
www.gustame.gl

18.30 h

Babacontos

Espectáculo #infantil da
contadora e titiriteira Larraitz

19.30 h

Viaxe polo 
corazón de
Bergantiños
Presentación de
Viaxe polo corazón de
Bergantiños (Embora), de
Xosé Pumar Gándara.
Participan:
-Miguel Toval, editor
-Xosé Manuel Varela
-Evaristo Domínguez
(Instituto de Estudos
Bergantiñáns) 
-Xosé Pumar Gándara, autor

20.30 h

Versus
Presentación da
escolma poética e
concerto poético
musical do grupo Versus, coa participación de
Antón Borrazás e Miguel Queipo, entre outros

Toda a mañá

Un libro, un pan
Todas as
persoas que
merquen un
libro serán
agasalladas
cun pan de
Carballo

Ciclobiblioteca
Animación
#infantil e
contacontos
espontáneos

12.00 h

Manuel
Rivas
Sinatura de As
voces baixas
(Xerais) e outras
obras do autor,
por parte de
Manuel Rivas

18.00 h

Xosé 
Neira 
Vilas
Presentación de
Aquel neno
(Embora) e Cancela
Aberta (Xerais), de
Xosé Neira Vilas. 
Participan:

-Miguel Toval, editor de Embora
-Manuel Bragado, editor de Xerais
-Xosé Neira Vilas, autor

20.00 h

Uxía - Rosalía
Pequeniña
Concerto-presentación
para todos os públicos do
disco Rosalía Pequeniña,
de Uxía, coa colaboración
e participación de Samira
Remuiñán, Xan
Remuiñán e Rosalía F. Rial

21.30 h

Remate da Praza dos 
Libros 2013

Sábado 24 Domingo 25

Todos
os libros mercados

na Praza dos Libros terán
un desconto do 10%

O xoves 22 e o domingo 25 pola
mañá a Praza dos Libros convivirá
coa Feira tradicional de Carballo,

con compra, venda e difusión
dos mellores produtos ali-

mentarios locais e de
tempada

Horario de apertura
das casetas:

-Mañás: de 11.00 h a 14.00 h
-Tardes: de 17.30 h a 21.30 h

Sorteos de lotes de libros
Todos os días se fará, ás 21.15 h, un sorteo
dun lote de libros entre todas as persoas

que mercaran algún libro ese día na
feira. Os/as premiados/as poderán
recoller o seu lote até o domingo 25

de agosto ás 21.30 h no stand
do Concello de Carballo
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