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La fira del llibre: Esdeveniment cultural i econòmic       Maria Dolores Miralles 

 
Aquest dissabte es celebra la detzena edició de la Fira del Llibre 
a Vinaròs, a la Pèrgola del Passeig Colom, a la vora de la 
Mediterrània. La fira , igual que en els darrers anys , romandrà 
oberta tota la jornada. 
 
Les novetats de la fira d’enguany es que trobarem tres espais 
amb els noms d’ escriptors de reconegut prestigi (Oscar Wilde, 
Gloria Fuertes i Isabel Clara Simó) i que la cloenda tindrà lloc a 
l’espai de la fira Isabel Clara Simó, on podrem gaudir d’un 
concert gratuït del cantautor Joan Rovira. També s’ha organitzat 
dos cercaviles pel casc urbà a fi d’animar a tothom a participar 
en aquesta jornada festiva. 
 
La fira comptarà amb nombroses paradetes de venda de llibres i 
roses, una àmplia programació per a tots els públics: talleres 
infantils , actuacions de grups folklòrics, tallers de manualitats, 
actuacions teatrals i musicals, conta-contes, …… la qual cosa 
farà possible que la façana marítima dels passeig estiga de gom 
a gom. 
 
També ens acompanyara com ja ve sent habitual Ca Massita on 
es podrà comprar pa de San Jordi. També gaudirem de la 
presència de nombrosos escriptors, que signaran llibres als seus 
lectors . Entre els autors confirmats , aquest any comptem amb 
la presència de Premi Nadal Alicia Giménes Barlett. 
 

 
Des del PVI ens alegrem que es potencie aquesta fira 
d’activitats, com entrevistes als escriptors en directe conduides 
per Mariola Nos, el manteniment de la iniciativa solidària 
d'intercanvi d'aliments per llibres. Totes i cadascunes de les 
activitats programades  creiem fermament que contribueix a 
l’increment de la venda de lllibres. 
 
Esperem i desitgem l’alta participació de la ciutadania i que la 
bona climatologia ens acompanye perquè farà augmentar el 
nombre de visitants de la fira . Iniciatives com aquestes també 
són un reclam per atraure gent a la nostra ciutat. A més a més 
del seu caire cultural la Fira del Llibre és font generadora de 
riquesa econòmica. 
 
A dia d'avui s'està demostrant que les activitats firals són un 
sector viu i dinàmic i de vegades no som conscients de la seua 
importància. Llavors cal reflexionar per fer balanç. 
 
La Fira del Llibre de Vinaròs ha anat creixent amb el pas del 
temps, perquè s'ha treballat de valent des de fa molts anys per 
aconseguir la fira de la qual gaudim avui. 
 
Pareix ser que el sector econòmic que està funcionant és el de 
serveis, per això estem convençuts que cal potenciar aquests 
tiups d'esdeveniments per dos motius; perquè es converteixen 
en motor econòmic, generen treball i riquesa i es converteixen 
en un reclam per als que ens visiten any rere any. 


