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Entre llibres

Les minves del gener

Com al mig de l’hivern la primavera, 
aixís el cel avui, i el sol i l’aire,

obre de bat a bat balcons i portes
i omple la casa de clarors, aimia.

Glòria dels ulls el cel, del pit les aures,
són avui. Fins a cada moment sembla 

que han d’esclatar en verdor les branques nues, 
que l’horitzó ha d’omplir-se d’orenetes,

i que s’ha d’embaumar tota la terra.
No sents una frisança, dona? Digues:

no et sents la primavera a les entranyes?
Llança’t, doncs, al carrer: Si t’hi trobessa, 

te donaria un bes al mig dels llavis, 
al davant de tothom, sense vergonya

de besar i ser besat, que avui n’és dia.
Som al mig de l’hivern: ahir glaçava, 
demà les neus blanquejaran la serra.

La primavera és lluny del temps endintre,
però un dia com avui n’és promesa.
Si promesa tu em fosses, estimada,
ja cap mena d’hivern em mi cabria,
ni ara, ni després, ni mai, que portes

tu a dintre els ulls la primavera eterna.

Joan Maragall (1860-1911)
2010-2011. Any Joan Maragall
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Març
Animalons a concert! (0-15 mesos)
Dimecres 23, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Roca Umbert

Dissabte 26, a les 11 h,
a la Biblioteca Can Pedrals

Sessions dinamitzades per Anna Farrés, mestra 
especialista en educació musical
Cal fer inscripció prèvia 15 dies abans de la sessió
Les places són limitades 

L’ hora del conte
Sessions on rondallaires professionals 
ens portaran històries noves, curioses, 
divertides, màgiques... amb què els 
nens i nenes podran desenvolupar la 
seva imaginació i passar una estona 
entretinguda. 

Gener
Contes dins d’una ampolla, amb Santi 
Rovira
Contes que vénen de lluny a cops 
d’onada, pirates grans, pirates petits i per 
sobre de tot, el respecte pel medi marí
Dimecres 12, a la Biblioteca Roca Umbert
Dimecres 19, a la Biblioteca Can Pedrals

L’hora menuda
L’hora menuda permet compartir amb 
els infants les primeres cantarelles, 
ballmanetes, cançons de bressol..., 
descobrint-los la música, les cançons i les 
petites històries que amaguen.
L’Hora menuda està destinada a mares 
i pares amb nadons de 0 a 36 mesos, i 
com a novetat d’aquest any, les sessions 
es fragmenten en dues franges d’edat: de 
0 a 15 mesos i de 15 a 36 mesos, per tal 
d’adaptar-se millor als infants.

Gener
músiques de neu! (0-15 mesos)
Dimecres 26, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Roca Umbert 

Dissabte 29, a les 11 h,
a la Biblioteca Can Pedrals

Febrer
Viatgem amb les cançons! (15-36 mesos)
Dimecres 23, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Roca Umbert

Dissabte 26, a les 11 h,
a la Biblioteca Can Pedrals

Activitats familiars
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Febrer
Contes de principescos, amb Sandra 
Rossi
Contes de prínceps, princeses, reis, reines 
i cavallers...
Dimecres 9 a la Biblioteca Roca Umbert
Dimecres 16, a la la Biblioteca Can 
Pedrals

Març
Contes per fer-se un tip de riure, amb 
Clara Gavaldà
Contes amb una bona dosi d’humor per 
riure amb moltes ganes
Dimecres 9 a la Biblioteca Roca Umbert
Dimecres 16, a la la Biblioteca Can 
Pedrals

Totes les sessions són a les 17.30 hores
Activitat recomanada a infants de + 3 anys

Laboratori de lletres
i imatges 
Tallers familiars que possibiliten la 
descoberta de llibres, contes, còmics 
i àlbums il·lustrats; i que conviden a 
escriure, parlar, experimentar, inventar...
Aquest trimestre ens aproparem al món 
de l’art i els artistes, i ens posarem a la 
seva pell.

Gener
Un peu al museu! Dissabte 22

Febrer
AfARTa’t de jugar! Dissabte 19

Març
Això és un artista! Dissabte 19

Totes les sessions són a les 17.30 h i tindran una 
durada de 90 minuts
La dinamització anirà a càrrec de Glòria Gorchs
Activitat destinada a famílies amb infants de +4 anys
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca Roca Umbert 
(93 860 44 50). Les places són limitades
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Story time. Paraules i cançons 
en anglès
Fruit d’una col·laboració entre la Biblioteca 
Can Pedrals i l’escola Cambridge School, 
us proposem Story time, una sessió de 
paraules, contes i cançons en anglès, per 
familiaritzar els més petits amb la llengua 
anglesa d’una manera divertida i amena.

Gener
The Naughty Pancake. Dimecres 26

Febrer
The Amazing Astronaut. Dimecres 23

Març
Goldilocks and The Three Bears. 
Dimecres 30

Les sessions són a les 17.30 h,
a la Biblioteca Can Pedrals
Organització i dinamització: Cambridge School

Cinema familiar 
Projeccions de pel·lícules per a tota la 
família a la Biblioteca Roca Umbert, un 
dissabte al mes.

Gener
L’esperit del bosc. Dissabte 15
90 minuts

Febrer
Pluja de mandonguilles. Dissabte 12
90 minuts 

Març
Mr. Magòrium i la seva botiga màgica. 
Dissabte 12
90 minuts 

Totes les sessions són a les 17.30 h,
a la Biblioteca Roca Umbert
Pel·lícules recomanades +4 anys
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Superlectors i superlectores. 
Club de lectura infantil
Club de lectura infantil adreçat a infants de 
7 a 11 anys amb la finalitat de promoure 
la lectura, el plaer de llegir i l’ús de la 
biblioteca. Els infants posen en comú les 
lectures fetes al llarg del trimestre en les 
trobades que es fan a les biblioteques. 

Trobada
Divendres 11 de març, a les 18 h, a les 
biblioteques Can Pedrals i Roca Umbert

Teatre per a famílies...
En Joan sense por, amb la companyia 
Egos petits

Juga amb en Joan i els seus amics
Taller infantil abans de començar l’obra 
de teatre

Diumenge 13 de febrer, a les 17 h (taller) 
i a les 18 h (teatre), al Teatre Auditori de 
Granollers

Recomanat a partir de 5 anys
Informació i venda d’entrades al Teatre Auditori de 
Granollers i al Servei de Telentrada

El barret de les històries 
Un barret diferent que conté totes les 
històries ocorregudes a la ciutat i que sols 
qui se’l posa pot arribar a explicar. Un 
seguit de contes basats en objectes del 
museu, en elements del patrimoni o en els 
fets històrics més destacats de la ciutat. 
Contes al carrer, per a petits i grans!

Gener
La Mare de Déu de la Pruna
Al Museu es conserva un quadre molt 
especial de la Mare de Déu amb el Nen. 
Però, sabeu què porta la Mare de Déu a la 
mà?. Dissabte 8

Febrer
La plaça dels Porcs
Sabeu on és la plaça dels Porcs de 
Granollers? I d’on li ve aquest nom tan 
particular?. Dissabte 5

Activitat gratuïta
El barret de les històries es durà a terme al carrer, 
davant de l’entrada del Museu. En cas de mal temps 
es farà dins. Cada primer dissabte de mes, a 2/4 de 7 
de la tarda. 
A càrrec de CRIT, Centre de Recerca i Imaginació 
Teatral
Organització: Museu de Granollers
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La Penya dels llibres.
Club de lectura juvenil
Club de lectura adreçat a joves de 12 a 
16 anys amb la finalitat de promoure la 
lectura, el plaer de llegir i l’esperit crític. 
Les lectures proposades per a aquest 
2010 van lligades als premis Atrapallibres 
(categoria d’11 i 12 anys) i Protagonista 
Jove (categoria de 13 i 14 anys), i els 
lectors del club es converteixen en 
membres del jurat d’ambdós premis.

Dimecres 19 de gener:El llibre del 
cementiri, de Neil Gaiman

Dimecres 2 de febrer: El noi del vestit, de 
David Walliams

Dimecres 2 de març: Votacions finals 
del jurat del Premi Atrapallibres i 
Protagonista Jove

La Penya dels llibres es reuneix cada 
primer dimecres de mes a les 17.15 h, a 
la biblioteca Roca Umbert 

Més informació a la Biblioteca Roca Umbert

Taller de lectura de còmics 
Adreçat a joves i també a totes aquelles 
persones que volen iniciar-se a la lectura 
de còmics i en les particularitats del 
llenguatge d’aquest gènere.

Còmics a la pantalla
Dissabte 29 de gener, a les 18 hores, a la 
Biblioteca Roca Umbert

Organització: El Colador

JOPOJÓ.
Jornades de Poesia Jove
Durant tres dies Granollers acollirà un 
conjunt de recitals i esdeveniments 
poètics. Poesia en llengua catalana, des 
de la joventut, en infinits formats i espais, 
per a tots els públics.
25, 26 i 27 de febrer de 2011
Inauguració de les jornades el divendres, 
25 de febrer, a les 18 h, al GRA

+Informació: www.celcolador.cat coladors@gmail.com
Organització: El Colador

Activitats per a joves
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Taller de pràctica filosòfica + 
cinefòrum
Un taller que vol afavorir l’intercanvi 
d’idees entre els participants i potenciar 
la lectura crítica del món on vivim. Les 
projeccions del cinefòrum complementen 
els temes que es tracten a cada sessió.

Gener
Taller de pràctica filosòfica.
Els models interpretatius de la normalitat
Lectura recomanada per a la sessió:
Un món feliç, d’Adolf Huxley
Dimecres 19

Cinefòrum. 1984, de Michael Radford
Dijous 27

Febrer
Taller de pràctica filosòfica.
L’ésser humà com a projecte 
Lectura recomanada per a la sessió: 
L’existencialisme és un humanisme, de J. 
Paul Sartre
Dimecres 16

Cinefòrum. Les invasions bàrbares 
(2003), de Denys Arcand. Dijous 24

Març
Taller de pràctica filosòfica.
Organització social i anarquisme 
Lectura recomanada: Què és la 
propietat?, de Pierre-Joseph Proudhon
Dimecres 16

Cinefòrum. Sacco e Vanzetti (1971), de 
Giuliano Montaldo
Dijous 24

Taller dinamitzat per l’equip de filòsofs de Granollers 
format per Mariano Fernández, Joan Carles Gómez i 
Joan Méndez Camarasa
Les sessions del taller són a les 19 h, a la Biblioteca 
Roca Umbert

Cinefòrum dinamitzat per Francesc Circuns, periodista 
i crític de cinema
Les sessions de cinefòrum són a les 19.30 h, a la 
Biblioteca Roca Umbert

Activitats per a adults
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Clubs de lectura
Els clubs de lectura s’adrecen a totes 
aquelles persones amb ganes de llegir 
i de parlar, amb l’excusa d’una lectura 
interessant. Les sessions són mensuals, 
duren una hora i mitja i les condueix un 
expert.

Club de lectura obert
Pensat per a persones interessades en 
la literatura en tota la seva diversitat i 
amb ganes de comunicar experiències, 
sensacions i pensaments suggerits per la 
lectura.

Gener
El lector, de Bernhard Schlink. Dijous 20

Febrer
Si menges una llimona sense fer 
ganyotes, de Sergi Pàmies. Dijous 17

Març
El Déu de les coses petites, de Roy 
Arundhati. Dijous 17

El club està dinamitzat per Maite Roldán i totes les 
sessions són a les 19 h, a la Biblioteca Roca Umbert. 
Les persones interessades a participar-hi cal que 
s’inscriguin prèviament a la biblioteca.

Club de lectura de català fàcil
Adreçat a persones interessades a llegir 
i comentar literatura escrita en català 
amb l’objectiu de practicar-lo. Es tracta 
d’una activitat adreçada a persones 
no catalanoparlants que coneixen poc 
la llengua i que volen millorar-ne la 
comprensió lectora i l’expressió oral.

Gener
L’Escarabat d’or, d’Edgar Allan Poe
Dimarts 11, a la Biblioteca Roca Umbert
Dimarts 18, a la Biblioteca Can Pedrals

Febrer
Tant de gust de conèixer-la, senyora 
Rodoreda
Dimarts 8, a la Biblioteca Roca Umbert
Dimarts 15, a la Biblioteca Can Pedrals

Març
L’Analfabeta. Agota Kristof
Dimarts 8, a la Biblioteca Roca Umbert
Dimarts 15, a la Biblioteca Can Pedrals

Totes les sessions són a les 19 h
Dinamització a càrrec de Francesc Fernández Angelats, 
mestre
Més informació i inscripcions a les biblioteques Can 
Pedrals i Roca Umbert
Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
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Tertúlies literàries a l’Ateneu
Gener 
Memorial del convento, de José 
Saramago
Dijous 13

Febrer
Vés a saber on és el cel, de Blanca 
Busquets 
Dijous 10

Març
Gabriela clau i canyela, de Jorge Amado
Dijous 10 

Totes les sessions són a les 20 h a l’Ateneu

Taller de narració oral
Atrapacontes. Un taller de narració oral, a 
càrrec de Paco Asensio.
Deu sessions per aprendre a treballar el 
text, el gest i la veu, i començar-nos a 
expressar com autèntics rondallaires.
Del 21 de gener al 25 de març, cada 
divendres de 19.30 h a 21 h
Informació i inscripcions a la Troca- Centre 
de Cultura Popular i Tradicional

Presentacions de llibres
La balena i cia. Llibre recull de les 
millors obres del X Premi Escobar de 
Còmic
Divendres 28 de gener, a les 19 h, al GRA
A continuació, IMI (Improvisació Musical 
Il·lustrada), a càrrec d’El Colador

Dones catalanes llegendàries, de Joan 
Soler Amigó 
Dijous 10 de març, a les 19 h, a la 
Biblioteca Roca Umbert

Organització: La Troca i Biblioteca Roca Umbert

M’ha posat a cent que no portis calces, 
de Marina Martori
Una novel·la gamberra, divertida i una 
mica passada de voltes. No podràs parar 
de riure!
Publicada per Alpina dins la col·lecció 
Marcòlic 
Dijous 24 de març, a les 19.30 h, a la 
llibreria La Gralla
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Xerrades
La Renaixença, primera empresa 
editorial catalana i eina fonamental en la 
recuperació del català, a càrrec de Carola 
Duran, doctora en filologia catalana

Dimarts 1 de febrer, a les 18.30 h, al 
Museu de Granollers

Organització: Aules Universitàries de Granollers AGEVO

Filosofia viva: els altres paradigmes 
cientificotècnics
Un cicle de tres xerrades al voltant de 
temes actuals i universals, des del saber 
i la mirada contemporània de joves 
doctorands de filosofia.

Henry Bergson: consciència i vida
Amb Mar Álvarez i Andreu Ballús
Dissabte 26 de març, a les 18 h, a la 
Biblioteca Roca Umbert

La Filosofia de Simondon: de l’individu 
físic al col·lectiu
Amb Miguel Penas i Ricardo Mendoza
Dissabte 30 d’abril, a les 18 h, a la 
Biblioteca Roca Umbert

Cos, tecnologia, ficció i art: els límits de 
la identitat
Amb Andrea Soto i Alba González
Dissabte 21 de maig, a les 18 h, a l’Espai 
d’arts de Roca Umbert

Organització: El Colador
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Al Teatre Auditori de
Granollers...
Aquesta temporada podeu descobrir 
l’adaptació de dos textos clàssics al Teatre 
Auditori de Granollers.

El silenci és or
Sota la direcció del granollerí Frederic 
Roda i amb els textos d’Apel·les Mestres, 
els dos grans actors catalans Jordi 
Boixaderas i Lluís Soler ens ofereixen 
un viatge divertidíssim a través de la 
caricatura i de la poètica d’escenes 
quotidianes.

Dijous, 17 de febrer, a les 18 h i a les 21 
h, al Teatre Auditori de Granollers

L’hort dels cirerers
Anton Txèkhov va escriure L’hort dels 
cirerers l’any 1904 per demostrar que 
finalment, les persones són éssers d’allò 
més vulgars, despreocupats dels grans 
temes tràgics i universals. 

David Mamet va adaptar el text, que avui 
rebem amb la interpretació que n’ha fet el 
jove director Julio Manrique.

Interpretació: Mireia Aixalà, Gemma Brió, Cristina 
Genebat, Montse Guallar, Norbert Ibero, Norbert 
Martínez, Sandra Monclús, Ferran Rañé, Xavier Ricart, 
David Selvas, Enric Serra, Oriol Vila, Marc Aguilar i 
Eneko Rodriguez 

Dissabte 26 de març, a les 22 h, al Teatre 
Auditori de Granollers

Informació i venda d’entrades al Teatre Auditori de 
Granollers i al Servei de Telentrada

Trobada amb...
Julio Manrique
Fruit de la col·laboració entre el Teatre 
Auditori de Granollers i la Biblioteca Can 
Pedrals, l’escriptor, actor i director Julio 
Manrique vindrà a la biblioteca a parlar-
nos de l’adaptació de l’obra de Txèkhov 
L’hort dels cirerers.

Dimecres 23 de març, a les 19 h, a la 
Biblioteca Can Pedrals
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Dies de còmic (2a edició)
Exposicions
Politik
Originals del manifest gràfic Politik, 
d’Emma Reverter i Màriam Ben-Arab
Del 22 de gener al 10 de febrer, a la 
Biblioteca Can Pedrals

Tires per la Pau
Exposició que reflexiona, a través dels 
treballs premiats amb el premi Foment de 
la Pau del Premi Escobar de Còmic, sobre 
la pau, la guerra, el racisme, la igualtat i la 
solidaritat entre altres temes.
Dimecres 2 de febrer, a les 19.30 h, a Can 
Jonch. Centre de Cultura Per la Pau

Llibres
Presentació del còmic Politik
Manifest gràfic Politik, d’Emma Reverter i 
Màriam Ben-Arab
Dijous 27 de gener, a les 19.30 h, a la 
llibreria La Gralla

La balena blanca i cia. Presentació del 
llibre recull de les millors obres del X 
Premi Escobar de Còmic
Divendres 28 de gener, a les 19 h, al GRA
A continuació, IMI (Improvisació Musical 
Il·lustrada), a càrrec d’El Colador

Taller de lectura de còmics: còmics a la 
pantalla
Dissabte 29 de gener, a les 18 h, a la 
Biblioteca Roca Umbert
Organització: El Colador

Presentació del fanzine La Granota. 
Absurdes aventures de postcrisi.
Presentació del primer número del fanzine 
realitzat per joves il·lustradors i dibuixants 
de còmic de Granollers i comarca.
Dissabte 29 de gener, a les 21 h, al GRA

I també tindrem Dies de còmic al Museu 
de Granollers, al GRA, a l’Anònims... 
(Consulteu-ne la programació específica)
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Inicia’t en la informàtica
La Biblioteca Roca Umbert i el Centre 
Cívic Nord ofereixen al llarg de l’any 
cursos de nivell inicial d’informàtica 
adreçats a persones que volen 
familiaritzar-se amb l’ordinador i adquirir 
un coneixement elemental per poder-lo fer 
servir.

A qui s’adreça?
A persones que no han utilitzat mai 
l’ordinador.

Horaris
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h a la 
Biblioteca Roca Umbert
Dilluns i dimecres, de 18.30 h a 20.30 h a 
la Biblioteca Roca Umbert

Dimarts i dijous, de 16 h a 18 h al Centre 
Cívic Nord
Dimarts i dijous, de 18.30 h a 20.30 h al 
Centre Cívic Nord

Inscripcions
De l’1 al 8 de febrer de 2011, a 
l’equipament on es vulgui fer el curs

Per a més informació:
Biblioteca Roca Umbert - Tel. 93 860 44 
50 - bru@ajuntament.granollers.cat 
Centre Cívic Nord - Tel. 93 840 60 69 - 
nord@centrescivics.granollers.cat 
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Exposicions
Menja bé, tu hi guanyes!
Del 13 de gener al 10 de febrer,
a la Biblioteca Roca Umbert

Politik
Originals del manifest gràfic Politik, 
d’Emma Reverter i Màriam Ben-Arab
Del 21 de gener al 10 de febrer,
a la Biblioteca Can Pedrals

Rocio Vidal. Còmic
Del 8 de febrer al 5 de març,
a la Biblioteca Can Pedrals

Maria Carmen Clarés. Pintures
De l’11 al 26 de març,
a la Biblioteca Can Pedrals

Guia de lectura
Tocats per l’art!
La selecció de llibres que proposa aquesta 
guia neix amb la intenció d’encoratjar a 
obrir la porta d’un llibre, d’acompanyar 
els infants al llarg de les seves pàgines, 
per aturar-se davant de cada obra d’art. 
Llibres que ajudaran a envoltar els més 
petits d’imatges riques en tècniques i 
estils, d’il·lustracions que els ensenyaran 
a llegir, els faran gaudir i que, a poc a poc, 
aniran confegint el seu gust estètic. 

Pots trobar la guia a les biblioteques de 
Can Pedrals i Roca Umbert de Granollers i 
Frederica Montseny de Canovelles.
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Premis literaris 
VI certamen literari De Dona a Dona
Amb motiu de la commemoració del 8 de 
març. Dia Internacional de les Dones
Els textos han d’abordar qüestions entorn 
al gènere femení i la igualtat d’oportunitats 
dona-home, relacionats amb la salut, 
l’esport, el món del treball i la conciliació 
de la vida laboral i personal de les dones.
Participació oberta a tothom a partir dels 
16 anys
El format és de relat breu (màxim 3 
pàgines DINA4)
Premi de 450 euros al millor relat

Bases del concurs consultables a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), c. Sant Josep, 7 , al Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD), c. del Portalet, 4, 4a 
planta i a www.granollers.cat/igualtat-i-dones

Termini: 9 de febrer del 2011, a l’OAC (cal 
adjuntar instància)

IV Concurs de punts de llibre
Dins els actes del Calendari Verd de 
Primavera i amb motiu de l’inici d’aquesta 
estació, et convidem a dibuixar i pintar el 
teu punt de llibre inspirat en les flors! 
Un jurat seleccionarà els millors punts de 
llibre, que s’editaran.
Divendres 18 de març, a partir de les 17 
h, a la plaça Porxada

VIII Concurs de Narracions Solidàries
Organització i informació: Mans Unides 
- Delegació del Vallès Oriental (www.
mansunidesvor.org)
Termini de presentació d’obres: 2 d’abril 
de 2011
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Dissabte 8
Barret de les històries. Mare de  ·

Déu de la Pruna
18.30 h Museu de Granollers

Dimarts 11
Club de lectura català fàcil.  ·

L’escarabat d’or
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 12
L’Hora del conte. Contes amb  ·

Santi Rovira
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dijous 13
Tertúlia literària a l’Ateneu.  ·

Memorial del convento
20 h  Ateneu de Granollers

Dissabte 15
Cinema familiar. L’esperit del  ·

bosc
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dimarts 18
Club de lectura català fàcil.  ·

L’escarabat d’or
19 h Biblioteca Can Pedrals

Dimecres 19
L’Hora del conte. Contes amb  ·

Santi Rovira
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

La penya dels llibres. El llibre  ·
del cementeri
17.15 h Biblioteca Roca Umbert

Pràctica filosòfica. Models  ·
interpretatius de la normalitat
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dijous 20
Club de lectura. El lector, de B.  ·

Schlink
19 h Biblioteca Roca Umbert

Divendres 21 
Inici taller Atrapacontes, amb  ·

Paco Asensio
19.30 h La Troca

Dissabte 22
Laboratori de lletres i imatges.  ·

Un peu al museu!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 26
Hora menuda. Músiques de  ·

neu! (-15 mesos)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Story time. The Naughty  ·
Pancake
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Dijous 27
Cinefòrum. 1984, de Michael  ·

Radford
19.30 h Biblioteca Roca Umbert

Presentació llibre. Polítik, d’E.  ·
Reverter i M. Ben-Arab
19.30 h Llibreria la Gralla

Divendres 28
Presentació llibre. La balena  ·

blanca i cia. Recull X Premi J. 
Escobar de Còmic
19 h GRA

IMI ·
20 h GRA

Dissabte 29
Hora menuda. Músiques de  ·

neu! (-15mesos)
11 h Biblioteca Can Pedrals

Taller de lectura de còmics:  ·
Còmics a la pantalla
18 h Biblioteca Roca Umbert

Presentació del fanzine La  ·
Granota
21 h GRA

GENER
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Dimarts 15

Club de lectura català fàcil. Tant  ·
de gust....
19 h Biblioteca Can Pedrals

Dimecres 16
Hora del conte, amb Sandra  ·

Rossi
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Pràctica filosòfica. L’ésser humà  ·
com a projecte
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dissabte 12
Cinema familiar. Pluja de  ·

mandonguilles
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Diumenge 13
Taller familiar. Juga amb en  ·

Joan!
17 h Teatre Auditori de 
Granollers

Teatre familiar. En Joan Sense  ·
Por
18 h Teatre Auditori de 
Granollers

Dijous 17
Club de lectura. Si menges una  ·

llimona...
19 h Biblioteca Roca Umbert

Teatre. El silenci és or ·
18 i 21 h al Teatre Auditori de 
Granollers

Dissabte 19
Laboratori de lletres i imatges.  ·

AfARTa’t de jugar!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 23
Hora menuda. Viatgem amb les  ·

cançons! (+15 mesos)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Story time. The Amazing  ·
Astronaut
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Dijous 24
Cinefòrum. Les invasions  ·

bàrbares
19.30 h Biblioteca Roca Umbert

Divendres 25
Inauguració de Jopojó.  ·

Jornades de poesia jove
20 h GRA

Dissabte 26
Hora menuda. Viatgem amb les  ·

cançons! (+15mesos)
11 h Biblioteca Can Pedrals

Dimarts 1
Xerrada. La Renaixença..., amb  ·

Carola Duran
18.30 h Museu de Granollers

Dimecres 2
La penya dels llibres. El noi del  ·

vestit
17.15 h Biblioteca Roca Umbert

Inauguració exposició Tires per  ·
la Pau
19.30 h Can Jonch

Dissabte 5
Barret de les històries. La plaça  ·

dels Porcs
18.30 h Museu de Granollers

Dimarts 8
Club de lectura català fàcil. Tant  ·

de gust....
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 9
Hora del conte, amb Sandra  ·

Rossi
17.30 h Biblioteca Roca  ·

Umbert
Termini presentació obres Premi 
De Dona a Dona!

Dijous 10
Tertúlia literària a l’Ateneu. Vés  ·

a saber on és el cel
20 h  Ateneu de Granollers
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Dissabte 12
Cinema familiar. Mr. Magòrium i  ·

la seva botiga màgica
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dimarts 15
Club de lectura català fàcil.  ·

L’analfabeta
19 h Biblioteca Can Pedrals

Dimecres 16
Hora del conte, amb Clara  ·

Gavaldà
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Pràctica filosòfica. Organització  ·
social i anarquisme
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dijous 17
Club de lectura. El Déu de les  ·

coses petites
19 h Biblioteca Roca Umbert

Divendres 18
IV Concurs de Punts de Llibre ·

17 h Plaça Porxada

Dissabte 19
Laboratori de lletres i imatges.  ·

Això és un artista!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 2
La penya dels llibres.  ·

Votacions premis Atrapallibres i 
Protagonista Jove
17.15 h Biblioteca Roca Umbert

Dimarts 8
Club de lectura català fàcil.  ·

L’analfabeta
19 h Biblioteca Roca Umbert

Dimecres 9
Hora del conte, amb Clara  ·

Gavaldà
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Dijous 10
Presentació de llibre. Dones  ·

catalanes llegendàries
19 h Biblioteca Roca Umbert

Tertúlia literària a l’Ateneu.  ·
Gabriela clau i canyella
20 h  Ateneu de Granollers

Divendres 11
Trobada de superlectors ·

18 h Biblioteques Can Pedrals i 
Roca Umbert

Dimecres 23
Hora menuda. Animalons a  ·

concert! (-15 mesos)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Trobada amb... Julio Manrique ·
19 h Biblioteca Can Pedrals

Dijous 24
Cinefòrum. Sacco e Vanzetti ·

19.30 h Biblioteca Roca Umbert

Presentació de llibre. M’ha  ·
posat a cent..., de Marina Martori
19.30 h Llibreria La Gralla

Dissabte 26
Hora menuda. Animalons a  ·

concert! (-15mesos)
11 h Biblioteca Can Pedrals

Cicle filosofia viva. Henry  ·
Bergson
18 h Biblioteca Roca Umbert

Teatre. L’hort dels cirerers, de  ·
Julio Manrique
22 h Teatre Auditori de 
Granollers

Dimecres 30
Story time. Goldilocks and the  ·

Three Bears
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

MARÇ
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ADRECES I HORARIS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
BIBLIOTECA CAN PEDRALS 
Espí i Grau, 2, tel. 93 879 30 91

Matí: de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h 

Tarda: de dilluns a divendres, de 16 h a 20.30 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT 
Enric Prat de la Riba, 77, tel. 93 860 44 50

Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h

Tarda: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h

i dissabte, de 16 h a 20.30 h

Informació també a: 
www.facebook.com/bibliotequesdegranollers
www.granollers.cat
www.diba.es/biblioteques
www.rocaumbert.cat

ALTRES ADRECES DE LES ACTIVITATS
Ateneu de Granollers
(c. de Torras i Bages 11, 1r 2a)

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
(c. del Rec, 19, tel. 93 842 68 32)

Centre Cívic Nord
(c. del Lledoner, 6, tel. 93 840 60 69 )

GRA, equipament juvenil
(pl. de l’Església, 8,  tel. 93 842 66 84)

Llibreria La Gralla
( pl. dels Cabrits, 5, tel. 93 879 49 70)

Museu de Granollers
(c. d’Anselm Clavé, 40,   tel. 93 842 68 40)

Roca Umbert - Fàbrica de les Arts
(c. de la  Mare de Déu de Montserrat , 36,
tel. 93 860 47 29)

Teatre Auditori de Granollers
(c. de Torras i Bages, 50, tel. 93 840 51 21)

La Troca-Centre de Cultura Popular i Tradicional
(c. Prat de la Riba, 77, tel. 93 860 48 54)
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