
DEBAT I CONVERSA
TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA 
Un taller que vol afavorir l'intercanvi d'idees 
entre els participants i potenciar la lectura 
crítica del món on vivim.
Aquest any el taller s'emmarca sota el títol 
Filosofia avui, i s’hi treballaran temes a par-
tir dels pensaments dels autors contempo-
ranis: Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Jaques 
Lacan, Michael Foucault, Byung-Chul Han, 
Peter Sloterdijk, Gianni Vattimo, Richard 
Rorty i Umberto Eco.
Dinamitzat per l’equip de filòsofs de Grano-
llers format per Mariano Fernández i Joan 
Carles Gómez.

LIBRARY TALKS
Sessions temàtiques de conversa en anglès 
a les biblioteques
Giants of the English-Speaking World
Each session includes a presentation of the 
life of an historical figure followed by a dis-
cussion of a topic related to their life's work.
Col·laboració: Cambridge School

FORMACIÓ DIGITAL A LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT
CURSOS I PÍNDOLES 
Cursos i píndoles temàtiques per aprendre 
a utilitzar l’ordinador i els dispositius mòbils 
(smartphones, tauletes,...).
Formació específica per a preparar la prova 
ACTIC de nivell mitjà, adreçada a persones 
a l’atur.
Informació i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Les preinscripcions s'obren a partir del 
dia 19 de gener.

AULA OBERTA DIGITAL
La Biblioteca Roca Umbert ofereix el servei 
gratuït ‘Aula Oberta’ de suport a l'auto-apre-
nentatge de les TIC. Un espai on practicar 
els temes que més t’interessin amb l'acom-
panyament d'una formadora i on poder 
resoldre els teus dubtes informàtics. 
Cada dijous, de 17 h a 18.30 h, del 15 de 
gener al 17 de març i del 31 de març al 26 
de maig de 2016, a l’aula d’informàtica de 
la Biblioteca Roca Umbert.

I TAMBÉ...
PROJECTE PILOT: SMARTPHONES  
I TAULETES +55 ANYS
Si tens un telèfon mòbil o tauleta i vols apro-
fitar-lo al màxim, apunta't al projecte pilot 
Smartphones i tauletes, per a majors de 55 
anys, que inclou:
· Enquesta d'avaluació sobre l'ús de les 
tecnologies
· Sorteig d'una formació gratuïta "Fotos i 
vídeos amb el mòbil i App's i Whatsapp", a 
realitzar els dilluns 8, 15, 22 i 29 de febrer de 
10 a 12 h.
Més informació i inscripcions a la Biblioteca 
Can Pedrals.
Col·laboració: Fundació Pere Tarrés i la Fundació 
Vodafone.

ADRECES I HORARIS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2 | tel. 93 879 30 91
bcp@ajuntament.granollers.cat
Matí: de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77 | tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat
Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dissabte: de 15.30 h a 20 h

Inscripcions a:
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Més informació a:
bibliotecavirtual.diba.cat
www.granollers.cat
www.rocaumbert.cat

Segueix-nos a:

Les biblioteques de Granollers programem 
activitats al voltant de la lectura i l’aprenen-
tatge.
Oferim clubs de lectura, tertúlies, conversa 
en anglès i activitats de formació digital.
Per participar a les activitats, cal que us ins-
criviu prèviament a la biblioteca, per telèfon 
o a través de l’enllaç  
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

CLUBS DE LECTURA 
Els clubs de lectura s’adrecen a totes aque-
lles persones amb ganes de llegir.
Es reuneixen a les biblioteques en sessions 
mensuals, d'una durada aproximada d'una 
hora i mitja, i són conduïts per un expert. 
Periòdicament, escriptors visiten els clubs 
de lectura.

NOVEL·LA
Pensat per a persones interessades en la lite-
ratura i amb ganes de comunicar experièn-
cies, sensacions i pensaments suggerits per 
la lectura. Trimestralment ens visiten alguns 
dels autors dels llibres que llegim.
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora.

CLÀSSICS AL DIA
És clàssic allò que, tot i el pas del temps, 
sempre té alguna cosa a dir sobre el mo-
ment present. Des d’aquest punt de vista, us 
proposem la lectura d’obres clàssiques de 
diverses èpoques. Les llegirem i en parla-
rem per gaudir-ne i anar-ne descobrint la 
vigència.
Dinamitzat per Montserrat Lorente, profes-
sora de literatura.

CATALÀ FÀCIL
Un club de lectura per millorar la compren-
sió lectora en llengua catalana i facilitar un 
espai de trobada per practicar l'expressió 
oral del català.
Dinamitzat per Carme Ballús, professora de 
llengua i literatura.
Col·laboració:  Servei de Català de Granollers-CPNL

LLEGIR EL TEATRE
Aquest club vol promoure el gust per la 
lectura de textos dramàtics, donar claus 
per desxifrar textos teatrals, apropar-nos a 
les arts escèniques des d'una nova mirada i 
descobrir-nos noves facetes que tenim com 
a espectadors.
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor de 
literatura.
Llegir el teatre és una iniciativa del Servei de Biblio-
teques de la Generalitat de Catalunya, Biblioteques 
de Granollers, Teatre Nacional de Catalunya i 
Teatre Auditori de Granollers.

TROBADA  ANUAL DE CLUBS DE LECTURA
Els clubs de lectura aquest mes de març 
anirem al Teatre Kursal de Manresa a veure 
l'obra Test.
Més informació i inscripcions a les bibliote-
ques.
Organització: Diputació de Barcelona - Xarxa de 
biblioteques
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GENER01
7 Dijous
 ›10 h INICI INSCRIPCIONS
Projecte pilot: 
Smartphones i tauletes 
+55 anys c
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca Can Pedrals

FEBRER02
10 Dimecres
 ›18.30 h CLÀSSICS AL DIA 
Club de lectura d’obres 
clàssiques
Pedro Páramo c
de Juan Rulfo
Amb Montserrat Lorente,  
professora de literatura

MARÇ03
9 Dimecres
 ›18.30 h CLÀSSICS AL DIA 
Club de lectura d’obres clàssiques
Secret Candent c
d’Stefan Zweig 
Dinamitzat per Montserrat Lorente, professora de literatura

13 Dimecres  
 ›18.30 h CLÀSSICS AL DIA
Club de lectura d’obres 
clàssiques
Els Buddenbrook c
de Thomas Mann
Amb Montserrat Lorente,  
professora de literatura

14 Dijous
 ›18.45 h LIBRARY TALKS
Conversa en anglès 
Agatha Christie and our fascination with crime r
Dinamitzat per Cambrige School

11 Dijous
 ›18.45 h LIBRARY TALKS
Conversa en anglès 
Bob Marley and the global village r
Dinamitzat per Cambrige School

10 Dijous
 ›18.45 h LIBRARY TALKS
Conversa en anglès 
Marilyn Monroe and how 
icons are made r
Dinamitzat per Cambrige 
School

14 Dilluns
 ›18.30 h LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura de teatre
El professor Bernhardi t
d’Arthur Shcnitzler
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor de literatura

18 Dilluns
 ›18.30 h LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura de teatre
El meu poble i jo t
de Salvador Espriu
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura

19 Dimarts
 ›15 h INICI INSCRIPCIONS
Cursos de formació digital 
de la Biblioteca Roca 
Umbert r
www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

21 Dijous
 ›19 h CLUB DE LECTURA
Club de lectura de novel·la
Memòria d’uns ulls pintats r
de Lluís Llach
Dinamitzat per Maite Roldán, 
escriptora

15 Dilluns
 ›18.30 h LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura de teatre
Maria Rosa t
d’Àngel Guimerà
Dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura

18 Dijous
 ›19 h CLUB DE LECTURA
Club de lectura de novel·la
Carrer Robadors r
de Mathias Énard
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora

17 Dijous
 ›19 h CLUB DE LECTURA 
Club de lectura de novel·la
24 hores a la vida d’una dona r
d’Stefan Zweig
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora

29 Dimarts
 ›19 h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA 
Debat
Més enllà de la postmodernitat. 
Jürgen Habermas 
i Gianni Vattimo r
Dinamitzat per Mariano 
Fernández i Joan Carles Gómez

26 Dimarts
 ›19 h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA
Debat
La societat del cansament. Byung-Chul Han r
Dinamitzat per Mariano  
Fernández i Joan Carles Gómez

23 Dimarts
 ›19 h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA
Debat
Retorn a la reflexió sobre un mateix. Peter Sloterdijk r
Dinamitzat per Mariano Fernández i Joan Carles Gómez

30 Dimecres
 ›9.30 h CATALÀ FÀCIL
Club de lectura per practicar el català
El mecanoscrit del segon origen r
de Manuel de Pedrolo
Dinamitzat per Carme Ballús, professora de llengua i litera-
tura
Col·laboració:  Servei de Català de Granollers-CPNL

I aquest mes de 
març... 

TROBADA ANUAL 
DE CLUBS DE LECTURA  

A MANRESA
Anem a veure l'obra Test.
Informació i inscripcions a 

les biblioteques.

INSCRIPCIONS A WWW.GRANOLLERS.CAT/INSCRIPCIONSBIBLIOTEQUES

c  BIBLIOTECA CAN PEDRALS  r  BIBLIOTECA ROCA UMBERT  t  TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

LES BIBLIOTEQUES RECOMANEN...
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Dissabte 16 de gener
21 h. Teatre Auditori de Granollers
Clara Segura i Pablo Derqui donen nova vida als 
personatges que van immortalitzar Sophia Loren 
i Marcello Mastroianni a Una giornata particolare 
(1977), en la versió teatral de la pel·lícula d’Ettore 
Scola, sota la direcció d’Oriol Broggi.

EL MEU POBLE I JO
Dissabte 23 de gener
21 h. Teatre Auditori de Granollers
Els poemes d’Espriu cobren vida a l’espectacle multi-
mèdia de Lluís Danés. Un homenatge a les víctimes 
de la Guerra Civil i el franquisme, a través d’una 
selecció de poemes de Salvador Espriu que cobren 
vida gràcies al moviment, la música i les imatges 
d’aquest espectacle.

Venda d’entrades a les taquilles del Teatre 
Auditori de Granollers, o a través de 
www.teatreauditoridegranollers.cat/ 
entrades-i-abonaments
Recorda que tens un 10% de descompte amb 
el carnet de la biblioteca!

JORDI PAGÈS COLLAGE(S)
POETESfERITS
(Exposició i activitats poètiques) 
Fins el 31 de gener al Museu de Granollers 
Informació: www.museudegranollers.org


