
Les biblioteques de Granollers programem activitats al voltant de la lectura i 
l’aprenentatge. Oferim clubs de lectura, tertúlies, xerrades, tallers, conversa en anglès, 
activitats de formació digital...

Per participar a les activitats, cal que us hi inscriviu prèviament.

INSCRIPCIONS
Inscripcions a la biblioteca i a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

NOVEL·LA
Club de lectura
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. Al club ens visiten alguns dels 
autors dels llibres que llegim.
Dinamitzat per Albert Rubio, lector 
editorial

CLÀSSICS AL DIA
Club de lectura
“Anomenem clàssic un llibre que es 
configura com a equivalent de l’univers. 
Els clàssics exerceixen una influència 
particular, ja sigui quan s’imposen per 
inoblidables, ja sigui quan s’amaguen als 
plecs de la memòria i es mimetitzen amb 
l’inconscient col·lectiu o individual.” Italo 
Calvino, Per què llegir els clàssics.
Amb una mirada temàtica, us proposem 
la lectura d’obres clàssiques. Les llegi-
rem i en parlarem per gaudir-ne i desco-
brir tot allò que les fa actuals.
Dinamitzat per Ruth Vilar, de la Compan-
yia Cos de Lletra

CATALÀ FÀCIL
Club de lectura
Un club de lectura per descobrir llibres 
i autors, millorar la comprensió lectora 
en llengua catalana i facilitar un espai de 
trobada per practicar l’expressió oral del 
català.
Col·laboració: Servei de Català de Gra-
nollers – CPNL

LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura
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 com 
a espectadors.
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor 
de literatura

LLEGIR EL TEATRE és una iniciativa del 
Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya, Biblioteques de Granollers, 
Teatre Nacional de Catalunya i Teatre 
Auditori de Granollers.

REDUCCIONS
Club de lectura i cuina
Reducció: acció de reduir. Disminuir el 
volum d’una salsa, d’un suc, etc., mante-
nint-lo en ebullició, a fi de fer-lo més sa-
borós per concentració. Amb la periodista 
i escriptora Empar Moliner maridarem vi 
i literatura. 
Dinamitzat per Empar Moliner, periodista 
i escriptora 

ESCAMPANT ELS VERSOS
Club de poesia
Un club de lectura, un cicle de converses 
i un taller d’acció poètica. Escampant els 
versos és un espai de trobada per com-
partir poesia en comunitat.
Una proposta de l’Eixida i la Biblioteca 
Roca Umbert, dinamitzada per Joan 
Gener Barbany

LITERATURA I ARTS
Club de lectura
De la literatura a les altres arts.
Les arts estan interrelacionades. Des de 
la literatura anirem a la música, al cine-
ma, a la pintura. Les paraules esdevenen 
imatges, pintures, sons i més paraules. 
La lectura serà el fil conductor cap a les 
altres arts.
Dinamitzat per Francesc Viñas, professor 
de literatura
Col·laboració: UPG – Universitat Popular 
de Granollers

CLUB DE LECTURA +17
Descobrint els clàssics
Sessió de lectura autogestionada per un 
grup de joves que llegeix per primer cop 
els clàssics. Per què llegir els clàssics? 
És cert que s’hi amaguen totes les ve-
ritats universals? Un apropament a les 
grans obres de la literatura de tots els 
temps des de la mirada fresca i no acom-
plexada de les joves d’avui. 
Dimarts 17 d’abril
Dimarts 22 de maig
Dimarts 12 de juny
19.30 h BIBLIOTECA ROCA UMBERT
INSCRIPCIONS
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques o a la biblioteca
OBERTURA D’INSCRIPCIONS:
Dimarts 16 de gener, a les 15 h

XERRADES, DEBAT I CONVERSA
TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA
Debat
Un taller que vol afavorir l’intercanvi 
d’idees entre els participants i potenciar 
la lectura crítica del món on vivim.
A l’entorn de l’ètica. La filosofia com a 
medicina de l’ànima.
Un dels propòsits de l’activitat humana, 
en especial la de pensar, és descobrir els 
camins que aporten sentit a l’existència. 
I són els valors que en farceixen el sentit. 
L’objectiu del programa és reflexionar so-
bre els fonaments del sentit i dels valors.
Dinamitzat per Mariano Fernández i 
Fèlix Rabal, professors de filosofia
Col·laboració: UPG – Universitat Popular 
de Granollers

ADRECES I HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2

93 879 30 91

bcp@ajuntament.granollers.cat

MATÍ: de dimarts a divendres, de 9.30 h a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
DISSABTES: de 9.30 h a 14 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77

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
DISSABTES: de 15.30 h a 20 h

INSCRIPCIONS
Inscripcions a partir del dimarts 19 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

MÉS INFORMACIÓ A:
BIBLIOTECAVIRTUAL.DIBA.CAT

WWW.GRANOLLERS.CAT

WWW.ROCAUMBERT.COM

SEGUEIX-NOS A:

www.facebook.com/bibliotequesdegranollers

@bibliotequesgr

Biblioteques de Granollers

www.issuu.com/bibliotequesdegranollers

Biblioteques de Granollers

wp.granollers.cat/lablletresimatges

CLUBS DE LECTURA
Els clubs de lectura s’adrecen a totes aquelles 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 i escriptores visiten els clubs de lectura.

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

ABRIL
JUNY
2018

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
A LES BIBLIOTEQUES



AGENDA
INSCRIPCIONS
Inscripcions a la biblioteca i a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS, CAL QUE US HI INSCRIVIU PRÈVIAMENT

ABRIL
DIMARTS 3 9.30 h CATALÀ FÀCIL

Club de lectura
Presentació de lectures
Amb Esperança Bosch, bibliotecària

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció

DIMECRES 4 15 h CATALÀ FÀCIL
Club de lectura
La figurín
Amb Assumpta Redondo, escriptora

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIMECRES 4 18 h EL FIL DE LA HISTÒRIA...
Conferència
Decadència política i crisi social: crisi de 
la dinastia, el Compromís de Casp, crisi 
econòmica i crisi social, guerra civil 
(s. XIV-XV)
Amb Diego Valverde, historiador

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIJOUS 5 19 h CATALÀ FÀCIL
Club de lectura
Presentació de lectures
Amb Marta Serra, bibliotecària

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DILLUNS 9 19 h REDUCCIONS
Club de lectura i cuina
Sobrebeber, de Kingsley Amis
Amb Empar Moliner, escriptora i periodista

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció

DIMARTS 10 19 h ESCAMPANT ELS VERSOS
Club de poesia
Cançó i poesia amb Ivette Nadal
Dinamitzat per Joan Gener Barbany

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIMECRES 11 15 h CATALÀ FÀCIL
Club de lectura
Les cendres del silenci
Amb Lambert Botey, escriptor

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció
DIMECRES 11 19 h CLÀSSICS AL DIA

Club de lectura
Exili i desarrelament
El món d’ahir, de Stefan Zweig
Amb Ruth Vilar, de la companyia Cos de 
Lletra

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció

DIMECRES 16 18 h DE L’HORT A LA BIBLIOTECA
El gust de la proximitat. Visita i tast de 
productes de Palou. Punt de trobada: 
Església de Sant Julià de Palou

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció

DIJOUS 17 19 h NOVEL·LA
Club de lectura
28 dies, de David Safier
Amb Albert Rubio, lector editorial

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DILLUNS 21 19 h LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura
La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde
Amb Francesc Viñas, professor de literatura

TEATRE AUDITORI DE 
GRANOLLERS

Amb inscripció
DIMARTS 22 19.30 h DESCOBRINT ELS CLÀSSICS

Club de lectura + 17 ANYS
Dublinesos, de James Joyce

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Amb inscripció

DILLUNS 28 18 h LITERATURA I ARTS
Club de lectura
Quan xiula el tren, de Núria Albó + música i 
artistes joves vallesans 
Amb Francesc Viñas, professor de literatura

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció
DIMARTS 29 19 h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA

Debat
Ètica del medi ambient. Canvi climàtic, 
desforestació, consum responsable, 
bioconstrucció...
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, filòsofs

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

JUNY
DIVENDRES 1 20 h LLETRA ESTESA

A determinar
BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció
DIVENDRES 8 20 h LLETRA ESTESA

Cartes robades
Amb Companyia Aliosc

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció
DIMARTS 12 19.30 h DESCOBRINT ELS CLÀSSICS

Club de lectura + 17 ANYS
Frankenstein o El prometeu modern, de Mary 
Shelley

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIVENDRES 15 20 h LLETRA ESTESA
Concert a determinar

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció

DIMECRES 11 19.30 h CATALÀ FÀCIL
Club de lectura
Presentació de lectures
Amb Eugènia Garijo, CPNL

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIJOUS 12 18.45 h LIBRARY TALKS
Conversa en anglès
Pele and the global triumph of football
Amb Cambridge School

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DILLUNS 16 19 h LLEGIR EL TEATRE
Club de lectura
Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón
Amb Francesc Viñas, professor de literatura

TEATRE AUDITORI DE 
GRANOLLERS

Amb inscripció
DIMARTS 17 19.30 h DESCOBRINT ELS CLÀSSICS

Club de lectura + 17 ANYS
Els sonets, de William Shakespeare

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció
DIMECRES 18 9.30 h CATALÀ FÀCIL

Club de lectura
Portes endins
Amb Carme Ballús, escriptora

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIJOUS 19 19 h NOVEL·LA
Club de lectura
Canadà, de Richard Ford
Amb Albert Rubio, lector editorial

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIMARTS 24 19 h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA
Debat
Ètica en l’època de la postveritat. Credibilitat 
en els mitjans de comunicació
Amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal, filòsofs

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DILLUNS 30 18 h LITERATURA I ARTS
Club de lectura
El doctor Glas, de Hjalmar Söderberg + 
Gertrud, de Carl Theodor Dreyer
Amb Francesc Viñas, professor de literatura

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

MAIG
DIMARTS 8 19 h ESCAMPANT ELS VERSOS

Club de poesia
Epíleg: taller d’acció poètica
Amb Joan Gener Barbany

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

DIMECRES 9 19 h CLÀSSICS AL DIA 
Club de lectura
Exili i desarrelament
Austerlitz, de W.G. Sebald
Amb Ruth Vilar de la companyia Cos de Lletra

BIBLIOTECA CAN PEDRALS

Amb inscripció
DIJOUS 10 18.45 h LIBRARY TALKS

Conversa en anglès
Whitney Houston and nature of fame
Amb Cambridge School

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Amb inscripció

EL FIL DE LA HISTÒRIA...
Cicles de conferències temàtiques
Catalunya de l’antiguitat a l’Edat Mitjana.
Amb l’historiador Diego Valverde farem 
un recorregut pel període comprès entre 
el segle VI abans de Crist, quan els po-
bladors d’aquest territori van ser fenicis, 
grecs i ibers, abans de la dominació 
romana; i fins al segle XV de la nostra era.
Col·laboració: UPG – Universitat Popular 
de Granollers

LIBRARY TALKS
Sessions temàtiques de conversa en 
anglès
Each session includes a presentation of 
the life of an historical figure followed 
by a discussion of a topic related to their 
life’s work.
Col·laboració: Cambridge School

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA
De l’hort a la biblioteca vol contribuir a 
promoure els valors identitaris del nostre 
territori a partir de donar a conèixer i 
promocionar el patrimoni agrícola, el pro-
ducte i la gastronomia de la comarca.
Visita i tast. Productes de Palou. El gust 
de la proximitat.
Explicació del projecte de dinamització de 
Palou i visita a tres explotacions (Can Pep 
Julià, Can Ventosa i Formatgeria Caseus). 
A càrrec de Vicenç Planas, tècnic de 
dinamització agrària de l’Ajuntament de 
Granollers.
16 de maig a les 18 h
Cal inscripció prèvia. 
Punt de trobada: església de Sant Julià 
de Palou
Exposició: LA CARBASSA, LA POMA I EL 
PÈSOL, TRES VEGETALS... MOLT FEME-
NINS!

La carbassa, la poma i el pèsol estan 
estretament relacionats amb les joves 
protagonistes dels  relats de la Venta-
focs, la Blancaneu i la princesa del pèsol, 
que formen part de l’anomenat cicle de 
contes adreçats a les noies adolescents 
per quan havien de sortir de casa. Què 
tenen a veure aquests relats tan antics 
amb l’actual segle XXI? Per què n’hem de 
seguir parlant? La resposta podria ser: 
potser perquè el seu interior és ple de 
símbols, coses, elements a qui els hu-
mans hem atorgat el poder de represen-
tar-ne una altra. I aquesta és una capaci-
tat que tenim perquè podem raonar, una 
acció que no s’atura mai, que ens permet 
seguir creant nous símbols o canviant el 
significat dels ja existents...
Ara, us proposem creuar la porta que 
acabeu d’entreobrir per fer un cop d’ull al 
significat simbòlic dels tres vegetals que 
hem escollit i a algunes de les rondalles 
on apareixen, per tal de conèixer-ne les 
interioritats.
Del 23 de març al 13 d’abril
Biblioteca Can Pedrals

LLETRA ESTESA
La Biblioteca Can Pedrals proposa 
per al mes de juny el cicle de lletres i 
arts Lletra Estesa, amb tres activitats que 
tindran lloc al terrat de l’equipament. 
El cicle consta de tres propostes que es 
faran el divendres 1, 8 i 15 de juny a les 
20 h. 
Cal inscripció prèvia. 

FORMACIÓ DIGITAL
Consulteu el programa de cursos, pín-
doles temàtiques i tallers.
Inscripcions: a la biblioteca o a www.
granollers.cat/formaciodigital


