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. Sota el títol Els marges de la filosofia, aquest
curs analitzarem els models que se situen al límit de la
lògica i la ciència per interpretar la realitat. També indagarem les tendències de la filosofia contemporània
Dinamitzat per Mariano Fernández i Fèlix Rabal,
professors de filosofia

LIBRARY TALKS
Sessions temàtiques de conversa en anglès a les
biblioteques
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

EL FIL DE LA HISTÒRIA...
Cicles de conferències temàtiques. La Revolució
Industrial
Amb l’historiador Diego Valverde resseguirem el
fil de la revolució industrial a Europa, passant per
Espanya i Catalunya, fins arribar al Vallès Oriental,
Granollers i Roca Umbert.
Activitat en col·laboració amb la Universitat Popular de
Granollers. www.upg.cat
Informació i inscripcions a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
CURSOS I PÍNDOLES
Cursos d’iniciació per aprendre a fer servir l’ordinador
i internet.
Píndoles temàtiques per iniciar-se en les xarxes socials,
les aplicacions de missatgeria mòbil, la compravenda
per internet i l’edició de vídeos.
Informació i inscripcions a la biblioteca i a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

AULA DIGITAL OBERTA DE LA BIBLIOTECA ROCA
UMBERT
La Biblioteca Roca Umbert ofereix el servei gratuït
Aula Digital Oberta de suport a l'autoaprenentatge de
competències digitals. És un espai on pots practicar
els temes que més t’interessin amb l'acompanyament
personalitzat d'una formadora, i on pots resoldre
dubtes informàtics.
Cada dijous, de 16.30 h a 18.30 h, del 6 d’abril al 25 de
maig de 2017, a l’aula d’informàtica de la Biblioteca Roca
Umbert (13 d’abril, tancat)

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
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Segueix-nos a:

IB

bibliotequesdegranollers
@bibliotequesgr

LL

FORMACIÓ DIGITAL A LA BIBLIOTECA

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

www.issuu.com/bibliotequesdegranollers
wp.granollers.cat/lablletresimatges

E

Activitat en col·laboració amb la Universitat Popular de
Granollers. www.upg.cat

Els clubs de lectura de la comarca conversen amb l’escriptora Dolores Redondo. Activitat oberta. Places limitades
Dimarts 25 d’abril. 19 h. Sala Tarafa

TR

Trobada de lectors amb Dolores Redondo

bibliotequesdegranollers
bibliotequesdegranollers

ESTIU
Del 26 de juny a l'11 de setembre inclosos
Biblioteca Roca Umbert: matins de 9 a 14.30h
Biblioteca Can Pedrals: tardes de 15 a 20.30h
Dissabtes tancat (1 de juliol i 9 de setembre inclosos)
Inscripcions a:
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Més informació a:
bibliotecavirtual.diba.cat
www.granollers.cat
www.rocaumbert.cat

Col·laboració:

Organització:
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De la literatura a les altres arts
Les arts estan interrelacionades. Des de la literatura
anirem a la música, al cinema, 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

ADRECES I HORARIS DE LES
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

EN

CLUB DEL LLIBRE

Disseny gràfic: info@sergioramirez.net

LITERATURA I ARTS

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

CLUBS DE LECTURA , XERRADES, DEBAT I
CONVERSA
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
visiten els clubs de lectura.

NOVEL·LA
Pensat per a persones interessades en la literatura i
amb ganes de comunicar experiències, 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 moment present. Des
d’aquest punt de vista, us proposem la lectura d’obres
clàssiques de diverses èpoques. Les llegirem i en
parlarem per gaudir-ne i descobrir-ne la vigència.
Dinamitzat per Montserrat Lorente, professora de
literatura.

CATALÀ FÀCIL
Un club de lectura per millorar la comprensió 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 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., mantenint-lo en ebullició, a fi de
fer-lo més saborós per concentració. I això és el que
farem amb les lectures.
Un semestre amb els cuiners Fermí Puig i Pep
Salsetes

ESCAMPANT ELS VERSOS
De la intimitat de la lectura a la comunitat
poètica
Començar a llegir poesia, anar a un recital o comentar el
darrer llibre amb algú altre, són els hàbits de la comunitat poètica. Què té la poesia que enganxa tant?
El taller Escampant els versos vol ser un espai on
endinsar-nos a la poesia des de la pròpia experiència.
Per fer-ho, aquest trimestre compartirem lectura i
conversa amb el poeta Santi Montagud. A Escampant
els versos descobrirem els vincles que teixeix la
comunitat poètica.
Una proposta de Joan Gener Barbany, activista
cultural

INSCRIPCIONS A WWW.GRANOLLERS.CAT/INSCRIPCIONSBIBLIOTEQUES
3 Dilluns

04
ABRIL

03 Dimecres

›15
› h CATALÀ FÀCIL*
Club de lectura per practicar el català
La figurín, d’Assumpta Redondo

r

›18.30
›
h LLEGIR EL TEATRE*
A tots els que heu vingut, de Marc Rosich

t

Dinamitzat per Carme Ballús, professora de llengua i literatura.
Col·laboració: Servei de Català de Granollers-CPNL

Dinamitzat per Francesc Viñas, professor de literatura

5 Dimecres
›18.30
›
h CLÀSSICS AL DIA*
El llarg adéu, de Raymond
Chandler

05
MAIG

c

Dinamitzat per Montserrat
Lorente, professora de literatura

20 Dijous

›19
› h CATALÀ FÀCIL*
r
Club de lectura per practicar
el català
El paper de paret groc, de
Charlotte Perkins

›19
› h CLUB DE LECTURA*
A la vora del llac, de Mary
Lawson

›18.45
›
h LIBRARY TALKS* r
Conversa en anglès
Pablo Picasso and the life of
a visionary

›18
› h EL FIL DE LA
HISTÒRIA*
Les colònies tèxtils a
Catalunya

r

Dinamitzat per Maite Roldán,
escriptora

Dinamitzat per Mariano Fernández i Fèlix Rabal

›19
› h EL CLUB DEL LLIBRE
Tobrada dels clubs de lectura de la comarca amb Dolores
Redondo
Sala Tarafa
Aforament limitat

r

Dinamitzat per Carme Ballús, professora de llengua i literatura
Col·laboració: Servei de Català de Granollers – CPNL

r

r

t TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

10 Dimecres

11 Dijous		

›18.30
›
h CLÀSSICS AL DIA* c
L’última trobada, de Sándor
Márai

›18.45
›
h LIBRARY TALKS*
Conversa en anglès
Coco Chanel and the world
of fashion

Dinamitzat per Montserrat
Lorente, professora de literatura

›18
› h REDUCCIONS*
c
Club de lectura i cuina amb Pep Salsetes, cuiner
Productes d’Amèrica: l’enriquiment de la cuina amb l’arribada
de nous productes

r

15 Dilluns

17 Dimecres

22 Dilluns

›18.30
›
h LLEGIR EL TEATRE* t
Ricard III, de W. Shakespeare

›19
› h TROBADA AMB…
r
Pep Coll, escriptor
Comentem el seu llibre Dos
taüts negres i dos de blancs

›18
› h LITERATURA I ARTS*
El perquè de tot plegat, de
Quim Monzó

Dinamitzat per Francesc Viñas,
professor de literatura

›18
› h EL FIL DE LA HISTÒRIA*
La industrialització al Vallès Oriental. El cas de Roca Umbert
Dinamitzat per Diego Valverde, historiador

r

2 Divendres

LLETRA ESTESA

›20
› h LLETRA ESTESA
c
Tothom ho sap
Textos i cançons de Leonard
Cohen amb Marta Marco,
Marc Serra, Montse Vellvehi i
Ernest Villegas

Cicle de lletres i arts al terrat de Can Pedrals

Terrat de Can Pedrals
Entrada gratuïta anticipada a la
biblioteca. Places limitades

9 Divendres
r

Dinamitzat per Cambridge
School

›20
› h LLETRA ESTESA
Així t’escau la melangia
Poemes de Màrius Torres
Música i veu de Meritxell
Gené

Terrat de Can Pedrals
Entrada gratuïta anticipada a la
biblioteca. Places limitades

16 Divendres
r

›20
› h LLETRA ESTESA
Bloomsday: lectura musical d'Ulisses de James Joyce amb veus
de Jordi Oriol i Pádhráic Quinn, i música de Joange Torredeflot
i Núria Maynou

Dinamitzat per Francesc Viñas,
professor de literatura

Terrat de Can Pedrals
Entrada gratuïta anticipada a la biblioteca. Places limitades
Col·labora: The English Lodge

24 Dimecres

30 Dimarts

›9.30
›
h CATALÀ FÀCIL*
r
Club de lectura per practicar
el català
La vida d’Antoni Gaudí, de M.
Rosa Bayà

›19
› h TALLER DE PRÀCTICA
FILOSÒFICA*
Debat
Filosofia inacabada

Dinamitzat per Carme Ballús,
professora de llengua i literatura
Col·laboració: Servei de Català de
Granollers – CPNL

SALA TARAFA

06
JUNY

›18.45
›
TROBADA*
Trobada de clubs Llegir al
teatre, al Teatre Nacional de
Catalunya

r

Dinamitzat per Carme Ballús, professora de llengua i literatura
Col·laboració: Servei de Català de Granollers – CPNL

Dinamitzat per Joan Gener,
activista cultural

r BIBLIOTECA ROCA UMBERT

›17
› h CATALÀ FÀCIL*
Club de lectura per practicar el català
Les cendres del silenci, de Lambert Botey i Berta Ventura

23 Dimarts

›19
› h ESCAMPANT ELS
VERSOS AMB…
Santi Montagud, poeta i
lector

r

Portes endins, amb l’autora Carme Ballús
Col·laboració: Servei de Català de Granollers – CPNL

›17
› h CATALÀ FÀCIL*
Club de lectura per practicar el català
Sota les llambordes, un jardí, de Carme Barbany

Dinamitzat per Francesc Viñas,
professor de literatura

27 Dijous

›19
› h TALLER DE PRÀCTICA FILOSÒFICA*
Debat
El món no existeix

r

Dinamitzat per Diego Valverde,
historiador

›18
› h LITERATURA I ARTS*
Esmorzar a Tiffany’s, de
Truman Capote

›9.30
›
h CATALÀ FÀCIL*
Club de lectura per practicar el català

8 Dilluns

24 Dilluns

25 Dimarts

c BIBLIOTECA CAN PEDRALS

11 Dimarts

Dinamitzat per Cambridge
School

18 Dimarts

Dinamitzat per Carme Ballús,
professora de llengua i literatura
Col·laboració: Servei de Català de
Granollers – CPNL

6 Dijous

6 Dissabte

Dinamitzat per Mariano
Fernández i Fèlix Rabal

* Activitat amb inscripció prèvia, a la biblioteca o a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

r

Divendres 2
Tothom ho sap
Textos i cançons de Leonard Cohen amb Marta
Marco, Marc Serra, Montse Vellvehi i Ernest Villegas
Divendres 9
Així t’escau la melangia
Poemes de Màrius Torres
Música i veu de Meritxell Gené
Divendres 16
Bloomsday: lectura musical d'Ulisses de James
Joyce
amb veus de Jordi Oriol i Pádhráic Quinn, i música de
Joange Torredeflot i Núria Maynou
Col·labora: The English Lodge

20 h - Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Entrada gratuïta anticipada a la biblioteca 15
dies abans de cada sessió.
Aforament limitat.

