
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horari:  
De dilluns a divendres 9.30 – 13.30 h / 15.30 – 19.30 h 
Dissabtes de setembre de 10 – 13.30 h 
 

 
 
 
  

dj. 1 oct. 2020 – 9.30 h  
Formació en TIC a la Biblioteca. L’Àlbum digital. 
 
dv. 2 oct. 2020 – 9.30 h  
Formació en TIC a la Biblioteca 
Edició d’imatges amb el Gimp 
 
  dv. 2 oct. 2020 – 17.30 h 
  Activitat familiar Petit LiceuBib 
  ALLEGRO VIVACE  
  Un viatge màgic pel món de l’òpera 

 

Taller a càrrec de Musicològics 
on es treballaran continguts 
relacionats amb l’espectacle 
"Allegro Vivace" (PetitLiceu). 
Un recorregut per la història de 
l’òpera des d’una mirada amena 
i divertida.  
Descobrirem les òperes més 
conegudes i les àries més 
famoses. 
 

Activitat per a nens i nenes de 8 
a 12 anys acompanyats d'un 
adult.  

 

 
 ds. 3 oct. 2020 – 10 h 
 Club de lectura infantil 6è 
Ludwig i Frank de David Nel·lo 
 

 dm. 6 oct. 2020 – 19 h 
 Club de lectura de narrativa 
 El cel no és per a tothom de Marta Rojals 
 

 

dc. 7 oct. 2020 – 19 h 
Presentació del poemari Falç i estrelles de Pilar 
Parcerisas. 
Durant l'acte les rapsodes Magda Bosch i Cari Oriol 
llegiran diversos poemes. 
 
 

dj. 8 oct. 2020 – 17 h  
Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit  
(12 17 anys) Inscripcions a la Biblioteca 
 

dv. 9 oct. 2020 – 16 h  
Club de lectura fàcil. Joc brut de Manuel de 
Pedrolo, adaptat per Laia Mateu. 

   
 dv. 9 oct. 2020 – 19.30 h  AUDITORI CAPUTXINS 
 UNA CONFERÈNCIA BALLADA. TENDÈNCIES 

D’ARA. Explica Dansa. 
Amb un format entre la 
conferència i l’espectacle 
Toni Jodar ens explica la 
dansa moderna i 
contemporània tot 
responent a la pregunta:  
I després de Pina Bausch 
què?  
  

 Figueres es Mou 2020  Reserva entrada gratuïta 
 
 

ds. 10 oct. 2020 – 12 h  
Club de lectura infantil 5è 
La crònica de l’Iu Eskar de David Nel·lo  
 
dm. 13 oct. 2020 – 19.30 h  
Presentació llibre El Mont.  Dessota un cel, 
d'Ernest Pibernat, a càrrec de Rafel Ponsatí 
 

dc. 14 oct. 2020 – 19 h  
Club de lectura Llegir el Teatre 
Els ocells d’Aristòfanes  
 

dj. 15 oct. 2020 – 17 h  
Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit  
(12 – 17 anys) Inscripcions a la Biblioteca 
 

 
 

dv. 16 oct. 2020 – 16.30 h i 18.00 h 
CONTES PER A NADONS (- 3 anys) 

Contes que respiren 
calma. Olga Cercós 
Gaudirem d’esperar, de la 
il·lusió de quan passa allò 
que s’espera i, també, d’allò 
inesperat. 
 

 
ds. 17 oct. 2020 – 10 h  
Club de lectura infantil 4t. El pla del doctor 
Bataverda de Sebastià Roig 
 
 
 
 

AGENDA 
ACTIVITATS 
Octubre 2020 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-explica-dansa-moubiblioteca-121171702825


dl. 19 oct. 2020 – 19 h                                                                           

Club musical i de lectura  
Don Giovanni de Mozart 
Conferència d’Oriol Casadevall Crespo i tertúlia 
sobre l’obra Don Joan, de Molière 
     
 
dm. 20 oct. 2020 – 19 h  
Club de lectura de poesia. La paraula en el vent de 
Josep Carner                 
                                                         
 
dc. 21 oct. 2020 – 19 h                                                                           
SESSIONS LP 78 RPM. Projecte de foment de la 
música a les biblioteques. 

  Carles Pujol comenta L'últim Segell, Sangtraït  
 

Cicle d’audicions comentades 
d’àlbums clàssics del rock i la 
música popular, a càrrec de 
reconeguts músics i 
professionals del sector     
musical. 

 
 
dj. 22 oct. 2020 – 17 h  
Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit  
(12 - 17 anys) Inscripcions a la Biblioteca 
 
 
dv. 23 oct. 2020 – 16 h  
Club de lectura fàcil. Joc brut de Manuel de 
Pedrolo, adaptat per Laia Mateu. 
 
dv. 23 oct. 2020 – 19 h  
Presentació del llibre Esmorzars de debò a l'Alt 
Empordà, de Quim Roca, amb presència de l'editor 
i la regidora de Comerç i Festes Ester Marcos 
 
dl. 26 oct. 2020 – 16.30 h 
Club de lectura de narrativa. L’amant de Picasso 
d’Isabel-Clara Simó 
 
 
 
 

dl. 26 oct. 2020 – 19.30 h 
 
 
Club de lectura de narrativa. La 
força de la gravetat de Francesc 
Serés. Amb la participació de 
l'autor. 
 

 
dm. 27 oct. 2020 – 18 h 
Club de lectura juvenil  
A 677 km de casa de Mark Lowery 
 
dc. 28 oct. 2020 – 19 h 
Club de lectura Llegir el Teatre 
El Decameró (Davide Carnevali, Narcís Comadira, 
Dimitris Dimitriaris, Nahat El Hatchmi, Gregoria 
Luri, Marta Marin-Dòmine, Cristina Morales, Valère 
Novarina, Perejaume) 
 
dj. 29 oct. 2020 – 17 h    
Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit  
(9 - 12 anys) Inscripcions a la Biblioteca 
 
 
dv. 30 oct. 2020 – 16.30 h i 18.00 h 
CONTES PER A NADONS (- 3 anys) 
 

Tu, tuut! Fes-t’ho com vulguis 
Arriba el tren... Tu-tuut!... Pugeu 
al tren de la imaginació, on els 
vagons van plens de contes, i a 
cada ocasió, en descobrirem un 
de nou.  
                                                                        

 

 
   dv. 30 oct. 2010 – 19.30 h  

 
Josep Pla o la vitalitat. Una 
biografia literària de Xavier 
Febrés Verdú 
Premi Carles Rahola d'assaig 
2020. 
Presentació a càrrec de l’autor   
en companyia de Josep Playà       
i Jaume Subirós. 

ds. 31 oct. 2020 – 12 h                                                                          
HORA DEL CONTE (+ 3 anys) 

 
Sóc una artista! Tàndem, 
laboratoris de lectura  
 
Taller dedicat a l’art i als llibres 
infantils que parlen d’art. 
Explicarem contes,  convertirem 
la Biblioteca en un museu i 
personalitzarem les més grans 
obres mestres al nostre gust. 
 
 

      
Del 5 al 17 d’octubre  
Mostra de llibres del s. XVIII del fons de la Casa 
Fages.       
 

A partir del 19 d’octubre  
Mostra d’edicions rares i curioses d’obres de 
Carner. 
En el marc de l’Any Carner, tindrà lloc una mostra de 
primeres edicions d'obra del poeta que inclou llibres 
amb autògrafs del llegat de Jaume Maurici.  
El 22 d'octubre ens visitarà Jaume Coll, comissari de 
l'Any Carner i ens farà una breu visita comentada a les 
obres de la vitrina. 
 
 

    *  *  * 
 

ACTIVITATS AMB AFORAMENT LIMITAT I 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA INDISPENSABLE A PARTIR 
DE 3 DIES HÀBILS ABANS DE LA DATA AL                    
TEL. 972677084  
 

Algunes activitats poden veure’s modificades o 
anul·lades en funció de les mesures de seguretat 
derivades de la  COVID-19. 
 
 

       *  *  * 


