
 

Dissabte 1 d’abril,a les 10.30h  
Club de lectura infantil de 5è i 6è 
Comentaris del llibre Una maleta plena d'estrelles 
de Pierdomenico Baccalario 
 
Dimarts 4 d’abril, a les 10.30h  
Presentació dels llibres de Gemma Matas 
Gustems: Des de la infantesa Recull de contes i 
pomes i Pensaments i vivències. 
 
Dimarts 4 d’abril, a les 17.30h  
Codeclub a les biblioteques - Taller de 
programació d'ordinadors amb scratch per a 
nens i nenes (10-12 anys) 
 
Dijous 6 d’abril 
Sortida a Ocines Girona per veure Rigoletto - 
Club LiceuBib 
Inscripcions tancades 
 
Dijous 13 d’abril, a les 15.00h 
Club de lectura fàcil 
 
Dissabte 8 d’abril, a les 10.30h  
Club de lectura infantil de 3r i 4t 
Taller El misteri de la tifa de gos abandonada 
d’Anna Cabeza 
 
Dissabte 8 d’abril, a les 12.00h 
  

Presentació de l'Itinerari 
Fages de Climent a Figueres.  
 
Tot seguit, recorregut parcial 
de la ruta literària. A càrrec de 
Joan Ferrerós i Mariàngela 
Vilallonga. Amb la participació 
de Santi Vila i Marta Felip.  
 
Organitza Biblioteca i Càtedra de 
Patrimoni Literari Anglada-Fages 

 
 

Dilluns 10 d’abril, a les 19.00h  
Club de lectura d'adults 
Amb l'obra Massa felicitat d'Alice Munro. 
 
Dimarts 11 d’abril, a les 17.30h  
Codeclub a les biblioteques - Taller de 
programació d'ordinadors amb scratch per a 
nens i nenes (10-12 anys) 
 
Dimecres 12 d’abril, a les 19.30h 
Club de lectura Llegir el Teatre 
Tertúlia per parlar d'Acorar de Toni Gomila 
 
Dimarts 18 d’abril, a les 17.00h 
Codeclub a les biblioteques - Taller de 
programació d'ordinadors amb scratch per a 
nens i nenes (10-12 anys) 
 
Dimarts 18 d’abril, a les 19.00h  
Club de lectura de poesia 
Lectura i comentari dels Sonets de William 
Shakespeare 
 
Divendres 21 d’abril, a les 20.00h  
Revetlla de Sant Jordi 
Brindis literari amb els autors locals  
i recital de textos literaris a càrrec  
de l’actor Joan Massotkleiner, amb 
acompanyament musical de l’arpista 
Anna Godoy. 
 
Diumenge 23 d’abril, a les 11.00h  
Sant Jordi - Hora del conte 
 (+ 3 anys) Sant Jordi i altres llegendes populars 
catalanes. Joan Boher 
 
***L’hora del conte es realitzarà a l’escenari situat 
a la placeta baixa de la Rambla.*** 
 
Dilluns 24 d’abril, a les 16.30h 
Club lectura tarda 
Amb la novel·la El jersei de Blanca Busquets  

Dilluns 24.04.2017, a les 19.30h 
Club lectura vespre 
Lectura i comentari de la novel·la Un film (3000 
metres) de Víctor català  
 
Dimarts 25 d’abril,a les 17.30h 
Codeclub a les biblioteques - Taller de 
programació d'ordinadors amb scratch per a 
nens i nenes (10-12 anys) 
 
Dimarts 25 d’abril, a les 18.00h  
Club de lectura juvenil 
Lectura de la novel·la: Un fill d'Alejandro Palomas. 
 
Dimecres 26 d’abril, a les 19.30h 
Club de lectura Llegir el Teatre 
Tertúlia per parlar d'Acorar de Toni Gomila 
 
Dijous 27 d’abril, a les 15.00h 
Club de lectura fàcil 
 
Divendres 28 d’abril, a les 18.00h 
Contes per a nadons (- 3 anys) 
El cuquet de llana. Glòria Arrufat 
 
Dissabte 29 d’abril, a les 11.00h 
Hora del conte (+ 3 anys) 

La llegenda de la sardana. 
Olga Cercós.  
A partir del conte de Josep 
Martínez i Cot i les 
il·lustracions de Bea i Sílvia Gil 
coneixerem la història de la 

dansa catalana més tradicional. La narració anirà 
a càrrec de l’Olga Cercós i comptarem amb la 
presència de l’autor. Ballarem una sardana per 
celebrar que Figueres n’és la capital al llarg del 
2017.  

 
 

 
 

AGENDA D’ACTIVITATS  
 

ABRIL 2017                                                                              BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT  
 
 
JJ 
 
JJ 
 
J                                                          

 
 
 
 


