
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

dc. 7 abr. 2021 - 19:00 h 
Presentació del llibre 
Nèmesi: el burot de Maià, 
d'Octavi Dalmau. 
Presentació a càrrec 
d'Alfons Romero 
 
 
 
dj. 8 abr. 2021 - 19:00 h 

 
Presentació del llibre Operació 
Shangó, la travessa del desert, 
de Jaume Torrent. Presentació a 
càrrec de Maria Crehuet. Publica 
Edicions Cal·lígraf 
 

 
 
dv. 9 abr. 2021 - 16:00 h 
Club de lectura fàcil 
Amb la lectura de Grans esperances, de 
Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas 
 
 
dv. 9 abr. 2021 - 18:00 h 
Presentació del llibre 
Cinquanta diaris de  
confinament i una carta 
inesperada de Joan Mier 
Albert 
 
 
 
 
ds. 10 abr. 2021 - 12:00 h 
Club de lectura infantil 5è 
Amb la lectura de L'invenció d'Hugo Cabret de 
Brian Selznick 
 
 
 
 

dl. 12 abr. 2021 - 19:00 h 
 
Presentació del llibre Ramon 
Cotarelo, vivències i creences. 
Una conversa entre Ramon 
Cotarelo i Enric Pujol, a càrrec 
dels historiadors Xavier Diez i 
Enric Pujol 

 
 
dt. 13 abr. 2021 - 19:00 h 
Club de lectura narrativa 
Amb la lectura de La Campana de vidre de 
Sylvia Plath 
 
dc. 14 abr. 2021 - 19:00 h 
Club de lectura Llegir el Teatre 
Amb la lectura de La nit de la iguana de 
Tennessee Williams 
 
dj. 15 abr. 2021 - 18:30 h 
Presentació del llibre Maleïts malparits, de 
Jacint Casademont i Jaume Fibla 
 
 
dv. 16 abr. 2021 - 16:30 h i 18:00 h 

Contes per a nadons                         
(- 3 anys) 
Moixaines virolades amb Pepa 
contes 

 
ds. 17 abr. 2021 - 10:00 h 
Club de lectura infantil 6è 
Amb la lectura d’Els pous contaminats de 
Gemma Lienas 
 
ds. 17 abr. 2021 - 12:00 h 
Presentació del llibre Mont, 
d'Esther Palomeras. A 
càrrec de la periodista 
Anna Punsí. Novel·la 
guanyadora del Premi 
Sebastià Juan Arbó. 

AGENDA 
ACTIVITATS 

Abril 2021 



 
 
dl. 19 abr. 2021 - 19:00 h 

Liceubib, conferència de 
Francesca Masclans 
Conferència sobre tècnica 
vocal adreçada al gran públic, 
en relació als principals 

personatges de l’òpera. 
 
 
dt. 20 abr. 2021 - 19:00 h 
Club de lectura de poesia 
Amb la lectura de  Com ella: poemes escollits 
(1960-1975) d’Anne Sexton 
 
 
dj. 22 abr. 2021 19.30 h 

 
Revetlla de Sant Jordi al 
Teatre El Jardí 
 

 
 
dv. 23 abr. 2021 
Hora del conte de Sant Jordi en format 
virtual des del canal de YouTube de la 
Biblioteca 
Contes de dracs, amb Meri Yanes 
 
 
dv. 23 abr. 2021 - 16:00 h 
Club de lectura fàcil 
Amb la lectura de Grans esperances, de 
Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas 
 
ds. 24 abr. 2021 - 10:00 h 
Club de lectura infantil 4rt 
Amb la lectura d’El somni dins el mitjó d'Eulàlia 
Canal 
 
 
 

 
 
ds. 24 abr. 2021 - 12:00 h 
Hora del conte (+ 3 anys) 

 
Que ve Sant Jordi amb 
contes musicats + Taller 
d’imants amb La Sal d’Olot 
 

 
 
dl. 26 abr. 2021 - 16:30 h 
Club Lectura novel·la 
Amb la lectura de Canto jo i la muntanya balla 
d’Irene Solà 
 
dl. 26 abr. 2021 - 19:30 h 
Club de lectura de vespre 
Amb la lectura d’Anatomía de un instante de 
Javier Cercas 
 
dt. 27 abr. 2021 - 18:00 h 
Club de lectura juvenil 
Amb la lectura d’Els llibres que van devorar el 
meu pare d’Afonso Cruz 
 
 
 
dc. 28 abr. 2021 - 19:00 h 

 Club de lectura Llegir el Teatre 
Amb Casa Tekhov i l’assistència de la 
Funcional Teatre 
 

 
 
dj. 29 abr. 2021 18.30 h 
Presentació del llibre La força del 
coneixement. Crònica de 40 anys de 
l'educació d'adults a les comarques 
gironines de Mai Garcia Breton i Sebas 
Parra. 
 
 

 
 
dv. 30 abr. 2021 - 16:30 h i 18 h 

Contes per a nadons (- 3 
anys) 
Animalets amb Ruskus 
Patruskus 
 

 
 
 
 

- Totes les activitats són gratuïtes i es 
realitzaran a la sala d'actes amb 
aforament limitat.  

 
- Per participar a les activitats cal 

inscripció prèvia al Tel. 972 67 70 84. 
 

- Els contes per a nadons dels 
divendres (- 3 anys) s’han programat 
en sessió doble. 

 


