
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dimecres 1 de desembre | 19.00h 
Presentació del llibre El 
primer Nadal i altres 
contes d'Advent, de 
Montserrat Segura i 
Feliu i amb il·lustracions 
de Roser Segura i Feliu. 
Intervindran: Agnès Lladó, 
alcaldessa de Figueres, i 
Ricard Sayeras, actor, 
escriptor i empresari. Amb la 
participació de Magda Bosc. 

 
 
 
Dijous 2 de desembre | 18.30h 
Xerrada sobre Fiódor Dostoievski, a 
càrrec de Miquel Cabal Guarro 

Amb motiu del 
bicentenari del 
naixement de 
Fiódor 
Dostoievski, el 
traductor de 
literatura russa al 

català, Miquel Cabal Guarro, ens oferirà 
una xerrada que repassarà la vida de 
l'autor, tot contextualitzant la figura en la 
Rússia convulsa del segle XIX i ens 
aproparà a l'obra que ens va llegar i a l'estil 
que va construir per escriure-la, parant 
esment sobretot a 'Pobres' i 'Crim i càstig'. 
 
Ens hi acompanyarà Raül Garrigassait, 
President de La Casa dels Clàssics, per 
presentar la col.lecció Bernat Metge 
Universal, una col·lecció de clàssics 
universals, en edicions rigoroses i 
adreçades al gran públic.  

Divendres 3 de desembre| 16.00h    
Club de lectura fàcil 
El Petit Príncep, d’Antoine de Saint-
Exupéry, adaptació de Javier Alcázar 
Colilla. 
 
 
Del 3 de desembre al 7 de gener 
Exposició Albert Alforcea. L’artista 
figuerenc repassarà la seva trajectòria 
creativa amb peces de 
les seves facetes 
d’il·lustrador, escriptor 
i músic. 
 
Divendres 3 de 
desembre | 19.00h    
Trobada amb l'autor i 
il·lustrador Albert 
Alforcea 
L'autor presentarà el seu nou llibre Los 
seres del hogar i repassarà la seva 
bibliografia parlant de les seves 
experiències treballant per a rockstars 
internacionals, del procés creatiu dels seus 
personatges, i signarà llibres. Presenta 
l'acte, Carles Pujol i Aupí, periodista. 
 
 
Dissabte 4 de desembre | 10.00h    
Club de lectura de 5è 
La invenció de l’Hugo Cabret, de Brian 
Selznick 
 
Dissabte 4 de desembre | 12.00h    
Club de lectura de 6è 
Hotel Winterhouse, de Ben Guterson 
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Dimarts 7 de desembre | 18.00h 
Hora del conte Anem a 
caçar bolets! Un conte 
d'Albanyà, amb Pilar 
Garriga i Alfred Sala 
 

 
 
Dijous 9 de desembre | 18.30h    
 

 
 

Post scriptum (la imatge després de la 
paraula). Mirades creuades: Miquel 
Àngel llegeix Dant. 
Conferència a càrrec de Miquel del Pozo 
Puig, arquitecte i divulgador d’art, on 
coneixerem obres d’art que mantenen un 
diàleg amb la literatura.                   
 

Acte en commemoració dels 700 anys de la 
mort de Dante Alighieri, el Dant. 

 
 
 
Divendres 10 de desembre | 18.30h 

Recital i presentació 
del llibre Tres poetes 
de Cadaqués. 
Clementina Arderiu, 
Rosa Leveroni, 
Quima Jaume. Amb 
les rapsodes Magda 
Bosc, Anna Casas i 
Imma Carrión. 

Dissabte 11 de desembre | 10.00h    
Club de lectura infantil 3r i 4t 
Agus i els monstres, de Jaume Copons 
 

 
Dilluns 13 de desembre | 18.00h    
Club de lectura 
d’òpera. Rigoletto, 
l’inici de la 
meravellosa trilogia 
verdiana, xerrada a 
càrrec de Francesca 
Masclans. 
 
Dimarts 14 de desembre | 19.00h    
Club de lectura de narrativa 
Atrapa la llebre, de Lana Bastasic 
 

Dimecres 15 de desembre | 18.30h    
Club de lectura Llegir el Teatre 
Noucents. D'Alessandro Barico adaptació 
teatral de Marcel Tomàs. 
 
Dijous 16 de desembre | 18.30h    
Post scriptum (la imatge després de la 
paraula). Un poeta al museu : Rilke,  
Baudelaire, Au-den, Szymborska i 
Vinyoli mirant l’art. 
Conferència a càrrec de Miquel del Pozo 
Puig, arquitecte i divulgador d’art, on 
coneixerem obres d’art que mantenen un 
diàleg amb la literatura.   

 
 
 
 
 
 

A propòsit del 75-50 aniversari del 
Museu de l’Empordà 

Divendres 17 de desembre | 16.30h    
Contes per a nadons  
(- 3 anys). Les quatre 
estacions del Petitó. 
Mima Teatre. 
16.30 h i 18.00 h. Contes 
per a nadons 
 

Dissabte 18 de desembre | 12.00h    
Hora del conte (+ 3 
anys).  
Va de tions. Creixent 
amb Art. 
 
Inscripció prèvia al Tel. 972 677 084 
a partir de l’1 de desembre 

 
 

Dilluns 20 de desembre | 16.30h    
Club de lectura de narrativa 
Visc, i visc, i visc, de Maggie O’Farrell. 
 

Dilluns 20 de desembre | 19.30h    
Club de lectura de narrativa 
Sis nits d’agost, de Jordi Lara. 
 

Dimarts 21 de desembre | 19.00h    
Club de lectura de poesia 
Poemes de guerra, de Wilfred Owen. 
 

 

Dijous 23 de desembre | 12.00h  
Hora del conte  
(+ 3 anys) 
És Nadal! Fum, fum, 
fum... Fumera! 
Bel Contes 
Inscripció prèvia al Tel. 972 677 
084 a partir de l’1 de desembre 

 
Dimarts 28 de desembre | 18.00h    
Club de lectura juvenil 
Tigre, tigre, de Lynne Reid Banks. 


