
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fins el 2 de juny  
Jugamat - VIII Mostra de treballs de 
matemàtiques curs 2017-18 
 
Dissabte, 2 de juny a les 11:00h 
Hora del conte en anglès  
(+ 3 anys) Storytime.  
Amb els Kids&Us Figueres! 
.  
Dilluns, 4 de juny a les 19:00h 

Presentació del llibre 
Mujeres africanas. Más 
allá del tópico de la 
jovialidad,  
de Remei Sipi.  
 
Presentació a càrrec de Pilar 
Heras. 
Amb presència de l'autora. 
 

 

Dimecres, 6 de juny a les 09:30h 
Formació en TIC a la Biblioteca 
Iniciació a les cerques a Internet. 
 
 
Dijous, 7 de juny a les 19:30h 

Presentació del 
llibre Demà tindrem 
sort, de Núria Martí 
Constans.  
Presentació a càrrec 
de Núria Martí 

Constants, filòloga i autora del llibre, Joan 
Pacheco, protagonista del llibre i representants 
d'Òmnium Alt Empordà i Triangle Blau. 
 
 
 

Divendres, 8 de juny a les 09:30h 
Formació en TIC a la Biblioteca 
Introducció a la cerca de feina per 
Internet. 
 
Del 8 de juny al 6 de juliol 
Mostra del fons Fages 
“Fages i el vi” 
Exposició en vitrina 
i virtual amb 
poemes i escrits del 
Fons Fages sobre 
la vinya i el vi. 
 
Del 8 al 28 de juny 
Atramuntamants i Divins. Vinyetes 
dionisíaques a l'Empordà. Mostra de 
d'il·lustracions de Mònica Quintana 
 
 

Divendres, 8 de juny a les 20:00h 

 
Fages el que 
Fages 
Espectacle 
poèticomusical  
del poeta Josep 

Pedrals, amb música de Xavi 
Lloses. Degustació de vins 
del Celler Gerisena 
 
 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 

ACTIVITATS 
Juny 2018 



Dissabte, 9 de juny a les 11:00h 
Hora del conte (+ 3 anys) 
El viatge del vi.  
Elisabeth Ulibarri 
Follets entremaliats, noies 

poderoses, bruixots malignes i fadetes amb 
ales ens acompanyaran en un viatge màgic a la 
recerca del millor vi. 

Contes inclusius i adaptats, 
també, per a persones amb 
pluridiscapacitat. 
 

 
 
Diumenge, 10 de juny 

 
Sortida del club de lectura 
d’òpera LiceuBib al Liceu:  
Manon Lescaut, de Puccini 
 

 
 
Dilluns, 11 de juny a les 09:30h 
Formació en TIC a la Biblioteca 
Gestions quotidianes a Internet 
 
 

Dilluns, 11 de juny 
a les 18:00h 
Club de lectura 
experimental 
Trobada presencial 
per comentar l'obra 

d'en Jaume Cabré, Jo confesso i posar punt i 
final al curs 2017-2018. 
 
 
 
 

Dimarts, 12 de juny a les 19:30h 
Lectura comentada de 
la Balada del Sabater 
d'Ordis, a càrrec 
d’Enric Casasses.  

 

Degustació de vins del Celler Mas Pòlit.  
 
 
 

 
 

Dimecres, 13 de juny a les 09:30h  
Formació en TIC a la Biblioteca 
El correu electrònic: Gmail 
 

Dimecres, 13 de juny a les 19:30h 
Club de lectura Llegir el Teatre 
Cloenda del Club de lectura de Teatre amb la 
lectura de Temps salvatge de Josep Maria Miró. 
 

Divendres, 15 de juny a les 
09:30h  
Formació en TIC a la Biblioteca 
Telèfons mòbils 
 

Divendres, 15 de juny a les 17:30h 
Contes per a nadons (- 3 anys) 
El Sol i la Lluna juguen a cuit i amagar. Contes 
per a petius. Bel Bellvehí 
 

Dimecres, 20 de juny a les 19:30h 
Gran reserva de l'òpera.  
Una xerrada-tast-audició amb David 
Puertas sobre l’òpera i el vi amb els brindis  
més festius.  
 
 
 
 
 

Dijous, 21 de juny, de 17h a 
21h 
Dia de la música 2018. Piano 
al carrer: tu també toques? 
Què passa quan posem un piano 
al carrer? T’atreviràs a tocar-lo? 
 
Del 25 de juny al 27 de juliol  
Exposició sobre la vespa asiàtica. 
Exposició d’un niu real de vespa velutina. 
 
Dilluns 25 de juny a les 19.00h 

Presentació del llibre “Alegreu-vos-en i 
celebreu-ho - gaudete et exsultate” del 
Papa Francesc  a càrrec del Mossèn Miquel 
Àngel Ferrés   

 

Dimarts 26 de juny a les 19:30h 
Tast comentat 
de literatura i 
vi 
Lectura a càrrec 
de l'actriu Olga 
Cercós, tria i 
comentari de 
textos a càrrec de 

l'escriptor Miquel Martín Serra. Amb  
degustació de vins del Celler Empordàlia. 
Activitat organitzada per la Càtedra del vi i 
de l’oli de l’Empordà. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca 


