
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 2 al 31 de maig  
Mostra del Fons Carles Fages de 
Climent: Fages i Figueres 
 
Divendres 4 de maig, a les 16.00h  
Club de lectura fàcil 
Lectura i comentaris del llibre El temps 
de les cireres de Montserrat Roig, 
adaptat per Núria Martí Constans 
 
Dissabte 5 de maig, a les 10.30h 
Club de lectura infantil 5è-6è 
Tertúlia sobre el llibre Les Aventures 
d'en Nic: Baix Camp i Ribera d'Ebre de 
la Rosana Andreu. Amb la presència de 
l'autora. 
 
                     Del 8 al 19 de maig 
Exposició col·lectiva Art Viu inspirada 
en la poesia de Carles Fages de 
Climent.  
Exposició itinerant  
Any Fages. Amb Ramon 
Pujolboira com artista 
convidat. 
 
Dimarts 8 de maig, a les 19.30h 
Inauguració de l'exposició col·lectiva 
Art viu dedicada a Carles Fages de 
Climent.  
Amb  recital poètic a càrrec de les 
poetesses Teresa Bosch i Montserrat 
Cufi i la participació de Mariona Abella i 
Judith Capell recitant poemes de Fages. 

Dimecres 9 de maig, a les 19.30h  
Club de lectura Llegir el Teatre 
Amb l'obra Llançament d'Oriol Morales  
Amb la participació dels actors i actrius 
de la companyia teatral 
 
Dijous 10 de maig, a les 18.00h  
Hora del conte (+ 3 anys)  
Aula de teatre 
Aquest final feliç, no em fa feliç. Alumnat 
de l’Aula de Teatre Eduard Bartolí 
 
Dijous 10 de maig, a les 19.45h 

Presentació del llibre Yo 
maté a Leopoldo María 
Panero, d'Henar Galan 
A càrrec de Juan Jesús 
Aznar i Carles Frigola, amb 
la presència de l’autora. 

 
Divendres 11 de maig, a les 17.30h 
Contes per a nadons (- 3 anys)  
Tic-tac. Lídia Clua 
 
Dissabte 12 de maig, a les 10.30h  
Club de Lectura infantil 3r.  
Amb la lectura i comentari del llibre Els 
misteri de la tifa de gos abandonada, 
d'Anna Cabeza 
 
Dissabte 12 de maig, a les 11.45h  
Club de Lectura infantil de 4rt.  
Amb la lectura i comentari del llibre El 
cas del macarró gratinat d'Andreas 
Steinhöfel 
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Dilluns 14 de maig, a les 19.00h  
Club de lectura d'adults 
Lectura i comentari de l'obra El mapa i el 
territori, de Michel Houellebecq 
 
Dimarts 15 de maig, a les 19.00h  

Club de lectura de 
poesia 
Lectura de Llast de 
Narcís Comadira, amb 
presència de l’autor. 

 
 
Dijous 17 de maig, a les  20.00h  
Conferència El Somni de Cap de 
Creus, mitologia i paisatge, a càrrec 
de Nil Ventós i Josep Maria Dacosta.  
Acte emmarcat en l'Any Fages i tindrà 
lloc a l'Auditori Caputxins de Figueres 
 
Divendres 18 de maig, a les 16.00h 
Club de lectura fàcil 
Lectura i comentaris del llibre El temps 
de les cireres de Montserrat Roig, 
adaptat per Núria Martí Constans 
 
Divendres 18 de maig, a les 19.00 h  

Presentació del llibre : 
Dones de les terres gironines 
que han fet història : 87 
semblances biogràfiques, 18 
perfils biogràfics 
A càrrec de: Marta Felip, 
alcaldessa de Figueres i de 

l’autor Carles Bastons i Vivanco.  

Del 19 de maig al 2 de juny 
Jugamat - VIII Mostra de treballs de 
matemàtiques curs 2017-18 
 
Dissabte 19 de maig, a les 17.00h  
Trobada del Clubs de lectura  
Llegir el Teatre al TNC.  
Posada en escena de l’obra Temps 
salvatge de Josep M Miró 
 
 Dimarts 22 de maig, a les 19.00h  

 
Conferència sobre 
Manon Lescaut a 
càrrec de Pol Avinyó.  
Acte dins del marc del 
club de lectura 
LiceuBib.  

Obert a tothom 
 
 
Dimarts 22 de maig, a les 20.00h  
Club de lectura LiceuBib 
Trobada i comentari de l'obra Manon 
Lescaut 
 
Dimecres 23 de maig, a les 18.00h  
Conferència de la Mostra de 
Matemàtiques a càrrec de Sergi 
Belmonte 
 
Divendres 25 de maig, a les 17.30h 
Contes per a nadons (- 3 anys) 
Farcell de contes. Fes-t’ho com vulguis. 
 

Dissabte 26 de maig, a les 11.00h  
Hora del conte (+ 3 anys) 
L’emoció des de l’Art en família (Conte - 
Taller). Laia Bedós. 
***Aforament limitat a 30 assistents, entre nens i 
acompanyants. Inscripció prèvia a la Biblioteca 
Fages de Climent.*** 

 
Dissabte 26 de maig, a les 12.00h  
Visita guiada al fons Fages de 
Climent. Mostra de manuscrits, llibres 
anotats, materials de treball, fotografies, 
etc. del fons de l'escriptor 
 
Dilluns 28 de maig, a les 16.30h  
Club de lectura d'adults de la tarda 
Amb l'obra Vida privada de Josep Maria 
de Sagarra 
 
Dilluns 28 de maig, a les 19.30h  
Club de lectura d'adults de vespre 
Amb l'obra La biblioteca dels llibres 
rebutjats de David Foenkinos 
 
Dimarts 29 de maig, a les 18.00h  
Club de lectura juvenil 
Lectura i comentari de l'obra Dirk, dixit! 
d'Àngel-O. Brunet 
 
Dimecres 30 de maig, a les 19.30h  
Club de lectura Llegir el Teatre 
Amb l'obra La importància de ser Frank 
d'Oscar Wilde 
 
 


