
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposició 
Carles Fages de Climent.  
L’Arcàdia empordanesa 

Organitzada per la  Institució de les Lletres 
Catalanes en el marc de l’Any Fages de 
Climent. 
 
 
Dimecres, 3 d’octubre a les 19:30 h 
Conferència commemorativa 
La redescoberta d’un tresor literari: l’obra 
literària de Carles Fages de Climent en el 
marc de l’Any Fages de Climent  
A càrrec de Jordi Canet 
 

Divendres, 5 d’octubre a les 16:00 h 
Club de lectura fàcil 
Lectura i comentari de Frankenstein, o, El 
modern Prometeu de Mary W. Shelley.  
Adaptació de David Monserrat 
 
Divendres, 5 de d’octubre a les 19:30 h 

Presentació del llibre Tots 
estimem l'Emma, d'Àngel 
Burgas. 
A càrrec d'Albert Carol, 
bibliotecari i filòleg. L'actriu 
Glòria Cristina i l'autor llegiran 
fragments de la novel·la.  

 
 

Dissabte, 6 d’octubre a les 10:30 h 
Club de lectura infantil - 6é de primària  
Comentari de La història que en Roc 
Pons no coneixia, de Jaume Cabré. 
 

Dissabte, 6 d’octubre a les 12:00 h 
Club de lectura infantil – 3r de primària 
Comentari d’Stelalluna, de Janell Cannon 
 

Del 8 al 27 d’octubre  
Exposició del fons Rafael Ramis 
i Romans  
Mestre, periodista, polític de la vida 
social, cívica i cultural de Figueres  

 
 
Dilluns, 8 d’octubre a les 19:00 h 
Conferència I Puritani de Vicenzo Bellini, a 
càrrec de Pol Avinyó. 
Obert a tothom 

 
Dimarts, 9 d’octubre a les 19:00 h 
Club de lectura de narrativa  
Comentari de Plens de vida, de John 
Fante 
 

Dimecres, 10 d’octubre a les 9.30 h 
Club de lectura fàcil – Nivell inicial 
Lectura i comentari de Mosaic, de M. 
Emilia Balagueró  
 

Dimecres, 10 d’octubre a les 
19:30h 
Club de lectura Llegir el Teatre  
Comentari de Tot va bé si acaba 
bé, de William Shakespeare 
 
Divendres, 12 d’octubre a les 16 h 
Club de lectura fàcil  
Lectura i comentari de Frankenstein, o, El 
modern Prometeu,  de Mary W. Shelley 
Adaptació de David Monserrat 
 

Dissabte, 13 d’octubre a les 10:30 h 
Club de lectura infantil - 4t de primària 
Comentari de Ricard, el del forat negre, 
de Pep Molist 
 
 

AGENDA 
ACTIVITATS 
Octubre 2018 



Dissabte, 13 d’octubre a les 11:45 h 
Club de lectura infantil - 5é primària   
Comentari de La història que en Roc 
Pons no coneixia: 1714 de Jaume Cabré 
 
Diumenge, 14 d’octubre  

Sortida al Liceu  
“I Puritani” de 
Vicenzo Bellini. 

Inscripcions fins el 8 octubre. Places 
limitades. Activitat del CL LiceuBib   
 
 

Dimarts, 16 d’octubre a les 19:00 h 
Club de lectura de poesia  
Comentari d'Auca de mi mateix 
de Carles Fages de Climent. 
 
 
 
 

Dimecres, 17 de d’octubre a les 19:30 h 
Presentació del llibre Alice's,  de 
Xavier  Muñoz Puiggròs,  
a càrrec de Susana Frouchtmann 

 
Divendres, 19 d’octubre a les 17.00 h i a                 

les 18:00 h 
Contes per a nadons (- 3 
anys) Contes amb xumet  
David Planas 
Cançons, objectes i titelles 
ens serveixen per enllaçar 

petites narracions per obrir un món màgic i 
imaginari, lliure de pol·lució.  Cantarem, 
escoltarem i interactuarem una bona estona 
per arrencar somriures. 
***Cal inscripció prèvia 

Dimecres, 24 d’octubre a les 9.30 h 
Club de lectura fàcil – Nivell inicial 
Lectura i comentari de Mosaic de M. 
Emilia Balagueró 
 

Dijous 25 d’octubre a les 19:30h 
Presentació del llibre Posa llum a 
la teva vida de Joana Frigolé  
Amb la presència de l’autora.  
 

 

Divendres, 26 d’octubre a les 17:00 h i a 
les 18:00 h 
Contes per a nadons (-3 anys)  
Sons per a nadons Alquímia Musical  

Taller vivencial dedicat 
als nadons. Amb 
instruments com els bols 
tibetans, els diapasons, 
el monocord o la veu, els 
menuts, acompanyats 

dels pares, podran gaudir d'un massatge 
sonor: una experiència sensorial 
extraordinàriament relaxant i innovadora. 
*** Cal inscripció prèvia 
 
Dissabte, 27 d’octubre a les 11:00 h  

Hora del conte  
(+3 anys) 
Bum i el llibre màgic de 
les fades 
Companyia Homenots  

Una tarda de pluja en Bum escolta la 
història de la Biblioteca màgica de les fades 
i del llibre màgic que la Fada Flor de Neu va 
amagar en un lloc secret. Decidirà sortir a 
buscar-lo, el trobarà? Veniu a ajudar-lo! 
 

Del 29 d’octubre al 17 de novembre 
Mostra Fons Fages i Fons Vayreda  
Fages i les cariàtides  

 
 

Dilluns 29 d’octubre a les 16:30 h 
Club de lectura de narrativa  
Salvador Dalí vist per la seva germana 
d’Anna Maria Dalí  
Amb la participació de Mariona Seguranyes 
 

Dilluns 29 d’octubre a les 19:30 h 
Club de lectura de narrativa 
Dins el darrer Blau de Carme Riera 
 

Dimarts 30 d’octubre a les 18:00 h 
Club de lectura juvenil  
Comentari d’Allò de l’avi d’Anna Manso  
 

Dimecres 31 d’octubre a les 19:30 h  
Club de lectura Llegir el Teatre 
Comentari d’Els jocs florals de Canprosa 
de Santiago Russiñol  
 
Octubre 2018 
Club de lectura experimental                                                                                                        
Comentari, a través d’un grup                           
de Facebook, d’Instrumental     
de James Rhodes 
 

       
 


