
Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona

AGENDA MARÇ 2015
DESTAQUEM

EXPOSICIÓ VEÏNES CIUTADANES 
COMMEMOREM EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

En commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, portem aquesta exposició de l’Institut Català de la Dona, que tracta sobre el paper de 
les dones en els moviments veïnals de la dècada dels setanta a Catalunya, que van tenir una intensitat i una extensió molt destacades i van contribuir 
clarament a resoldre la transició política a favor de la democràcia. 

Del 4 al 30 de març a la Biblioteca Can Casacuberta

A L’HORA DEL CONTE
Un joc: Badadones  Vinculat al dia de la dona i pensat perquè els més petits coneguin la vida d’algunes de les dones més importants que han 
existit al llarg del temps d’una manera divertida. Aquesta activitat anirà acompanyada d’una exposició  bibliogràfica durant tot el mes de març. 
La Biblioteca participarà en les activitats que s’organitzen al barri  en commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, i que culminaran amb un acte a la Plaça 
Camarón  divendres 13 per la tarda.

El dijous 12, a les 18 h, a la Biblioteca Sant Roc
Lectures poètiques  Pinzellades en vers de Joana Raspall, el dijous 19, a les 18 h, a la Biblioteca Sant Roc
Paraules Estimades de Conxita Pujadó Vergés, el dijous 19, a les 18 h, a la Biblioteca Can Casacuberta
(En commemoració del Dia de la Poesia, 21 de març)

Xerrada ‘Cicle menjars tradicionals de tot l’any: cuina de primavera’  
Una xerrada adreçada a infants a partir de 6 anys que els farà venir gana...
Per apropar als infants al calendari festiu culinari català. 
El dimecres 18, a les 18 h, a la Biblioteca Llefià-Xavier Soto

Cloenda de VA DE NOVEL·LA HISTÒRICA. L’època de Pere el Gran 
Visita guiada a Sant Jeroni de la Murtra el dissabte 7 de març, a les 11 h, amb la presència de Joaquim Molina, guanyador del Premi Nèstor Luján de 
novel·la històrica 2014, amb l’obra La rosa entre els llops. Aquesta visita tanca un seguit d’activitats que ens han permès fer un recorregut pel passat, per 
l’època del rei Pere II, a finals del s XIII.
La visita serà guiada pel Carles Díaz, medievalista i autor del llibre Bertran Nicolàs: fundador de Sant Jeroni de la Murtra.
Les places són limitades, per a més informació a badabiblios@badalona.cat. 
* Amb la col·laboració del Museu de Badalona

COMPARTIM CONEIXEMENT
Espais familiars  Xerrada Límits en la infància. Saber dir No, a càrrec de la psicòloga Amàlia Martín.  

El dissabte 21, a les 11.30 h, a la Biblioteca Can Casacuberta

ALTRES NOTÍCIES I ACTIVITATS D’INTERÈS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS:
Dos nous tràmits en línia :

La subscripció al Club de lectura virtual que ofereix activitats de foment de la lectura en format virtual: tertúlies literàries temàtiques, 

concurs de relats col·lectius en línia i d’altres que combinen l’activitat presencial i en línia. Un espai de debat, interrelació i d’intercanvi 

de coneixement. 

La subscripció al butlletí mensual d’activitats destacades de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

Seguim amb el cicle de contes de seguretat viària: Bona nit, Pintoret! a càrrec de membres de la Comis-

sió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona.

El dijous 12, a les 18 h, a la Biblioteca Lloreda

El dijous 26, a les 18 h, a la Biblioteca Pomar

Més informació a www.badabiblios.cat



BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 4, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimecres 4, a les 18 h

Taller infantil
Taller de percussió corporal a càrrec de Joan Bitlloch
Per a infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia.

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 4, a les 18 h

L’Hora del conte
Un dia a l’escola de Sarah Powell
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dijous 5, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
L’Hora del conte 
Los doce abrigos de mamá de Marie Sellier i Cor de Mare d’Isabel Minhós

BIBLIOTECA SANT ROC

Dijous 5, a les 18 h

L’Hora del conte
El Peix irisat de Marcus Pfister
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA POMAR

Divendres 6, a les 17.30 h

Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs i contes per a tota la família 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys. 
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon



BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Divendres 6, a les 18 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Júlia M. de Sílvia Romero
Cal inscripció prèvia. 

XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE BADALONA

Dissabte 7, a les 11 h

Visita guiada a Sant Jeroni de la Murtra 
Cloenda de VA DE NOVEL·LA HISTÒRICA. 
L’època de Pere el Gran
Visita guiada a càrrec del medievalista Carles Díaz.

Comptarem amb la presència de Joaquim Molina, Premi Néstor Lujàn 
de novel·la històrica i col·laborador en aquest format de tertúlia.
* Amb la col·laboració del Museu de Badalona
* Les places són limitades, per a més informació a badabiblios@badalona.cat. 

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA 

Dissabte 7, a les 12 h

Passejada amb contes
Conte amb en anglès 
Willy the dancer robot a càrrec d’English for you

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimarts 10, a les 10.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Carrer Bolívia de Maria Barbal

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimarts 10, a les 18.30 h

At the library let’s talk
English conversation group a càrrec de Jana Graham
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimarts 10, a les 19 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cafè Zoo d’Ana Moya
(logo CPNL i Òmnium Cultural Badalona)



BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 11, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. iniciació a la lectura i la conversa en català
El violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimecres 11, a les 16 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Joana E. de M Antònia Oliver
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimecres 11, a les 17.30 h
Dimecres fem biblioteca
Contes, jocs, tallers, dibuix… 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 5 i 12 anys. 

BIBLIOTECA SANT ROC

Dimecres 11, a les 17.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Conte de Nadal de Charles Dickens
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Dimecres 11, a les 18 h

L’ Hora del conte
Fem un conte amb titelles! Els tres porquets a càrrec de Màgic Empenta
Per a infants a partir de 4 anys. 

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 11, a les 18 h

L’Hora del conte
Llavors de paper de Bea i Silvia Gil
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimecres 11, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès
English book club 
The Edible Woman de Margaret Atwood
(nivell avançat)



BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dijous 12, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
Taller infantil 
Taller de Pimavera
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA LLOREDA

Dijous 12, a les 18 h

L’Hora del conte
Bona nit, Pintoret
a càrrec d’Isabel Alonso, Pilar Sabaté i Guardia Urbana de Badalona
Amb la col·laboració d’Associació Gruop de Treball d’Educació Vi’aria de Catalunya (ADEVIC)

BIBLIOTECA SANT ROC

Dijous 12, a les 18 h

Badadones: jocs del 8 de març
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA POMAR

Divendres 13, a les 17.30 h

Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs i contes per a tota la família 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys. 
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon

BIBLIOTECA SANT ROC

Dilluns 16, a les 17.30 h

Tertúlia literària
El centre exacte de la nit de Silvia Soler
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 18, a les 10 h

Anem a la Biblioteca!
Taller de suport a les persones amb dependència 
Cal inscripció prèvia. 
Amb la col·laboració del Pla Comunitari Pomar



BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 18, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimecres 18, a les 17.30 h

Dimecres fem biblioteca
Contes, jocs, tallers, dibuix… 
Taller de poesia
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 5anys i 7 anys. 

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Dimecres 18, a les 18 h

Xerrada per a infants i taller de primavera
Menjars tradicionals de tot l’any: menjars de primavera
Per a infants a partir de 6 anys anys.
Cal inscripció prèvia pel taller.

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 18, a les 18 h

L’Hora del conte
Hospital de animales de Manuela Martín
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimecres 18, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès
English book club 
“Today matters” (Temes d’avui)
(nivell intermedi)

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dijous 19, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
Diada de Poesía 
Paraules Estimades de Conxita Pujadó Vergés
Dia mundial de la poesia (21 de març)



BIBLIOTECA SANT ROC

Dijous 19, a les 18 h

L’Hora del conte
Pinzellades en vers de Joana Raspall
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA LLOREDA 

Dijous 19, a les 18.30 h

Tertúlia literària
Van venir com orenetes de William Maxwell
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA POMAR

Divendres 20, a les 17.30 h

Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs i contes per a tota la família 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys. 
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Divendres 20, a les 18 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Júlia M. de Sílvia Romero
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dissabte 21, a les 12 h

Racó de Pares 
Espais Familiars. Límits en la infancia. Saber dir No.
a càrrec de La Psicòloga a Casa. Amalia Martín
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimarts 24, a les 10.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Carrer Bolívia de Maria Barbal



BIBLIOTECA POMAR 

Dimarts 24, a les 17 h

Contes en anglès
Pomegranate village d’Aoi Kono
Amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Sant Jordi de Pomar i la Ludoteca del Casal Cívic de Pomar

BIBLIOTECA POMAR

Dimarts 24, a les 17.45 h

Contes en anglès
Pomegranate village d’Aoi Kono
Amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Sant Jordi de Pomar i la Ludoteca del Casal Cívic de Pomar

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimarts 24, a les 19 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cafè Zoo d’Ana Moya

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimecres 25, a les 11h

Tertúlia literària
El professor de Coimbra de Francesc Planas

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 25, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimecres 25, a les 16 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Joana E. de M Antònia Oliver
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA LLOREDA

Dimecres 25, a les 17.30 h

Dimecres fem biblioteca
Contes, jocs, tallers, dibuix… 
Taller de teatre
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 5 i 12 anys anys. 



BIBLIOTECA SANT ROC 

Dimecres 25, a les 17.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Conte de Nadal de Charles Dickens
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dimecres 25, a les 18 h

Tertúlia literària
Tiza d’Eugenio Asensio

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Dimecres 25, a les 18 h

L’Hora del conte
Arrelareu de contes 
Recull de contes
Per a infants a partir de 8 anys anys. 
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural i SIL Badalona

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 25, a les 18 h

L’Hora del conte
L’Anna i en Fritz van d’excursió de Martina Mair
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA POMAR

Dimecres 25, a les 19 h

Tertúlia literària
Nómadas: relatos de viajes
Comptarem amb la presència de l’editor i prologuista, Elías Gorostiaga

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dijous 26, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
Joc Literatour
Des dels 5 anys
Cal inscripció prèvia. 



BIBLIOTECA POMAR

Dijous 26, a les 18 h

Conte de seguretat viària
Bona nit, Pintoret a càrrec de membres de la 
Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona

BIBLIOTECA SANT ROC

Dijous 26, a les 18 h

L’Hora del conte
Puceta d’Éric Battut
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Dijous 26, a les 19 h

Tertúlia literària
Silenci a taula de Cristina Garcia Molina
Premi Ciutat de Badalona 2014

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO

Dijous 26, a les 19 h

Tertúlia literària
Palmeras en la nieve de Luz Gabas
Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA POMAR

Divendres 27, a les 17.30 h

Els Petits Divendres 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 3 i 5 anys. 
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per mail o telèfon



EXPOSICIONS

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Del 4 al 25 de març

‘Veïnes, ciutadanes’
A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels setanta van tenir una intensitat i una 
extensió molt destacades i van contribuir clarament a resoldre la transició política a favor 
de la democràcia. La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i 
alhora decisiva per a la pròpia existència.
Van ser moltes les dones que van liderar els moviments veïnals d’aquest període de recone-
guda importància per a la història del nostre país. Esperem que aquesta exposició contri-
bueixi a reconstruir la participació femenina que és a l’origen de moltes escoles, mercats, 
jardins, centres de salut i d’atenció a les dones que han humanitzat - o potser seria més 
precís dir feminitzat - les nostres ciutats.

Una de les ciutadanes que formen part de l’exposició és la badalonina Teresa Lleal Galceran 
(1940-1988). 

a càrrec de l’Institut Català de les Dones


