AGENDA MARÇ 2021
DESTAQUEM:
 BIBLIOTEQUES AMB DO

Decumanus. Museu de Badalona
Dijous 18 de març a les 18.30 h
Vinyes entre vitrines: el món del vi en les col·leccions d’art dels museus catalans

A càrrec de l’historiador de l’art Oriol Gasulla i la conservadora del Museu
Municipal de Badalona Clara Forn
Cal inscripció prèvia: badabiblios@gmail.com

Vinyes entre vitrines: el món del vi en les col·leccions d’art dels museus catalans.
Presentació/xerrada per descobrir el patrimoni català de temàtica del vi. Conduit
per una historiadora de l’art i amb un conservador de museu com a convidat. Amb
acompanyament de tast de vi i presentació de vi amb DO. Activitat adreçada a
públic adult
Sala d’actes. Espai Betúlia.
Dijous 25 de març a les 18.30 h
Tertúlia amb l’autor: Joaquim Molina
Tast d’estrelles
Cal inscripció prèvia: badabiblios@gmail.com
Sinopsi: Una dona amb prou força i determinació per muntar un imperi del cava. Uns
secrets familiars que emmetzinaran una família.

En col·laboració amb:

 ELS NOSTRES AVANTPASSATS ELS ROMAS

Taller
Dijous 18 de març a les 17.30 h
Taller
Jocs i joguines a l’època romana: Tres en línia

A càrrec del Museu de Badalona
Al canal YouTube @badabiblios: https://www.youtube.com/user/badabiblios

El joc és aprendre i adquirir destreses i habilitats tot desenvolupant l’enginy. Els
romans, petits i grans, ocupaven part del seu temps lliure jugant. Avui descobrirem
que el marro, un dels nostres jocs de taula preferits, ja era un passatemps habitual
a l’Imperi. De fet, encara podem observar nombrosos taulers incrustats als murs
d’algunes esglésies medievals o al terra dels carrers, places o cases d’època
romana.
En col·laboració amb:

 SEGURETAT VIÀRIA – SETMANA DE LA MOBILONA 22 –
26 DE MARÇ

Dijous 25 de març, a les 17.30 h

Contes de Seguretat viària: On anem, amb atenció
A càrrec de Paula i Javier
Al canal YouTube @badabiblios:
https://www.youtube.com/user/badabiblios
Aquesta activitat està emmarcada dins de la programació de contes de seguretat
viària que s’ofereixen anualment a les Biblioteques de Badalona a càrrec de la
Comissió del Pla de Seguretat Viària de Badalona.
Dirigit a públic familiar.

 L’HORA DEL CONTE
Tots els dimarts a la tarda teniu una hora del conte amb un/a contacontes
professional que us explicarà històries que us deixaran bocabadats

Hora del conte online
Dimarts 2 de març a les 18 h
Contes de la Mediterrània.

A càrrec de l’Estenedor.
A partir de 4 anys.
Per l’Instagram Live @badabiblios

Hora del conte online
Dimarts 16 de març a les 18 h
Cuinant poesia

A càrrec de Jomeloguijomelo
A partir de 4 anys.
Per l’Instagram Live @badabiblios

Hora del conte online
Dimarts 23 de març a les 18 h
La rateta presumida

A càrrec de Veus Veus
A partir de 4 anys.
Per l’Instagram Live @badabiblios

Hora del conte online
Dimarts 30 de març a les 18 h
Més que contes!

A càrrec de Mercè Martinez
A partir de 4 anys.
Per l’Instagram Live @badabiblios

 L’HORA DELS PETITS
Tots els dijous a la tarda teniu una hora del conte o un nou taller de
manualitats per fer en un pim-pam i passar-ho la mar de bé en família.

Hora del taller online
Dijous 4 de març a les 17.30 h
Taller: Fem un pin de feltre

A càrrec personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona
A partir de 4 anys.
Per youtube: https://www.youtube.com/user/badabiblios

Hora del conte online
Dijous 11 de març a les 17.30 h
Faula: La cigala i la formiga (Especial 400 anys del naixement de Jean La Fontaine)

A càrrec de personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona
A partir de 4 anys.
Per youtube: https://www.youtube.com/user/badabiblios

Hora del taller online
Dijous 18 de març a les 17.30 h
Taller: Fem un 3 en línia

A càrrec del Museu de Badalona
A partir de 4 anys.
Per youtube: https://www.youtube.com/user/badabiblios

Hora del conte online
Dijous 25 de març a les 17.30 h
Conte de seguretat viària: On anem, amb atenció

A càrrec de Paula i Javier D’Angelo
A partir de 4 anys.
Per youtube: https://www.youtube.com/user/badabiblios

 HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES PER SETMANA SANTA

Les biblioteques de Badalona romandran tancades la Setmana Santa i només
obrirà en horari de tarda la biblioteca de Canyadó de 16 a 20 h.
A partir del dia 6 d’abril tornarem a obrir amb els horaris actuals:
 Biblioteca Canyadó de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
 Biblioteques Llefià, Lloreda, Pomar i Sant Roc de 16 a 20 h.
 Biblioteca Can Casacuberta: tancada per obres de millora.
Totes les biblioteques ofereixen serveis de préstec i retorn de documents, sala
d’estudi, consulta en sala i ús d’ordinador d’Internet i + a excepció de la
biblioteca de Sant Roc que ofereix només els serveis de préstec i retorn.
És recomanable demanar cita prèvia per fer ús de tots aquests serveis, a
excepció del retorn de documents que s’ha de fer directament a la bústia de
retorn 24 hores que es troba fora de les biblioteques.

 CLUBS DE LECTURA
<<Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre.>>

Emily Dickinson

Llegir, en general, és un viatge en solitari a través de les paraules i la imaginació. Et
convidem a endinsar-te pels diferents gèneres literaris i posar-ho en comú amb altres
amants de la lectura.
Les biblioteques de Badalona tenen a disposició dels participants dels clubs els
exemplars del llibre a comentar en unes sessions que compten amb un moderador/a.
Aquests són els grups de clubs de lectura on podeu participar. Recordeu que cal inscripció
prèvia i que l’aforament és limitat. En aquests moments l’activitat es duu a terme
virtualment fins que puguem tornar a fer-la de manera presencial.

Biblioteca Can Casacuberta
Darrer dimecres de cada mes (matí i tarda) i darrer dijous de cada mes (només tarda).
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a l’Espai Betúlia.
Cal inscripció prèvia mitjançant correu electrònic: b.badalona.cc@diba.cat

Biblioteca de Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Darrer dijous de cada mes.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.
Telèfon de contacte: 934614789. Correu electrònic: b.badalona.ca@diba.cat

Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Darrer dijous de cada mes.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.
Telèfon de contacte: 933832970. Correu electrònic: b.badalona.lle@diba.cat

Biblioteca Lloreda
Tercer dijous de cada mes.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.
Telèfon de contacte: 933873175. Correu electrònic: b.badalona.llo@diba.cat

Biblioteca Pomar
Darrer dimecres de cada mes.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.
Telèfon de contacte: 933953507. Correu electrònic: b.badalona.p@diba.cat

Biblioteca Sant Roc
Tercer dilluns de cada mes.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.
Telèfon de contacte: 934601257. Correu electrònic: b.badalona.sr@diba.cat

 CLUBS DE LECTURA EN ALTRES IDIOMES

Els clubs de lectura reuneixen persones per llegir i intercanviar opinions amb altres lectors,
combinant d'aquesta manera el plaer de la lectura i el de la conversa al voltant d'un llibre.
Si a més a més, ho fem llegint en altres llengües i podem practicar altres idiomes, podem
dir que és un exercici de lectura complet.
Si estàs interessat a formar part d'un dels clubs de lectura pots adreçar-te a la biblioteca que
l'oferta i demanar informació per fer la inscripció.

English Book Club: Advanced
Biblioteca Can Casacuberta
Tercer dimecres de cada mes a les 19 h.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté.
Cal inscripció prèvia mitjançant correu electrònic: b.badalona.cc@diba.cat

Conversa en anglès: nivell intermedi
Biblioteca de Lloreda
Tots els dimarts a les 18.30 h
Telèfon de contacte: 933873175. Correu electrònic: b.badalona.llo@diba.cat
Aquesta activitat es farà de manera virtual.

Club de lectura en francès
Biblioteca Can Casacuberta
Segon i quart dimecres de cada mes a les 18.30 h.
L’activitat es farà online fins a nou avís.
Els llibres es podran recollir a la biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté.
Cal inscripció prèvia mitjançant correu electrònic: b.badalona.cc@diba.cat

 VIU UN LLIBRE – CLUB DE LECTURA VIRTUAL PER A JOVES

T’agradaria ajudar a un/a autor/a a escriure un llibre? Connecta’t a Fiction Express:
llegeix i vota com continua la història! També podràs interactuar amb l’autor/a i altres
nois i noies. T’ho perdràs? De 10 a 16 anys. El 18 de setembre comencem!
Cal inscripció prèvia a badabiblios@gmail.com

 TERTÚLIES VIRTUALS

El cicle de Tertúlies virtuals va començar a l’inici del confinament per poder continuar els
nostres clubs de lectura online.
Per poder participar cal inscripció prèvia, a excepció dels que fem per Instagram Live.
La resta es fan mitjançant l’aplicació Zoom o Tellfy.

Si us voleu inscriure, només necessiteu enviar un correu electrònic a:
badabiblios@gmail.com amb les vostres dades, nom i 2 cognoms, correu
electrònic i a quina tertúlia us ve de gust participar.
Dijous 4 a les 18 h h

La biblioteca personal amb Jordi Nopca, escriptor i cap de la secció de
llibres del diari Ara, a càrrec de Diego Ruiz de la biblioteca Can
Casacuberta. mitjançant Instagram Live @badabiblios.
Dimecres 17 de març a les 19 h

Tertúlia literària: 3 llibres que t’emportaries a una illa deserta amb
Pep Gatell director de la Fundació Èpica de La Fura dels Baus a càrrec
d’Anna Vilanova, de la biblioteca de Canyadó mitjançant Instagram Live
@badabiblios.
Dimarts alterns a les 11.30 h

Tertúlia de cinema, a càrrec de Ferran Medina de la biblioteca Pomar
mitjançant Tellfy. Cal inscripció prèvia.
Telèfon
de
contacte:
933953507.
Correu
electrònic:
b.badalona.p@diba.cat

 CLUBS DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

Els Clubs de lectura reprenen la seva activitat conduïts per persones voluntàries.
Cinc grups funcionaran de manera virtual, a distància, en trobades setmanals o quinzenals.
Per videoconferència -durant una hora- es practicarà la lectura en veu alta, l’expressió oral
en català i es parlarà sobre un llibre que hauran agafat en préstec a les biblioteques de la
ciutat.

Grup Llefià (Dimarts, de 17.30 a 18.30 h)
Grup Lloreda (Dimecres alterns, de 16 a 17.30 h)
Grup Sant Roc (Dimecres, de 17.30 a 18.30 h)
Grup Sant Roc (Dijous, de 17 a 18 h)
Grup Pomar (Divendres, de 16 a 17 h)
Grup Casacuberta-CRAD (Dimarts, d'11 a 12 h)

Al blog llegim i parlem trobareu les lectures d’aquest trimestre de cada grup.
Teniu ganes de llegir i conversar?
Si hi esteu interessats, feu-nos-ho saber enviant un correu a vxl.badalona@cpnl.cat.
L'activitat és totalment gratuïta!

EXPOSICIONS:
 JOAN PERUCHO


BIBLIOTECA CANYADÓ I CASAGEMES – JOAN ARGENTÉ
Del 24 de Març al 15 d’Abril
Joan Perucho. Creació, imaginació i bon gust.
Joan Perucho (Barcelona, 1920-2003) és un dels escriptors més destacats de la
literatura catalana del segle XX.
Va començar la seva trajectòria com a poeta i més endavant va ser narrador,
novel·lista, crític d’art, autor de llibres de gastronomia, d’assaig i de viatges. En va
publicar un munt, més de cent, deia ell traient pit, ja de gran.
La seva obra ha estat molt traduïda internacionalment. I gairebé tota està en castellà.
Què aporta la literatura de Perucho? En primer lloc, una imaginació desbordant.
Viatges a través del temps, vampirs, plantes màgiques, aigües encantades, monstres
erudits, espies, anacoretes del desert...
En segon lloc, el sentit de l’aventura, la curiositat per les coses, l’avidesa
d’experiències i sensacions. Perucho va ser gastrònom, va parlar d’erotisme, va
col·leccionar mobles i llibres, va ser amic i col·laborador d’artistes. Tot el que és viu hi
troba un lloc, en la seva literatura.
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BIBLIOTEQUES DE BADALONA
https://badabiblios.cat
https://bibliotecavirtual.diba.cat
@badabiblios
Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta
Mossèn Anton, 40-48
Tel. 93 464 34 00
b.badalona.cc@diba.cat
Actualment està tancada fins a nou avís.
Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Planeta Mart, 2-10
Tel. 93 383 29 70
b.badalona.lle@diba.cat
Dilluns a divendres de 16 a 20 h
Biblioteca Sant Roc
Av. Congrés Eucarístic, s/n Tel. 93 460 12 57
b.badalona.sr@diba.cat
Dilluns a divendres de 16 a 20 h
Biblioteca Lloreda
Av. Catalunya, bloc 56-62 Tel. 93 387 31 75
b.badalona.llo@diba.cat
Dilluns a divendres de 16 a 20 h
Biblioteca Pomar
Av. Primer de Maig, s/n Tel. 93 395 35 07
b.badalona.p@diba.cat
Dilluns a divendres de 16 a 20 h
Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Jacinto Benavente, 3
Tel. 93 461 47 89
b.badalona.ca@diba.cat
Dilluns a divendres de 10 a 14 h i de16 a 20 h

Per a tots els tallers i clubs de lectura cal fer la inscripció a la biblioteca
Disposem de permisos de cessió d'imatge
Totes les activitats són gratuïtes
La programació pot sofrir alguna variació imprevista i/o pot ser cancel·lada.
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