Biblioteca Fondo

Pavelló La Bastida
C.E. Puig Castellar
Biblioteca Can Peixauet

Biblioteca Central

Plaça de la Vila
Can Sisteré

Biblioteca Singuerlín

Teatre Sagarra

2

Museu Torre
Balldovina

Paràbola de la Paraula: Celebrant l'art d'escriure

'P

araula de Santa Coloma' arrenca, una primavera més,
per omplir els equipaments culturals i carrers de la
ciutat d'un munt d'activitats literàries adreçades a tothom. Una mostra imprescindible per conèixer el talent i la creativitat des de l’àmbit local i que serveix com a punt de trobada
amb la literatura i els seus autors i autores, a diferents espais
de la ciutat.

Núria
Parlon Gil
Alcaldessa
de Santa Coloma
de Gramenet

Volem destacar, com a activitat central, la fira de llibreters i
entitats, que es realitzarà a la plaça de la Vila, com a escenari
central. Aquest esdeveniment, en el marc de la Diada de Sant
Jordi, oferirà, a més, una mostra de dracs, l'audició de sardanes
i, com és costum ja arrelat, la presència d'un estand al qual els
autors i autores de la ciutat signaran les seves darreres obres.
El públic infantil i juvenil comptarà, també, amb la seva pròpia
festa del llibre, 'Menuda lletra', que entre altres activitats ens
presentarà una caravana molt especial, dedicada als contes.
Al Museu Torre Balldovina podrem gaudir de l'exposició
"Miguel Hernández, poeta del poble", que recupera la figura
d'aquest literat, des d'un doble vessant ―literari i de memòria
històrica― amb publicacions, textos, epístoles, documentació
i fotografies. Materials fins i tot inèdits, que ofereixen un complet testimoni de la història, literatura i societat de la primera
meitat del segle XX.
Les biblioteques de la ciutat també s’hi sumen a aquesta
festa amb propostes per a tots els públics: contacontes, xerrades, tertúlies, tallers, exposicions, projeccions de pel·lícules, etc. I al Teatre Sagarra ―a més de la programació habitual
i del cicle Escena de Santa Coloma― destaca la posada en
escena d'un clàssic inapel·lable del geni William Shakespeare, Othello.
Música i poesia es donen la mà en dues propostes singulars: Tajabone acoustic, que posarà música als poemes del
poeta colomenc Àngel Plà, i en la xerrada Dones, literatura i
Hip Hop, a la qual artistes pioneres d'aquest gènere musical
ens parlaran de les relacions entre el món dels sons urbans
afroamericans i la poesia.
Així, s'aniran succeint les presentacions a càrrec d'autors i
autores de la ciutat, com ara les de Jordi Valls - amb el seu
tretzè llibre - Vicenç Llorca, Roser Vicente, Fran Murcia, Òscar
Esteban o Sonsoles Fuentes, a les quals se sumaran Montserrat Tura amb l'assaig República pagesa i el cos policial
dels Mossos d'Esquadra, amb el recull de relats “Els casos
de ficció”, escrits per oficials del cos policial.
En definitiva, tota una celebració primaveral de l'art d'escriure, que m'enorgulleix presentar-vos i que espero que gaudiu
intensament.
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Fira del llibre
infantil i juvenil
7 d'abril d'11 h a 14 h

Taller
Un llibre singular
Crearem el nostre propi
llibre amb folis i una
cartolina. Ens emportarem
a casa un llibre singular,
fet per nosaltres.

La Rulot de contes
Una petita rulot amb un narrador
carregat de contes. Un espai íntim
i acollidor on podrà entrar tota la
família. Una experiència única i
diferent per descobrir i escoltar nous i
vells contes.
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Concert On són les lletres?
Amb Jordi Tonietti i Oriol Tonietti,
The Small Band
Els músics de la banda han perdut les lletres de les seves
cançons. De cop, un d’ells troba una pila de llibres i veu que
són llibres de poesia. Comencen a sortir poemes i els músics es
posen a tocar. Els poemes de Miquel Martí Pol, Joana Raspall,
Miquel Desclot, Joan Brossa, Emili Teixidor, Maria Mercè
Marçal... ompliran tota la plaça.

Fi rma d autor

Jaume Copons i Liliana Fortuny,
autors de la sèrie Agus i els monstres
Jaume Copons ens presentarà de forma teatralitzada
la família monstruosa de Santa Coloma junt amb la
il·lustradora Liliana Fortuny.
A l’hora de la presentació la llibreria Carrer Major posarà un
estand per a la venda de llibres de l’autor.
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Exposicio
“MIGUEL HERNÁNDEZ,
POETA DEL POBLE”
Amb l’exposició “Miguel
Hernández, poeta del poble”, el Museu Torre Balldovina vol recuperar la figura
d’aquest singular poeta i
dramaturg valencià a través
d’un recorregut per la seva
intensa vida des d’un doble
vessant: literari i de memòria històrica.
Gràcies a la recerca incansable de l’investigador Ángel Sody, l’exposició ofereix
una cronologia per la seva

trajectòria vital i creativa
a través de diversitat de
materials (llibres, textos,
epístoles, documentació,
fotografies...), en alguns
casos inèdits, i representa
un testimoni interessantíssim de la història literària i
social de la primera meitat
del segle XX.
Es portarà a terme una visita guiada a l’exposició i una
lectura oberta de poemes
el 28 d’abril, a les 12 h.
Fins el 30 d'abril

P resentacio

3 D'ABRIL DE 2019_

Presentació del número 2
de la revista
GRAMENETUM
Revista de Santa Coloma
Ciutat Universitària amb
diversos articles i col·laboracions: Què és una ciutat
universitària? Una gran
oportunitat per a Santa Coloma. Les ciutats mitjanes.
El misteri del pont vell del
Besòs, un pont que mai va
ser inaugurat.
El 3r. Congrés de cuina
Catalana és aquí.
Terres marginals.
La situació sociolingüística.
El contramestre de teixits.
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PRESENTACIÓ
DEL MONOGRÀFIC
EXTRAORDINARI DE LA
REVISTA
GRAMENETUM
Dedicat a en Màrius Sampere i la seva producció
literària.
Diversos col·laboradors
examinen la seva obra, el
seu valor i com hi ha influit
a la ciutat i la seva gent.
Un poeta molt premiat i de
qui volem divulgar la seva
figura i la seva obra.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
18.45 h

10 D’ABRIL DE 2019_

P resentacio

ALLÒ QUE EL VENT NO
S’ENDUGUÉ (memòries de
Joan Vicente Castells)
De Roser Vicente Vila, publicat per Círculo Rojo.
Format de manera autodidacta, a partir de 1956
Joan Vicente Castells va
fer estudis pràctics d’Arqueologia a les coves del
Pirineu i també en altres
indrets, com les excavacions neolítiques del SE
de Badalona i del poblat
ibèric de Puig Castellar a
Santa Coloma de Gramenet; iniciant-se, simultà-

niament, en Geologia a la
Universitat de Barcelona.
El 1974 va crear el Museu
Municipal de Santa Coloma i el 1985 el Centre
d’Estudis de la Natura
del Barcelonès Nord. Va
publicar nombrosos treballs científics en revistes
especialitzades, tres llibres d’història de Santa
Coloma i dos de recerca
paleontològica.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
19 h

Xerrada Conferencia

11 D’ABRIL DE 2019_

LA CREACIÓ LITERÀRIA AMB ULLS DE DONA
a càrrec de Gemma Lienas.
Biblioteca Central
19 h
Organitza: Centre Excursionista Puig Castellar

Recital/concert

11 D’ABRIL DE 2019_

TAJABONE acoustic
A càrrec del poeta Àngel
Pla i del cantautor xilè Nelson Poblete.

A partir dels versos del
poemari Tajabone d’Àngel
Pla, la música i les cançons
interpretades i/o composades per Nelson Poblete
inicien un recorregut geogràfic, històric i emotiu on
els protagonistes són Neruda, Miguel Hernández, Silvio Rodríguez, Serrat... Una
remor constant que envolta
i sacseja els sentiments, l’inconformisme i fa un crit cap
a la revolta de la paraula.
Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré
19.30 h
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Teat re

12 D’ABRIL_

OTHELLO DE WILLIAM
SHAKESPEARE
Direcció i adaptació: Oriol
Tarrason. Repartiment:
Òscar Intente, Arnau Puig,
Annabel Castan.
Othello, general de l’exèrcit
de la república de Venècia,
i Desdèmonoa, filla del
senador Brabancio, s’enamoren i es casen en secret.
Iago, un dels lloctinents

del moro, mogut per l’odi
que sent, intenta provocar
la gelosia d’Othello fent-li
creure que la seva esposa
li és infidel amb Cassio, el
seu lleial tinent. Víctima
de la seva terrible gelosia, Othello acaba matant
Desdèmona i després, en
descobrir que tot ha estat
un engany del malvat Iago,
se suïcida.

Teatre Sagarra
21 h

P resentacio

17 D’ABRIL DE 2019_

ELS CASOS DE FICCIÓ
La periodista colomenca
Mayka Navarro presentarà
aquest llibre escrit pels
Mossos d'Esquadra. Publicat
per l'editorial ALREVÉS,
a càrrec de Carlos Ladera,
José Barroso, Rafa Melero,
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Marc Pastor i Xavier Llaberia.
Els Mossos d’Esquadra
presenten el llibre de relats
Els casos de ficció on autors
i autores membres del cos
policial ens mostren una
antologia de 14 històries
amb nexes comuns a totes

elles on, a més de passar
una bona estona llegint-les,
podrem aprendre alguns
consells de seguretat
sobre xarxes socials,
persones desaparegudes,
robatoris i altres delictes
que podem patir. El caporal
Carlos Ladera, colomenc,
investigador del cos i
estretament vinculat a la
cultura de la ciutat, i el
sergent José Barroso, cap
de la Unitat d’Investigació
de la comissaria de Santa
Coloma, han participat en
aquesta antologia.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
19 h

23 d’abril, Plaça de la Vila

Diada de Sant Jordi
FIRA DE LLIBRETERS I ENTITATS

Tot el dia
PARADA D'AUTORES I AUTORS COLOMENCS

Vine a la parada de l’Ajuntament, els teus
escriptors i escriptores favorits de la ciutat et
signaran els seus llibres
Tot el dia
PARADA JUGUEM AMB BROSSA

Organitza: l'Heura
Tot el dia
PARADA DE SANTA COLOMA CIUTAT UNIVERSITÀRIA

Mostra de les activitats del CAE
(Comitè assessor d'estudis)
Tot el dia
MOSTRA DE DRACS COLOMENCS

Tot el dia
AUDICIÓ DE SARDANES

Sardanes amb la cobla Premià
Organitza: Patronat pro Aplec
19h
RECEPCIÓ DE L’ALCALDESSA
ALS AUTORS I AUTORES COLOMENCS

Ajuntament
20.30h

Sant Jordi a les biblioteques...
Veure pàgina 15
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24 D’ABRIL DE 2019_

REPÚBLICA PAGESA.
Vindicació del
catalanisme rabassaire
de Montserrat Tura, Premi
Carles Rahola d’assaig
2017, publicat per Pòrtic.
A càrrec de Montserrat
Tura, Miquel Angel Pérez i
Nuria Parlon.
Montserrat Tura parteix de
la història del seu avi, Feliu
Tura Valldeoriola, que fou
un dirigent del moviment

rabassaire del tombant de
segle XX, un moviment
dels pagesos que no tenien terres, que les tenien
arrendades pel contracte
de rabassa morta. Amb
l’arribada de la fil·loxera,
els propietaris van aprofitar
l’avinentesa per abolir els
contractes que mantenien
el pagès lligat a la vinya
mentre la vinya fos viva.
Arran d’aquesta situació,
els pagesos es van organitzar entorn del sindicat
Unió de Rabassaires, del
qual l’avi Tura fou un dels
fundadors més actius.
Crearen cooperatives autogestionades i aplicaren
unes polítiques avançades,
cosa que sovint el discurs
oficial del país ha oblidat o
silenciat.

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
18,30 h

P resentacio

25 D’ABRIL DE 2019_

Inauguració de l’exposició i
presentació del llibre
ORATORI:
UNA LECTURA VISUAL
DE JOAN DESCALS
A partir del llibre “Oratori”
de Jordi Valls, (guanyador del premi Senyoria
d’Ausiàs March el 1999, just
fa vint anys, en plena crisi
milenarista). En Joan Descals proposa un viatge impactant i simbòlic pel discurs filosòfic dels poemes
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al voltant del temps i de la
identitat remarcant amb
l’onirisme de les imatges i
dels colors, els versos més
reveladors i les reflexions
de l’artista. Les mans, els
ulls, les cares del poeta, de
l’home vell, de la gent, les
formes geomètriques es
tanquen en subatmosferes
carregades que interroguen l’espectador i creen
un misteri al voltant de la
crisi del pensament i el

sentit d’una espiritualitat
entre l’efervescència del
materialisme.
Centre d'art contemporani
Can Sisteré
19.30h

P resentacio

25 D’ABRIL DE 2019_

TRETZÈ LLIBRE DE POESIA
DE JORDI VALLS “POLLO”
a càrrec de Miquel
Àngel Para.
“Pollo” és un llibre de proses
poètiques subversives i radicals que qüestiona la realitat
convencional acceptada
com a única i el llenguatge
desgastat que la condiciona.
També esdevé un homenatge a la poètica de J.V. Foix,
Joan Brossa, Carles Hac Mor
i sobretot la de Màrius Sampere a qui va dedicat el llibre.
Arriba fins a les últimes con-

seqüències de la disgregació
de l’individu i la col·lectivitat.
D’altra banda, “Pollo” s’emmarca en el Puig Castellar,
referent ineludible a Santa
Coloma de Gramenet, en la
construcció d’una centralitat
que serveix per construir una
nova perspectiva màgica a
partir de l’onirisme i l’aparició
de sorprenents relacions
entre diferents aspectes mai
abans relacionats.
Centre d’art Contemporani
Can Sisteré
20 h

Visita guiada

28 D’ABRIL DE 2019_

EXPOSICIÓ “MIGUEL
HERNÁNDEZ, POETA
DEL POBLE” I LECTURA
OBERTA A TOTHOM DELS
SEUS POEMES
Després d’un recorregut
pels diferents àmbits de

l’exposició conduït per
Ángel Sody, comissari de
la mostra, tindrem l’oportuninat de gaudir d’un recital
de poemes a càrrec de
diferents rapsodes que vulguin participar en aquesta

lectura oberta.
Amb inscripció prèvia:
museutorreballdovina@
gramenet.cat o
tel 93 385 71 42
Museu Torre Balldovina
12 h

P resentacio

15 DE MAIG DE 2019_

EL ALAMBRE
DEL FUNAMBULISTA
Novel·la/poemari de Fran
Murcia i Marta Clarós, publicat per Stonberg.
El alambre del funambulista és una fusió de vers i
prosa. La història es troba
apedaçada per descosits
poemes, en una simbiosi
on el vers emergeix a
la meitat de la prosa i
narren com Adrián, un
equilibrista turmentat per
les desgràcies del seu
passat, inicia un viatge
que travessa la vella
Europa i desemboca
en una població del cor

d'Àsia, Risveglio, origen
d’una estranya malaltia.
En el seu periple, uneix
els seus passos a Ayesa,
una escriptora rebel sense
sentit de pertinença que
no aconsegueix finalitzar la
seva primera novel·la. Entre tots dos, il·luminaran un
curiós romanç que servirà
d’escenari per a representar la infància d’Adrián i la
seva relació amb Matías,
un vell amic que tornarà
a irrompre en les seves
vides.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
19 h
11
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7 DE MAIG_

EDICIÓ DELS TREBALLS
DE LES BEQUES DE RECERCA SOBRE EL BARRI
DEL FONDO I EL TRANSPORT A SANTA COLOMA.
Presentació de la publicació dels treballs resultat
de les beques de recerca
històrica de Santa Coloma
de Gramenet convocades
l’any 2015. Aquests treballs
corresponen als estudis fets
per Isabel Martínez “El Fondo, cruïlla de cultures. Orígens i evolució d’un barri
marcat per la immigració”
en la modalitat “El Museu

Passejada

19 DE MAIG DE 2019_

MITES I LLEGENDES DE LA
SERRALADA DE MARINA
A càrrec de Cristòbal Martínez, autor del llibre San
Jerónimo de la Murtra. El
monasterio olvidado que
cambió el mundo.
Des del començament dels
temps fins als nostres dies, la
Serralada de Marina ha estat
un lloc especial, ple d’històries i llegendes. Ibers, romans,
francs, bruixes, pirates o reis,
han estat els protagonistes
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d’aquest lloc singular en el
qual ens endinsarem per
intentar trobar el secret de
vida que alberga.
Punt de trobada: Pavelló
La Bastida (carrer Prat de
la Riba, 118-122)
10 h

als barris”, i per Marta Roig
“El transport a Santa Coloma de Gramenet. Història
i evolució” en la modalitat
“La ciutat metropolitana”.
Les beques, cadascuna
centrada en un aspecte
concret de la història recent
de la ciutat, volen esdevenir
eines per al foment de la investigació, al mateix temps
que instruments per a la difusió del coneixement entre
el conjunt de la ciutadania.
Centre d’Art Contemporai
Can Sisteré,
19 h

P resentacio

22 DE MAIG DE 2109_

COS DE PODEROSA LLUM
de Vicenç Llorca Berrocal,
publicat per Meteora.
A càrrec del poeta Jordi
Valls, guanyador dels Jocs
Florals de Barcelona.
Els versos de Cos de poderosa llum no neixen de
l’erudició, sinó de la veritat
existencial de l’autor. Quan
ell parla de Grècia, d’Homer,
de pintura, de cinema, dels
espais mediterranis o de la
modernitat cultural, el que

P resentacio

fa de debò és prescindir de
qualsevol mena de retòrica
i confiar en les possibilitats
de les paraules per tal de
reflexionar sobre l’amor i les
altres essències que han
anat configurant la seva
vida. Antoni Vidal Ferrando
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
19 h

29 DE MAIG DE 2109_

LORCA, TU NOMBRE
BAJO EL AGUA
D’Òscar Esteban, poeta i
narrador, autor, entre d’altres, dels llibres Clarinvidencia (Paralelo Sur), La Plaza
de los Señores (Chiado Editorial) i la seva recent continuació, Buenos Aires, la ciudad
de la furia (Chiado Editorial).
El cos de Solé Almadraba,
agent de la Brigada Polític
Social, és trobat en el mateix

lloc que un mes abans el de
Candela Alcántara, una jove
de disset anys, durant les

inundacions de l’any 73 en el
municipi de Lorca. La investigació d’una xarxa de trànsit i
abusos a menors s’entrellaça
amb les indagacions sobre
el parador de l’etarra Petur
en una novel·la emmarcada
en una època convulsa, amb
l’assassinat de Carrero Blanco com a fons.
Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré
19 h

Lectu ra d ramatitzada

30 DE MAIG DE 2109_

ARSÈNIC I PUNTES
DE COIXÍ
de Joseph Kesselring.
Lloc: sala del local del
Centre Excursionista
Puig-Castellar (CEP)
19 h

Organitza:
Grup de Teatre Llegit de
l’Aula del CEP
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5 DE JUNY DE 2019_

HERIDAS OCULTAS
de Sonsoles Fuentes, publicat per Amazon.
El cos de Teresa Torres
ha aparegut al terra
d’un apartament turístic
amb una bretxa al cap.
Podria tractar-se d’un
desafortunat accident, però
l’inspector Ángel Gaya s’ha
proposat descobrir qui
va ser l’última visita que
va rebre Teresa. Heridas
ocultas és una història amb
intriga, personatges plens

Xerrada

12 DE JUNY DE 2109_

DONES,
LITERATURA I HIP HOP
A càrrec de Raquel
Delgado (poeta i productora de La pocha) i dones
raperes i hiphoperes.
La productora Raquel
Delgado xerrarà amb reconegudes dones que
es dediquen al Hip Hop
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i al Rap per donar-nos a
conèixer les circumstàncies
d’aquestes pioneres en un
món eminentment masculí
i per mostrar les connexions entre el món del Hip
Hop, la música i la poesia.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
19 h

de fosques intencions
i molts secrets que
desentranyar. Una novel·la
negra sobre la rancúnia i
les seves conseqüències.
Sobre la cerca de la veritat i
la fugida d’ella.
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
19 h

Paraula a les biblioteques
1 D’ABRIL

9 D’ABRIL

Exposicio´

Laboratori de lectu ra

VISC I TORNO A REVIURE
sobre la figura i l’obra
de Montserrat Abelló.
Biblioteca Can Peixauet
Fins el 30 d’abril

5 D’ABRIL

Taller

CONSTRUCCIÓ DE CABANES
DE LECTURA, a càrrec d’Anna Nieto
Entre tots i totes muntarem una cabana
per a la biblioteca on podrem llegir-hi
tantes vegades com vulguem.
A partir dels 4 anys.
Amb inscripció prèvia.
Biblioteca Can Peixauet,
18 h

EL CALAIX DE L’ARTISTA
Els laboratoris són activitats
familiars de promoció de la
lectura i formació literària
on es convida les famílies a
crear i experimentar al voltant de la lectura, entesa en
un sentit ampli.
Amb inscripció prèvia. Per a
nens i nenes de 4 a 9 anys.
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré,
18 h

12 D’ABRIL

Cinema i literatu ra

MATAR A UN RUISEÑOR
Robert Mulligan, 1962 /
Int.: Gregory Peck, Mary
Badham, Brock Peters,
Phillip Alford, John
Megna,Frank Overton/
EUA / 129’ / Adaptació
de la novel·la homònima
de Harper Lee.
En l’època de la Gran
Depressió, en una població del sud, Atticus Finch
(Gregory Peck) és un advocat que defensa
a un home negre acusat d’haver violat
una dona blanca. Tot i que la innocència
de l’home resulta evident, el veredicte del
jurat és tan previsible que cap advocat
acceptaria el cas, excepte Atticus Finch, el
ciutadà més respectable de la ciutat.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré,
20 h
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Paraula a les biblioteques
23 D’ABRIL

25 D'ABRIL

Sant Jordi a la
Plaça del Rellotge

Scrabble literari

TALLERS:
• JUGUEM AMB LA LLEGENDA
DE SANT JORDI
•C
 ÒMIC GEGANT DE SANT JORDI
•C
 ONCURS D'ENDEVINALLES
17 h
MARATÓ: L'HORA DEL CONTE
18 h

Juguem amb les paraules. Les creuarem,
les escurçarem i les
allargarem ... i les guanyarem. D’una forma
lúdica i divertida aprendrem a desenvolupar
les nostres capacitats
lingüístiques… i la nostra
agilitat intel·lectual. Activitat adreçada a
adolescents, joves i adults.
Biblioteca Central,
19.30 h

TALLER DE XAPES
19 h
29 D’ABRIL
• PHOTOCALL
• TAULA DE LLIBRES DE REGAL
PER A TOTES LES EDATS
Durant tota la tarda
Activitats dirigides per les biblioteques
del Fondo i Can Peixauet, l’Heura i Rellotge XXI
PARADETA DE LLIBRES I REVISTES
GRATUÏTES
Biblioteca Can Peixauet
Fins el 5 de maig
A les quatre biblioteques hi haurà les
novetats de Sant Jordi i es podran
gaudir en préstec
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Teat re familiar

ARRIBEN ELS GOBLINS
Ens vindrà a veure un dels Goblins del
país dels Llibres de fantasia, acompanyat de la Fina Lletres, la gran lectora de
llibres, per a celebrar amb nosaltres la
Revetlla de Sant Jordi! Els Goblins només
parlen amb les mirades i els gestos, són
grans recol·lectors de paraules
i per això volen
que cada nen
els hi doni una
paraula per guardar-la a la caixa
màgica del mots.
Biblioteca
Central,
18 h

30 D’ABRIL

Hora del conte especial
DIA INTERNACIONAL
DE LA VISIBILITAT LÈSBICA
Conta contes. “Iris en el món dels contes
diversos”, a càrrec de Marina Gil, Enruta’t.
Organitza:
Taula LGTBI i Entenem Santa Coloma
Biblioteca del Fondo
19 h
4 DE MAIG

Cinema i literatu ra

Comèdia / Seqüela
EL DIARIO DE GREG: CARRETERA
Y MANTA
David Bowers,
2017 / Int.: Jason
Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett
Scott, Juan Gaspard, Charlie Wright,
Joshua Hoover /
EUA / 90’
Qui no s’ha anat de
vacances amb cotxe
amb la seva família?
Gaudeix d’aquesta
ruta estiuenca amb
el Greg i la seva
família. No podràs parar de riure! Se suposa que viatjar per carretera en família és
molt divertit... per descomptat, llevat que
es tracti dels Heffleys.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré,
11.30 h

Laboratori deLectu ra
JOC DE FORMES
Formes que juguen a ser
imatges que juguen, a ser llibres que juguen, a ser llegits
com un lloc de formes.
Vols venir a investigar, jugar,
crear i experimentar amb
llibres DeFormes?
Amb inscripció prèvia.
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys.
7 DE MAIG
Biblioteca Singuerín-Salvador Cabré
18 h
18 DE MAIG
Biblioteca del Fondo,
11 h
24 DE MAIG
Biblioteca Can Peixauet,
18 h
5 DE JUNY
Biblioteca Central,
18 h

15 DE MAIG

Espectacle visual i musical
BROSSET.
A Càrrec de
Teatre Aula
Brosset s’ha
creat per commemorar el
centenari del naixement d’en Joan Brossa.
Un espectacle visual i poètic, on es convida
a gaudir de la música, la màgia i el valor de
les lletres i els objectes, que ens ajuden a
recrear l’especial món plàstic del poeta.
Biblioteca Can Peixauet,
18 h
17

Paraula a les biblioteques
21 DE MAIG

1 DE JUNY

Hora del conte especial

Contes per nadons

TITELLES a càrrec
de Laura del Barret.
Biblioteca
del Fondo
18 h

A càrrec de Laura del Barret
Biblioteca del Fondo,
11h

24 DE MAIG

Cinema i llibres. Activitat familiar

Com fer un foliscopi inspirat en el llibre
de "Charlie i la fàbrica de xocolata"
de Roald Dahl.
T'agrada dibuixar? T'agrada pintar?
T'agrada l'animació?
Biblioteca Singuerlín- Salvador Cabré
18 h
24 DE MAIG

Cinema i literatu ra
EL CARTERO Y PABLO NERUDA
Michael Radford, 1994 / Int.: Philippe Noiret, Massimo Troisi, María Grazia Cucinotta
/ Itàlia / 115’
Sincera i tendra pel·lícula que aconsegueix
connectar dos mons
representats per la
figura del món de
la literatura i per un
modest carter del
sud d’Itàlia. Neruda
ensenya al carter a utilitzar la metàfora
com a eina de seducció.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
20 h

18

1 DE JUNY

Cinema i literatu ra
Adaptació de la narració de Roald Dahl
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE /
Tim Burton, 2013
/ Int.: Johnny
Depp, Freddie
Highmore, David Kelly, Deep
Roy, Helena
Bonham Carter,
Noah Taylor /
EUA / 116’
Charlie Bucket
és un nen molt
bo d'una família molt pobra,
que guanya
un concurs per a gaudir d’una visita d’un
dia a la gegantina fàbrica de xocolata
de l’excèntric Willy Wonka i el seu equip
d’Oompa-Loompas. Quatre nens més de
diferents parts del món l’acompanyen a
través d’un món fantàstic i màgic ple de
diferents sabors.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré,
11.30 h

Youtubers a la biblioteca
27 DE MAIG

Xerrada i p resentacio´
del nou cent re d’interes
La biblioteca Can Peixauet incorpora al
seu fons documental una àmplia selecció
de documents relacionats amb el món
de la comunicació a la xarxa centrat en
els youtubers, instagramers, bloggers...
influencers.
La presentació anirà a càrrec
de Belena Gaynor.
Digital manager d’Operacion Triunfo.
Nascuda a Lleida el 1993, la seva trajectòria l’ha situat a l’epicentre d’un dels
fenòmens mediàtics més potents de
l’actualitat. Belena gestiona cada dia els
continguts de perfils a xarxes socials
que compten amb cents de milers de
seguidors. Té un blog personal on escriu
de tot, com li anat el dia, recomanacions
de restaurants, una crònica d’un concert,
descobrir algun artista nou.....
Biblioteca Can Peixauet
18 h

Xerrada i taller
Dos youtubers infantils colomencs visitaran la biblioteca per explicar-nos com
descobrir els secrets de la xarxa.
20 DE MAIG

Osinal
Es diu Oziel Lanero
Arguelles. Gran expert
del videojoc Geometry Dash. Explicarà
les pautes per passar les pantalla més
difícils, a més de la
seva experiència com
a youtuber.
23 DE MAIG

Jordetta 777
Va néixer i viu a Santa Coloma.
Té 10 anys i és Youtuber des de fa 2 anys.
El seu canal és de cromos de futbol i un
joc que es diu Futdraft.
Biblioteca Can Peixauet
18 h

19

Paraula a les biblioteques

20

7 DE JUNY

18 DE JUNY

Cinema i literatu ra

Cloenda del club de lectu ra

Biogràfic / Drama
TRUMAN CAPOTE / Bennett Miller / Int.:
Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Mark Pellegrino,
Bruce Greenwood, Chris Cooper, Bob
Balaban / EUA / 105’
Al novembre de 1959, Truman Capote
llegeix una crònica del New York Times
que relata el sagnant assassinat dels quatre membres de la família Clutter a la seva
granja de Kansas. Encara que successos
similars apareixen a la premsa cada dia,
hi ha alguna cosa crida l’atenció de l’escriptor i vol utilitzar-lo per demostrar una
teoria: en mans d’un escriptor adequat,
la realitat pot ser tan apassionant com la
ficció.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré,
20 h

AMB JAVIER PÉREZ ANDUJAR

Presentació i col·loqui de la seva última
obra La noche fenomenal. Una novel·la
d'aventures divertidíssima i melancòlica
en una Barcelona en vies de desaparició.
Biblioteca Can Peixauet
18.30 h

Paraula
A les biblioteques de Santa Coloma teniu
cada setmana l’hora del conte, els clubs
de lectura periòdics, tertúlies literàries,
exposicions bibliogràfiques...

BIBLIOTECA CENTRAL
CLUB DE LECTURA ADULTS
24 d’abril, 22 de maig 19 h
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
5 d’abril, 3 de maig 19 h
CLUB DE LECTURA LLEGIR EL TEATRE
19 h

8 d’abril, 13 de maig

CLUB DE LECTURA FÀCIL
9 i 30 d’abril, 14 i 28 de maig,
11 de juny 10.30 h
CLUB DE LECTURA INFANTIL
10 d’abril, 15 de maig 18 h

CLUB DE LECTURA ADULTS
2 i 30 de maig 18.45 h
HORA DEL CONTE
Tots els dijous 18 h

BIBLIOTECA DEL FONDO
EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES
Abril, maig i juny
TERTÚLIES LITERÀRIES
30 d’abril, 21 de maig,
18 de juny 19 h
CUINEM LECTURA
Berenars saludables a l’entorn
d’una lectura
10 abril, 24 abril, 8 de maig,
22 de maig, 5 de juny, 19 de juny

18 h

HORA DEL CONTE
Tots els dimarts 18 h

HORA DEL CONTE
Tots el dilluns 18 h

Per participar a aquestes activitats us podeu adreçar presencialment a la biblioteca o per correu electrònic.

BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

Més informació a:

CLUB DE LECTURA UNIVERSAL
30 d’abril 18 h

Biblioteca Central: 93 466 15 51

HORA DEL CONTE

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré: 93 468 26 97

Tots els dimecres

18 h

CLUB DE LECTURA INFANTIL
EN VEU ALTA
Tots els dilluns 18h

BIBLIOTECA SINGUERLÍNSALVADOR CABRÉ
CLUB DE LECTURA INFANTIL
12, 26 d’abril, 10, 24 de maig,
7, 14 de juny
17 h

Biblioteca Can Peixauet: 93 466 52 70

Biblioteca del Fondo: 93 468 46 12
bibstacoloma
@bibstacoloma
@biblioteca.centralsantacolomag
@CanPeixauet
@bibliosinguerlin
@BibFondo
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Tota la Pa raula
ABRIL
		
Exposició Miguel Hernández poeta del poble
		
Exposició Visc i torno a reviure
1 Club de lectura infantil
3 Presentació de la revista GRAMENETUM
5 Taller Construcció de cabanes de lectura
5 Club de lectura en anglès
7 Festival Menuda lletra
8 Club de lectura llegir el teatre
8 Club de lectura infantil
9 Laboratori de lectura El calaix de l’artista
9 Club de lectura fàcil
10 Presentació Allò que el vent no s’endugué
10 Club de lectura infantil
10 Cuinem lectura
11 Xerrada conferència La creació literària
		 amb ulls de dona
11 Recital TAJABONE acoustic
12 Teatre Othello
12 Cinema i literatura Matar a un ruiseñor
15 Club de lectura infantil
17 Presentació Els casos de ficció
23 Actes de la Diada de Sant Jordi
			
24 Presentació República pagesa.
		
Vindicació del catalanisme rabassaire
24 Club de lectura adults
24 Cuinem lectura
25 Presentació Oratori:
		 una lectura visual de Joan Descals
25 Presentació Tretze llibres de poesia
		 de Jordi Valls “Pollo”
25 Scrabble literari
28 Visita guiada de l’exposició
		 Miguel Hernández Poeta del poble
29 Teatre familiar Arriben els Goblins
29 Club de lectura infantil
30 Hora del conte especial Iris
		 en el món dels contes diversos
30 Club de lectura fàcil
30 Club de lectura universal
30 Tertúlia literària

22

Museu Torre Balldovina, fins el 30 d’abril
Biblioteca Can Peixauet, fins el 30 d’abril
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Can Sisteré, 18.45 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Central, 19 h
Jardí de Can Sisteré, d’11 a 14 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 18 h
Biblioteca Central, 10.30 h
Can Sisteré, 19 h
Biblioteca Central, 18 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 19.30 h
Teatre Sagarra, 21h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 20 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Can Sisteré, 19 h
Plaça de la Vila,
Plaça del Rellotge i Biblioteca Can Peixauet
Can Sisteré, 18.30 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Can Sisteré, 19.30 h
Can Sisteré, 20 h
Biblioteca Central, 19.30 h
Museu Torre Balldovina, 12 h
Biblioteca Central, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca del Fondo, 19 h
Biblioteca Central, 10.30 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca del Fondo, 19 h

MAIG
2 Club de lectura adults
3 Club de lectura en anglès
4 Cinema i literatura El diario de Greg:
		 carretera y manta
6 Club de lectura infantil
7 Laboratori de lectura Joc de formes
8 Cuinem lectura
13 Club de lectura llegir el teatre
13 Club de lectura infantil
14 Club de lectura fàcil
15 Espectacle visual i musical Brosset
15 Club de lectura infantil
18 Laboratori de lectura Joc de formes
19 Passejada Mites i llegendes
		 de la Serralada de Marina
20 Xerrada i taller d’Osinal (Oziel)
20 Club de lectura infantil
21 Hora del conte especial Titelles
21 Tertúlia literària
22 Presentació Cos de poderosa llum
22 Club de lectura adults
22 Cuinem lectura
23 Xerrada i taller de Jordetta 777
24 Laboratori de lectura Joc de formes
24 Activitat Cinema i llibres
24 Cinema i literatura El cartero y Pablo Neruda
27 Xerrada i presentació del nou centre d’interès
27 Club de lectura infantil
28 Club de lectura fàcil
29 Presentació Lorca, tu nombre bajo el agua
30 Lectura dramatitzada Arsènic i puntes de coixí
30 Club de lectura adults
		

Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 18.45 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 11.30 h

1 Contes per nadons
1 Cinema i literatura Charlie
		 y la fábrica de chocolate
3 Club de lectura infantil
5 Presentació Heridas ocultas
5 Laboratori de lectura Joc de formes
5 Cuinem lectura
7 Cinema i literatura Truman Capote
10 Club de lectura infantil
11 Club de lectura fàcil
12 Xerrada Dones, literatura i hip hop
17 Club de lectura infantil
18 Cloenda del club de lectura
18 Tertúlia literària
19 Cuinem lectura

Biblioteca del Fondo, 11 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 11.30 h

Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 18 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Central, 10.30 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Central, 18 h
Biblioteca del Fondo, 11 h
Punt de trobada: Pavelló La Bastida, 10 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Biblioteca del Fondo, 19 h
Can Sisteré, 19 h
Biblioteca Central, 19 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 18 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 20 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Central, 10.30 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 19 h
Centre excursionista Puig-Castellar, 19 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 18.45 h

JUNY

Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Can Sisteré, 19 h
Biblioteca Central, 18 h
Biblioteca del Fondo, 18 h
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, 20 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Central, 10.30 h
Can Sisteré, 19 h
Biblioteca Can Peixauet, 18 h
Biblioteca Can Peixauet, 18,30 h
Biblioteca del Fondo, 19 h
Biblioteca del Fondo, 18 h

