Sant Gregori
(continuació)
23 de febrer / 17 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Hora del Conte:
Bum i el llibre màgic
de les fades
A càrrec de la Cia. Els
Homenots. Adreçat a infants
de 3 a 6 anys.
9 de març / 19 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Llegim les pedres
“La vall de Llémena:
més de 150.000 anys de
patrimoni”
A càrrec d’Albert Aulines
Conferència sobre la
prehistòria a la vall de
Llémena. Cal inscripció
prèvia. Activitat gratuïta.
10 de març / 10-13 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Llegim les pedres
Ruta prehistòrica llegint
les pedres del jaciment de
Domeny
A càrrec d’Albert Aulines
Excursió – treball de camp.
Cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta.
16 de març / 17 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Hora del Conte:
Entremaliadures
A càrrec d’Albert Estengre
Adreçat a infants
de 3 a 6 anys.

20 de març / 20.30 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Club de Lectura:
El ferrocarril subterrani de
C. Whitehead (novel·la).
21 de març / 19 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Llegim les pedres
Poesia sobre pedres amb
Isabel Prat i Oliva
La nostra escriptora de
capçalera parlarà sobre
poesia i les pedres de la
vall.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Cada segon divendres de
mes / 17.30 h
Aula de Lectura Municipal
Taller de manualitat
en família
Tallers adreçats a infants de
3 a 12 anys acompanyats
d’un adult. Cal inscripció
prèvia a la biblioteca. Activitat
gratuïta.
Cada tercer dimarts de
mes / 17h
Aula de Lectura Municipal
Club de lectura infatil
Viatge literari pel món del
llibre. Activitat adreçada a
infants de 9 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia. Activitat
gratuïta.

Cada tercer divendres de
mes / 17.30 h
Aula de Lectura Municipal
Hora del Conte
Activitat familiar adreçada
a infants de 3 a 12 anys.
De l’1 de febrer
al 22 d’abril
Diferents espais
Taules d’intercanvis
de lectures
Alliberem llibres a les taules
ubicades a diferents espais
de Sant Julià: Ajuntament,
Pavelló d’Esports Municipal,
Escola Castellum, Escola
Bressol Municipal El cau
de les Goges, Casal de la
Gent Gran i Aula de Lectura
Municipal.
De l’1 de febrer
al 22 d’abril
Sant Julià de Ramis		
Concurs d’Instagram:
Patrimoni & Lectura a Sant
Julià de Ramis
Penja un màxim de 5 fotos en
les quals apareguis gaudint
de la lectura i del patrimoni
cultural del poble amb les
etiquetes #StLOVEjulia #Al
GironèsLlegim.
Més info a l’Aula de Lectura
Municipal

21 de març / 24 h
Dependències municipals,
escoles i comerços del
municipi
Viu el Dia Internacional
de la Poesia!
Alliberarem pots plens
de versos i rimes per a
tothom
7 d’abril. 10–13h
Trobada a la plaça de la Font
Picant (davant l’Ajuntament)
III Passejada literària per la
muntanya màgica de Sant
Julià de Ramis
Coneix els racons màgics de
la muntanya de Sant Julià
de Ramis i el seu patrimoni!
Es recomana portar roba i
calçat còmodes, aigua i petit
esmorzar. En cas de pluja
l’activitat quedarà suspesa.
SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
10 de març / 12 h
Església Granollers de
Rocacorba
Ampliació del bosc
de llibres
Inauguració d’un nou punt
de lectura (Caixa de llibres).

SARRIÀ DE TER
De l’1 de febrer al 23 d’abril
Tot el dia
Ajuntament, El Coro, Centre
Cívic La Cooperativa, Local
Social La Rasa i Local Social
Pla de l’Horta
Taules d’intercanvi
de llibres
Als diferents barris del
municipi s’instal·len taules a
les quals la gent pot portar
llibres que ja hagi llegit i no
vulgui tenir a casa i també en
pot agafar de nous.
23 de febrer. 18 h
Biblioteca Emília Xargay
Hora del Conte
Sessió dedicada a Hans
Christian Andersen, un dels
principals contistes europeus.
21 de març. Tot el dia
Equipaments municipals
Dia Mundial de la Poesia:
Tastets poètics
Aquest dia es regalaran
poemes a totes les persones
que acudeixen als edificis
municipals. Poesia catalana i
europea.
23 de març. 18 h
Biblioteca Emília Xargay
Hora del Conte
Sessió dedicada als grans
contistes europeus Germans
Grimm

13 d’abril. 18 h
Biblioteca Emília Xargay
Hora del Conte
Sessió de contes dedicada
a les rondalles populars
catalanes.
21 d’abril / 11 h
Biblioteca Emília Xargay
Gimcana: Arquitectura,
Arqueologia, Art
Gimcana cultural destinada
a un públic familiar que
a través del joc de pistes
descobrirà el patrimoni
cultural del municipi. En cas
de pluja es canviarà de data.
VILABLAREIX
Dissabtes de febrer / 10 h
Diumenges de febrer / 20 h
Hora del Conte a Ràdio
Vilablareix
105.7 FM Ràdio Vilablareix
A càrrec de Mònica Garcia,
Sònia Jorquera, Eva Olivan i
Esther Moreno.
5 de febrer / 15.15 h
Llar d’Infants
Padrins lectors
Lectura als nens i nenes de
la llar d’infants La Farigola
a càrrec dels avis i àvies del
Casal de la Gent Gran.

12 de febrer / 17.30 h
14 d’abril / 17.30 h
Casal de la Gent Gran
Padrins lectors
Lectura de contes als avis
i àvies del Casal de la Gent
Gran a càrrec dels nens i
nenes de primària de l’Escola
Madrenc.
14 de febrer / 17.30 h
Biblioteca-Ludoteca
Hora del Conte
Contes sobre el patrimoni
cultural a càrrec de les
mestres de l’Escola Madrenc
de Vilablareix.
18 de febrer / 11 h
Ajuntament
Caminades literàries
Lectura davant de
l’Ajuntament sobre la seva
història i caminada per la ruta
dels rius (ruta verda).
28 de febrer / 20 h
Can Gruart
Club de Lectura
A càrrec de Mar Bosch
Llibre a llegir: La mecànica de
l’aigua de Silvana Vogt.
Dissabtes de març / 10 h
Diumenges de maçr / 20 h
Hora del Conte a Ràdio
Vilablareix
105.7 FM Ràdio Vilablareix
A càrrec de Mònica Garcia,
Sònia Jorquera, Eva Olivan i
Esther Moreno.

5 de març / 15.15 h
9 d’abril / 15.15 h
Llar d’infants
Padrins lectors
Lectura als nens i nenes de
la llar d’infants La Farigola a
càrrec dels avis i àvies del
Casal de la Gent Gran.
12 de març / 17.30 h
Casal de la Gent Gran
Padrins lectors
Lectura de contes als avis
i àvies del Casal de la Gent
Gran a càrrec dels nens i
nenes de primària de l’Escola
Madrenc.
14 de març / 17.30 h
Biblioteca-Ludoteca
Hora del Conte
Contes teatrealitzats a
càrrec de Pau Simon i Neus
Serra.

12 d’abril / 19 h
Can Gruart
Presentació del llibre:
No t’oblidis d’escriure’m
Autora: Clàudia Bussé Rojas
CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
23 d’abril / 19 h
La Sala del Centre Recreatiu.
Cassà de la Selva
Poemes del món
Lectura de poemes i
muntatge audiovisual a
càrrec d’alumnes dels cursos
de català i de participants al
programa Voluntariat per la
llengua.

CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS
CLOENDA
27 d’abril / 20 h
Can Trinxeria
Cassà de la Selva
D’un mateix mar:
Josep Tero canta
les poetesses
mediterrànies

llegim

!

Per a més informació
de les activitats programades:
Consell Comarcal
del Gironès
972 21 32 62
cultura@girones.cat
Bescanó
972 44 00 05
ajuntament@bescano.cat
Cassà de la Selva
972 46 00 05
cultura@cassa.cat
Celrà
972 49 41 41
biblioteca@celra.cat
Cervià de Ter
972 49 61 01
ajuntament@cerviadeter.cat

18 de març / 11 h
Ajuntament
Caminades literàries
Caminada i lectura a les
ruïnes romanes trobades a
Vilablareix.
24 de març / 20 h
Can Gruart
Club de Lectura
A càrrec de Mar Bosch
Comentari d’un llibre triat per
les lectores.

Al Gironès

Fornells de la Selva
972 47 61 63
cultura@fornellsdelaselva.cat
Llagostera
972 83 00 05
cultura@llagostera.cat

Activitats emmarcades
dins l’Any Europeu del
Patrimoni Cultural
L’organització es reserva el
dret de variar el programa.

Madremanya
972 49 01 59
madremanya@madremanya.cat
Medinyà
972 49 83 67
auladelectura@medinya.cat

Quart
972 46 91 71
ajuntament@quart.cat
Salt
972 24 91 91
cultura-festes@salt.cat
Sant Gregori
972 42 90 72
cultura@santgregori.cat
Sant Julià de Ramis
972 17 09 09
auladelectura@santjuliaderamis.cat
Sant Martí de Llémena
972 94 30 34
ajuntament@smartillemena.cat
Sarrià de Ter
972 17 02 11 /
cultura@sarriadeter.cat
Vilablareix
972 40 50 01
ajuntament@vilablareix.cat
Servei Comarcal de Català
del Gironès (CPNL)
972 21 32 62
www.cpnl.cat/girones
girones@cpnl.cat

Any Europeu del
Pat r i m o n i C u lt u r a l

Al Gironès

llegim

!

Aquest 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, que és
el que conté sencera la nostra herència cultural. Nosaltres, des
del Consell Comarcal del Gironès, li volem donar un significat
més personal, més íntim: les lectures són el nostre patrimoni
cultural, aquella riquesa que hem anat construint i acumulant
a mesura que hem anat llegint i ens hem anat fent grans. Les
lectures sempre sumen, no hi ha cap lectura dolenta ni eixorca –només les que no es fan ho són-; tota lectura és riquesa,
totes les històries que contenen els llibres i els contes estan
destinats a fer-nos millors. Diuen, de fet, que són els llibres
que hem llegit els que ens fan ser com som, més que no pas
els amics amb qui hem compartit la vida. Aquest 2018, doncs,
des del Consell Comarcal del Gironès i gràcies a l’entusiasme
dels municipis, anirem construint el nostre patrimoni lector i
posarem llambordes fetes de presentacions de llibres, d’hores
del conte, de recitals de poemes, de tallers d’escriptura creativa, de clubs de lectura, de vermuts de lletres, i de llegendes
i de passejades literàries, per fer una escala sòlida que ens
permetrà d’arribar tots plegats més amunt que mai per tocar
el gaudi i la saviesa. Si passeu per Bescanó o per Quart, o per
Sarrià de Ter o Sant Gregori, i veieu que llegeixen, quedeuvos-hi, que us agradarà. Si sou de Salt, de Fornells de la Selva,
de Celrà, de Sant Martí de Llémena o de Vilablareix, busqueu
de pressa les activitats que el vostre ajuntament ha programat i poseu-vos a primera fila. O encara, si us ve de gust, arribeu-vos a Sant Julià de Ramis, a Cervià de Ter, a Llagostera o
a Cassà de la Selva: ja veureu quines idees que han tingut per
despertar-nos a tots la set de llegir!
Va, comencem! Ja estem a punt.
Al Gironès, enguany també llegim!
Veniu, paraules!

BESCANÓ

CASSÀ DE LA SELVA

16 de febrer / 17 h
Biblioteca Josep Fontbernat
Storytime:
contes en anglès
Contes en anglès a càrrec
dels alumnes de l’acadèmia
Kids&Us de Bescanó.

3 de febrer / 12 h
Auditori Sala Galà
Hora del Conte:
Chomón, màgia,
pocions i fades
Projecció de vuit
curtmetratges de gènere
fantàstic del cinema
mut, acompanyats del
contacontes Artur Diaz.
Adreçat a nens i nenes
de 4 a 10 anys.

16 de març / 17.30 h
Auditori Sala Galà
Biblionadons:
El circ ja ha arribat!
A càrrec d’Olga Cercós.
Els animals del circ ens
acompanyaran en aquesta
tarda de moviment, música
i acció.
Adreçat a infants de 0 a 3
anys. Activitat gratuïta. Places
limitades. Inscripcions a la
Biblioteca a partir de l’1 de
març.

17 de febrer / 12 h
1r pis de Can Trinxeria
Vermut de Lletres		
Amb Miquel Aguirre.

23 de març / 12 h
1r pis de Can Trinxeria
Vermut de Lletres
Amb Òscar Andreu.

1 de març / 17.30 h
Auditori Sala Galà
Hora del Conte:
La màquina de no fer soroll
A càrrec de La Senyoreta.
Alguna vegada heu desitjat
fer desaparèixer tots els
sorolls que us molesten o no
us deixen fer la migdiada?
Adreçat a nens i nenes
de 4 a 9 anys.

5 d’abril / 17.30 h
Auditori Sala Galà
Hora del Conte:
La calaixera d’en Peret
A càrrec de Carmina
Rabassedas. Adreçat a nens
i nenes de 4 a 9 anys.

9 de març / 17 h
Biblioteca Josep Fontbernat
Contes infantils:
Roses i més coses.
Sessió de contes a càrrec
de Marina Gil.
8 d’abril / 11 h
Plaça de les Nacions
Fira del Llibre i la Lectura
Parades de llibres, inflables i
lectures de textos.
19 d’abril / 17 h
Biblioteca Josep Fontbernat
Contes infantils:
Fofuchas de Sant Jordi
Sessió de contes infantils a
càrrec d’Olga Cercós.
23 d’abril / 10 h
Plaça de les Nacions
Diada de Sant Jordi
Espectacle infantil. Els
alumnes de l’escola ballaran
sardanes i els alumnes de
l’institut faran exposicions i
lectures. Parades de llibres i
roses. Grup musical i coral.
Exposicions a la biblioteca.

10 de març / 12 h
1r pis de Can Trinxeria
Vermut de Lletres
amb Gisela Vicens.

14 d’abril / 12 h
1r pis de Can Trinxeria
Vermut de Lletres
Amb Jordi Dausà.
21 d’abril / 12 h
1r pis de Can Trinxeria
Vermut de Lletres
Amb Georgina Regàs.

CELRÀ
17 de març. 20 h
Biblioteca Municipal
Perejaume a Celrà
Lectura de poemes a càrrec
de Perejaume.
19 de març. 17.30 h
Biblioteca Municipal
Hora del Conte:
Pa, pe, pi, po, emes!
A càrrec de Meritxell Yanes.
Hora del Conte dedicada a la
poesia.
24 de març. 21 h
Biblioteca Municipal
Club de Lectura especial
Club de Lectura en què
comentarem dos textos de
George Steiner El silencio
de los libros i El lector
infrecuente.
CERVIÀ DE TER
Del 5 de febrer al 23 d’abril /
16–20 h
Biblioteca Avierna
Omple l’arbre de la
biblioteca
Els nens i nenes escolliran
un conte, còmic, llibre i en
podran fer un escrit, dibuix,
paraula, títol... i el penjaran
a l’arbre. Adreçat a nens i
nenes de 6 a 12 anys.

Del 12 de febrer al 13
d’abril / 17–19 h. Cada
segona setmana de mes
Biblioteca Avierna
Manualitats i festes
populars
Manualitats vinculades a
les festes i tradicionals de
Catalunya: Carnestoltes,
Pasqua, Rams, Sant Jordi.
Adreçat a nens i nenes de 6
a 12 anys.
A partir de l’1 de febrer /
16–20 h
Biblioteca Avierna
Tria un conte de la
Biblioteca
Els alumnes del cicle inicial
de l’Escola L’Aixart trien un
conte.
12 de març / 11.45 h
13 d’abril / 11.45 h
Llar d’infants Can Geli
de L’Era
El contacontes: Què portes
a dins el bolquer?
Els alumnes de 5è i 6è
expliquen contes als infants.
FORNELLS DE LA SELVA
Tot l’any
Fornells de la Selva
Passem pàgines junts
Càritas de Fornells realitza
visites a la gent gran del
poble, els llegeix històries i
ensenya imatges antigues
que els ha preparat el Grup
de Recerca.

Dies 2, 16 i 23 de febrer
/17.30 h
Biblioteca
L’Ajuntament també llegeix
Un any més, l’alcalde, els regidors i els tècnics municipals
expliquen contes als nens i
nenes a la Biblioteca.
Llagostera
15 de febrer / 19 h
Biblioteca Julià Cutiller
Fem lectures, oblidem
desventures		
Lectura dramatitzada de
textos teatrals catalans. A
càrrec de la companyia
Amics del Teatre de
Llagostera.
27 de febrer / 17.30 h
Biblioteca Julià Cutiller
Hora del Conte:
Contes orientals
A càrrec de Joan Boer.
Adreçat a nens i nenes
de 4 a 10 anys.
10 de març / 11 h
Biblioteca Julià Cutiller
Espectacle infantil
La filla del senyor Bianchi
A càrrec de la cia. Brif, Braf,
Bruf . Espectacle infantil basat
en l’obra Contes per telèfon
de Gianni Rodari.

20 de març / 17.30 h
Biblioteca Julià Cutiller
Hora del Conte: El cuc
A càrrec d’Olga Cercós.
Adreçat a nens i nenes
de 0 a 3 anys.
22 de març / 21 h
Biblioteca Julià Cutiller
Club de Lectura: La dolça
Caterina		
Sessió oberta del Club de
Lectura a càrrec de Montse
Castaño, autora de l’obra La
dolça Caterina.
MADREMANYA
21 d’abril / Tot el dia
Nucli antic
Fira de llegendes
Recorregut pel poble amb
la representació de diferents
llegendes, fira i activitats.
3 de febrer / 10.30 h
CIR Madremanya
Contes disfressats
A càrrec de Marina Gil.
Adreçat a famílies amb
infants de 0 a 6 anys.
10 de febrer / 16 h
10 de març / 16 h
14 d’abril / 16 h
CIR Madremanya
Us heu menjat mai
un conte?
Mentre la Laura ens explica
el conte anirem barrejant
ingredients per acabar
configurant un plat que ens

endurem a casa per menjar
en família.
22 d’abril / 11–13 h
Casc urbà
A Madremanya llegim
Comentaris de veïns del
poble d’una lectura que els
hagi interessat i que recomanarien per a Sant Jordi.
MEDINYÀ
10 de març / 12 h
Aula de Lectura Modest Prats
Vermut literari:
Dones i cultura.
Lectures que reconeixen el
paper d’algunes dones al
llarg de la història del nostre
país. Organitza: Dosdedeu
Joves i Assoc. Fira del Conte
16 d’abril / 17 h
Aula de Lectura Modest Prats
Hora del té amb Aurora
Bertrana
Organitza: Aula de Lectura
Modest Prats

23 de febrer / 17 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Sessió de contes:
L’arbre de sucre
A càrrec d’Ada Cusidó.
1 de març / 17 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Sessió de contes:
Rondalles en femení
A càrrec d’Òlga Cercós.
8 de març / 18 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Presentació del llibre:
Lluito per tu
A càrrec de Mireia Augé.
6 d’abril / 19.30 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Presentació del llibre:
El poble dels cent focs
Recull de llegendes de les
Gavarres, a càrrec de Xavier
Cortadellas. Edicions Sidilla.
13 d’abril / 17 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Sessió de contes:
Els calaixos del cel
A càrrec d’Ada Cusidó.

QUART

SALT

8 de febrer / 18 h
Sala de Lectura Miquel Pairolí
Presentació:
Els contes de la Berta i en
Martí
A càrrec de Mireia Augé i
Lídia Oliveras.

22 d’abril / 11 h
Diferents carrers de Salt
Passejada literària
Itinerari literari pels carrers
de Salt a partir de la lectura
d’una selecció de textos.

SANT GREGORI
Gener, febrer i març /
De dilluns a divendres /
15.30–20 h. Dissabtes /
10.30–13 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Exposicions:
· Fotografies de la Fira del
Pa i la Xocolata
Ho organitzen Els Amics de
la Fotografia ElZoom
· Pintures de Vanesa Zaro
· Fotografies de l’entorn
de Sant Gregori de Marçal
Molas.
26 de gener / 17 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Hora del Conte:
La màquina de fer sabó
A càrrec de Mireia
Adreçat a infants
de 3 a 6 anys.
2 de febrer / 18 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Inauguració de l’exposició i
Lectura de poesia al voltant
de l’exposició de la Vanesa
Zaro.
20 de febrer / 20.30 h
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Club de Lectura:
Frankenstein de M. Shelley
(teatre).

Al Gironès
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OrganitzEN:

Consell Comarcal del Gironès
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Cervià de Ter
Ajuntament de Fornells de la Selva
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Madremanya
Ajuntament de Medinyà
Ajuntament de Quart
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Vilablareix
Servei Comarcal de Català del Gironès
(CPNL)

Consell Comarcal del Gironès / Àrea de Cultura
972 21 32 62 · cultura@girones.cat

www.algironesllegim.com

