
Exposició: “Pompeu Fabra. Una llengua 

completa”

L’exposició presenta l’aportació de Fabra a la 

llengua catalana, el gran arrelament social de la 

seva figura i obra arreu de Catalunya i l’impuls a 

la llengua que va suposar el seu treball. Cedida 

per la Direcció General de Política Lingüística i 

gestionada pels serveis territorials de Cultura i 

el Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

 

 

 

 

Exposició: “Pedrolo més enllà dels límits”

L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, 

tant en la seva dimensió biogràfica com literària. 

S’explicita la relació de l’autor amb el concepte 

de límit i, per extensió, amb la de llibertat.  

Pedrolo fou un avançat al seu temps.

 

EXPOSICIONS

25 ANYS
compartint la lectura

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LA CANONJA

DEL 15 AL 31 DE MARÇ

A PARTIR DEL 25 D'ABRIL

1994-2019El 18 de març de 1994, l’escriptora Rosa 

Regàs inaugurava la biblioteca de la Canonja. 

25 anys després, volem celebrar aquest 

aniversari i ho volem fer amb tots vosaltres, 

totes les persones que heu estat compartint la 

lectura des del nostre espai.

 

En aquests 25 anys, a molts de vosaltres la 

biblioteca us ha vist créixer amb els llibres, les 

primeres lectures amb “el vaixell de vapor” es 

van substituir pels volums de la Gemma 

Lienas i, un quart de segle després, amb el 

servei de préstec de la xarxa de biblioteques, 

gaudiu de la darrera novel·la de la Marta 

Rojals.

 

Des de la regidoria de Cultura, creiem que tot 

aquest temps viscut bé mereix una celebració 

especial. Per aquest motiu, hem preparat tot 

un seguit d’actes que volen mostrar l’activitat 

habitual de la biblioteca. Una activitat oberta 

al poble que comprèn tot un ventall cultural 

més enllà dels llibres.



PROGRAMA D'ACTES

Senalló de Contes amb Pati de Contes

Descobrirem “Contes d’arreu del món”. 

Recorrerem el món de la mà dels contes i farem 

un viatge inoblidable per històries que no 

deixaran indiferent a ningú; els acompanyaran 

també instruments de tot el món. 

 

 

 

 

Club de lectura d’adults amb l’escriptora 

Margarida Aritzeta 

Sessió del Club de Lectura d’adults per 

comentar l’obra: “La filla esborrada”. En aquesta 

ocasió el Club de Lectura serà especial, i obert al 

públic, ja que comptarà amb la presència de 

l’autora, Margarida Aritzeta, recent guardonada 

amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la 

seva trajectòria.

Escape Room: Misteri a la biblioteca 

Vine i descobreix quin és el gran misteri que 

s'amaga a la biblioteca. Fes servir la teva lògica i 

ingeni, tindràs 40 minuts per resoldre'l!

Sessió d'Escape Room per a grups de 5 a 6 

persones. Dirigit a joves d'entre 12 i 18 anys. 

Inscripcions i més informació a la biblioteca.

 

 

 

 

 

Presentació del llibre “Memòria de les 

oblidades” a càrrec de l'autora, Tecla 

Martorell, i de Joan Pons

“Memòria de les oblidades” recull l'obra de 

teatre que l'autora va escriure fa tres anys i que 

és representada arreu de Catalunya. Tracta la 

vida de quatre dones que van morir víctimes de 

les condicions extremes que van patir a la presó 

de les oblates de Tarragona.

 

 

 

 

 

Xerrada “Llegir per créixer” a càrrec de Joan 

de Boer, especialista en activitats de 

dinamització lectora

“Llegir per créixer” és una conferència que 

pretén donar les eines essencials a pares i mares 

perquè converteixin els seus fills en uns bons 

lectors. Coneixerem estratègies bàsiques perquè 

els més petits gaudeixin de la lectura. Dirigida a 

pares i mares amb fills en edat escolar, personal 

docent i agents culturals. 

“Mestre Fabra” a càrrec de Rosa Cadafalch

El Dia Mundial de la Poesia, podrem gaudir 

d’aquest homenatge a Pompeu Fabra a través 

d’un monòleg que també enllaça lectura de 

textos d’escriptors i poetes com Josep Pla, 

Salvador Espriu, Pere Quart, Antoni Rovira i Virgili 

i Joan Brossa entre d’altres. 

 

 

 

 

 

Acte protocol·lari del 25è aniversari

Aquest acte té com a finalitat la celebració oficial 

del 25è aniversari amb la voluntat de reconèixer 

la trajectòria de la biblioteca des de la seva 

creació. L'acte comptarà amb la presència del Sr. 

Joan-Elies Adell, director de la Institució de les 

Lletres Catalanes, i dels regidors de Cultura i 

personal de la biblioteca que hi han treballat al 

llarg d’aquests anys.

 

DIMECRES 6 DE MARÇ A LES 17 H

DIMARTS 12 DE MARÇ A LES 19 H

DILLUNS 18 DE MARÇ A LA TARDA

DIMARTS 19 DE MARÇ A LES 19 H

DIMECRES 20 DE MARÇ A LES 19 H
DIVENDRES 22 DE MARÇ A LES 19 H

DIJOUS 21 DE MARÇ A LES 19 H


