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La Biblioteca Municipal inicia l’any amb múltiples propostes
Conferències, xerrades o tallers erigeixen l’equipament com a espai de
cohesió social
La Biblioteca Municipal de Sant Quirze estrena l’any amb una àmplia programació literària i
cultural, i alhora esdevé seu de moltes propostes que van més enllà de la cultura: xerrades,
tallers, cicles o activitats solidàries. Des de la Regidoria de Cultura es treballa per fer de la
Biblioteca un espai proper que reflecteixi la ciutadania a qui atén, convertint-se en un
equipament no només de promoció de la lectura, sinó cultural, educatiu i de cohesió social.
Per aquest motiu, la nova programació té com a objectiu potenciar el valor social que genera
l’espai en la comunitat.
Valor literari i cultural per a adults
Un dels punts de la programació d’aquest nou any continuarà sent el “Book Club”. Aquesta
mateixa setmana, dijous 16, tindrà lloc una nova sessió, amb el comentari del llibre “Death
by landcape”, de Margaret Atwood. Una sessió dirigida per Laura Patricio que tindrà lloc com
sempre, a les 19 hores.
Un altre dels Clubs que reprèn la seva activitat passades les festes és el Club de lectura de
novel·la criminal. El proper 23 de gener es comentarà l’obra “Entre dos aguas” i “Don de
llengua”, de Rosa Ribas. L’autora, a més, serà present durant la sessió, que dirigeix Jordi
Valero.
La poesia també esdevé novetat d’enguany. El Club de lectura de Poesia ja ha obert el seu
període d’inscripcions. L’escriptor Enric Sullà serà l’encarregat d’inaugurar la primera
trobada, que porta com a temàtica central el lema: “Viu la vida!”.
La Biblioteca, espai per compartir

Periòdicament la Biblioteca esdevé escenari de trobades per a famílies amb nadons de 0 a
3 anys. Es tracta del “Compartir en família”, on es posen en comú inquietuds, consells i
experiències. Una doula especialitzada orienta les sessions.

Foment de la lectura entre els infants
Les Hores del Conte, en català i anglès són també punts forts de la programació.
Els més menuts reprenen aquest dissabte la seva cita amb l’Hora del Conte. A les 12 del
migdia Clara Gavaldà explicarà contes i cançons sobre diversos animals i moltes coses per
descobrir. L’activitat s’adreça a infants d’1 a 3 anys, Les places, gratuïtes, són limitades.
L’Story Time també és una de les propostes per als petits aquest mes. Divendres 24 es
portarà a escena, de la mà de Sara Genovart, “The story of llittle Benny”. Una oportunitat
perquè els infants a partir de 6 anys escoltin contes en anglès.
Pel que fa al Club de lectura infantil, aquest nou any ja s’ha obert el termini d’inscripcions.
La iniciativa s’orienta a infants d’entre 8 i 10 anys, i estarà dirigida per Mireia Duran.
Valors en la igualtat de gènere
Els valors de la igualtat de gènere i les actuacions contra les violències es treballen també
en aquest espai. Així, al proper mes de maig es podrà veure l’exposició “Com jo”, de la
santquirzenca Sílvia Blanco. Un passeig per fotografies que reflexen el dia a dia de dues
noies transgènere amb un objectiu: fer pedagodia del fet trans.
En la mateixa línia, tant al mes de març, amb motiu del Dia de les Dones, com al novembre,
en relació al dia contra les violències masclistes, la Biblioteca acollirà sessions especials
d’Hores del Conte amb perspectiva de gènere.
Finalment, el Club de lectura de dones treballa també amb obres literàries escrites per dones
o on les dones són les protagonistes. Una manera d’abordar també la perspectiva de gènere
i el treball per la igualtat.
Salut i sostenibilitat: xerrades i cicles.
Temàtiques tan diverses com el canvi climàtic o la importància d’una bona alimentació són
algunes de les propostes que ocupen la sala d’actes de la Biblioteca de manera periòdica.
En aquest sentit, el proper 30 de gener tindrà lloc una xerrada sobre “Emergència climàtica:
si és tan greu, què podem fer nosaltres?”, a càrrec de Sant Quirze per la Independència. Serà
a les 19 hores.

D’altra banda, l’Ajuntament, des del Servei de Salut, treballa en un nou Cicle de xerrades
d’Alimentació Saludable. Es tracta d’un seguit de conferències i tallers dirigits per una
especialista de l’àmbit on s’aborda l’alimentació i la seva importància en diferents moments
o edats.

Exposicions bibliogràfiques
Durant aquest mes de gener la Biblioteca acull mostres dels llibres més llegits, obres sobre
“2020, els millors propòsits·, i una Fira de revistes. En aquesta, podeu emportar-vos
gratuïtament exemplars que la Biblioteca no conversa, Un màxim de cinc, i tres del mateix
títol. Uns reculls que varien de temàtica en funció de l’època de l’any.
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