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Biblioteca Sagrada Família -  
Josep M. Ainaud de Lasarte
Provença, 480 · Tel. 93 450 87 33
A⁄e b.barcelona.sf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibsagradafamilia
Metro: Sagrada Família (L2) (L5)
Bus: 19, 33, 34, 50, 51, H10 i V21

 Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix 
Blai, 34 · Tel. 93 443 01 05
A⁄e b.barcelona.ps@diba.cat
www.barcelona.cat/bibfrancescboix
Metro: Paral·lel (L2) (L3)
Bus: 20, 21, 24, 36, 61, 64, 121 i D20

Biblioteca Jaume Fuster 
Pl. de Lesseps, 20-22 · Tel. 93 368 45 64
A⁄e b.barcelona.jf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibjaumefuster
Metro: Lesseps (L3)
Bus: 22, 24, 27, 28, 31, 32, 87, 116 i H6

Biblioteca Vallcarca i els Penitents   
- M. Antonieta Cot
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69
Tel. 93 211 23 51 
A⁄e b.barcelona.pe@diba.cat
www.barcelona.cat/bibpenitents
Metro: Penitents (L3) i Vall d’Hebron 
(L3 i L5)
Bus: 19, 27, 60, 73, 119, 123, 124, 129, B19 i V15

Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Tel. 93 284 77 90
A⁄e b.barcelona.vg@diba.cat
www.barcelona.cat/bibviladegracia
Metro: Fontana (L3) i Joanic (L4)
Bus: 22, 24, 39, 87, 114 i V17

Biblioteca Nou Barris 
Pl. Major de Nou Barris, 2
Tel. 93 291 48 50
A⁄e b.barcelona.nb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibnoubarris
Metro: Llucmajor (L4)
Bus: 11, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82 i B19

Biblioteca Vilapicina  
i la Torre Llobeta
Plaça de Carmen Laforet, 11
Tel 93 408 06 67
A⁄e b.barcelona.vtl@diba.cat
www.barcelona.cat/bibvilapicina
Metro: Maragall (L4) (L5)
Bus: 19, 26, 32, 45, 47, 50, 51, 122, H6  
i V27

Biblioteca El Clot - Josep Benet 
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
Tel. 93 309 51 99
A⁄e b.barcelona.jb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibelclot
Metro: Glòries (L1)
Bus: 7, 60, 62, 92, 192 i H12
Tram: La Farinera (T5, T6), Glòries  
(T4, T5, T6)

Biblioteca Xavier Benguerel
Av. del Bogatell, 17 
Tel. 93 225 18 64
A⁄e b.barcelona.xb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibxavierbenguerel
Metro: Bogatell i Ciutadella (L4) i 
Marina (L1)
Bus: 36, 59, 92, H16 i V27

ADRECES 

  Totes les biblioteques estan adaptades    Anell magnètic

INSCRIPCIONS
Cal inscripció prèvia a les biblioteques  

que fan els tallers i tenir el carnet  
de Biblioteques de Barcelona

  50% 
Targeta rosa reduïda

Carnet jove
Famílies nombroses o monoparentals

  Gratuït 
Aturats

Targeta rosa gratuïta

En tots els casos cal acreditar-ne la condició
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Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.

http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil


 Taller d’escripTura creaTiva
Sessions per a aprendre quines són les tècniques de l’es-
criptura i com es construeix un relat. Adreçat a persones 
que volen expressar idees, sentiments, realitats, etc., 
mitjançant la paraula escrita. El taller serà essen cial ment 
pràctic, i els textos s’analitzaran de manera participativa.

   BiBlioteca Vilapicina i la torre lloBeta: 
dimecres a les 18.30 h (31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de 
febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Victoria Bermejo
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

   BiBlioteca poBle-sec - Francesc Boix: dijous 
a les 19 h (1, 8, 15 i 22 febrer; 1, 8, 15 i 22 de març)

a càrrec de: Ricardo Reitano
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 Taller de relaT curT
T’agrada escriure contes? Vols saber les estratègies i els 
secrets per a escriure’ls? El conte és un gènere literari amb 
les seves pròpies regles de joc. En aquest taller pràctic, 
sabrem quines són i què hem de fer per a aplicar-les.

   BiBlioteca el clot - Josep Benet: dimarts a les 
19 h (13, 20 i 27 de febrer) i dimecres a les 19 h (7 de març)

a càrrec de: Pere Guixà
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 dir poesia en veu alTa 
Vols conèixer les eines bàsiques per a poder dir poesia? 
L’objectiu d’aquest taller és promoure el gust per la poe-
 sia a partir de la lectura de poemes en veu alta. Per això 
es treballarà la dicció catalana i com trobar l’entonació i 
el ritme que el text demana. Al final es farà un recital a 
partir del material treballat.

   BiBlioteca xaVier Benguerel: dimecres a les 
18.30 h (28 de febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Elies Barberà 
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 Taller d’escripTura expressiva 
Taller que té com a objectiu la descoberta d’un mateix i 
despertar el plaer d’escriure. Posa un ventall de tècni-
ques a l’abast de cada participant, perquè les utilitzi de 
la manera que més li vingui de gust i faci aquest viatge 
a l’interior d’ell mateix. L’escriptura, doncs, com a eina 
d’exploració i de construcció de qui som, qui érem i qui 
voldríem ser.

   BiBlioteca Vallcarca i els penitents -   
M. antonieta cot: dimecres a les 18.15 h (4, 11, 
18 i 25 d’abril)

a càrrec de: Ingrid Van Gerven 
Durada: 4 sessions de 2 h (8 hores) 
Quota d’inscripció: 18 €

 Taller de narració oral 
Es tracta d’un seguit de sessions de formació per a narra-
dors orals en què els assistents aprendran l’art d’explicar 
històries fent servir només la veu, el cos i la imaginació.

Es donaran a conèixer les tècniques apropiades per a se-
leccionar, preparar i explicar contes a petits i grans.

   BiBlioteca Vila De gràcia: dimecres a les 19 h 
(4, 11, 18 i 25 d’abril; 2, 9, 16 i 23 de maig)

a càrrec de: Rubén Martínez Santana
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 el llenguaTge de les imaTges 
El nostre món s’escriu i es llegeix, en gran manera, per 
mitjà de les imatges. Conèixer el seu llenguatge ens en-
senya a entendre-les millor, a gaudir-les, a criticar-les i 
a usar-les per expressar les nostres idees i sentiments. 
En aquest taller reflexionarem sobre què és una imatge, 
aprendrem altres maneres de contemplar i compartirem 
les nostres mirades subjectives i úniques mitjançant exer-
cicis i diàlegs.

   BiBlioteca nou Barris: dissabte a les 11 h (7, 14, 
21 i 28 d’abril)

a càrrec de: Ona Planas
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 creació liTerària a TwiTTer 
Sessions per a aprendre a escriure poemes, microrelats, 
aforismes, pensaments, etc., tenint en compte la limi-
tació de l’espai a Twitter. Utilitza la xarxa per posar de 
manifest els teus dots d’escriptor i aconsegueix que la 
brevetat sigui sinònim de creativitat.

   BiBlioteca sagraDa FaMília - Josep M. ainauD 
De lasarte: dimarts a les 19 h (22 i 29 de maig; 
5 de juny)

a càrrec de: Cristina Company
Durada: 3 sessions de 2 h (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €

 millora el Teu anglès amb la 
wikipedia 
En aquest taller els participants escriuran articles per a 
la Simple Wikipedia (en anglès simplificat) a partir d’un 
article existent en català o castellà, o en crearan de nous a 
partir dels seus interessos o aficions. D’aquesta mane ra, 
milloraran el seu nivell d’anglès, l’ortografia, l’expressió 
escrita i la gramàtica, a més d’aprendre a escriure entra-
des a la Wikipedia com a eina de treball col·laboratiu. 

   BiBlioteca JauMe Fuster: dimarts a les 19 h (5, 12, 
19 i 26 de juny)

a càrrec de: Stefan Blasel
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €



 Taller d’escripTura creaTiva
Sessions per a aprendre quines són les tècniques de l’es-
criptura i com es construeix un relat. Adreçat a persones 
que volen expressar idees, sentiments, realitats, etc., 
mitjançant la paraula escrita. El taller serà essen cial ment 
pràctic, i els textos s’analitzaran de manera participativa.

   BiBlioteca Vilapicina i la torre lloBeta: 
dimecres a les 18.30 h (31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de 
febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Victoria Bermejo
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

   BiBlioteca poBle-sec - Francesc Boix: dijous 
a les 19 h (1, 8, 15 i 22 febrer; 1, 8, 15 i 22 de març)

a càrrec de: Ricardo Reitano
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 Taller de relaT curT
T’agrada escriure contes? Vols saber les estratègies i els 
secrets per a escriure’ls? El conte és un gènere literari amb 
les seves pròpies regles de joc. En aquest taller pràctic, 
sabrem quines són i què hem de fer per a aplicar-les.

   BiBlioteca el clot - Josep Benet: dimarts a les 
19 h (13, 20 i 27 de febrer) i dimecres a les 19 h (7 de març)

a càrrec de: Pere Guixà
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 dir poesia en veu alTa 
Vols conèixer les eines bàsiques per a poder dir poesia? 
L’objectiu d’aquest taller és promoure el gust per la poe-
 sia a partir de la lectura de poemes en veu alta. Per això 
es treballarà la dicció catalana i com trobar l’entonació i 
el ritme que el text demana. Al final es farà un recital a 
partir del material treballat.

   BiBlioteca xaVier Benguerel: dimecres a les 
18.30 h (28 de febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Elies Barberà 
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 Taller d’escripTura expressiva 
Taller que té com a objectiu la descoberta d’un mateix i 
despertar el plaer d’escriure. Posa un ventall de tècni-
ques a l’abast de cada participant, perquè les utilitzi de 
la manera que més li vingui de gust i faci aquest viatge 
a l’interior d’ell mateix. L’escriptura, doncs, com a eina 
d’exploració i de construcció de qui som, qui érem i qui 
voldríem ser.

   BiBlioteca Vallcarca i els penitents -   
M. antonieta cot: dimecres a les 18.15 h (4, 11, 
18 i 25 d’abril)

a càrrec de: Ingrid Van Gerven 
Durada: 4 sessions de 2 h (8 hores) 
Quota d’inscripció: 18 €

 Taller de narració oral 
Es tracta d’un seguit de sessions de formació per a narra-
dors orals en què els assistents aprendran l’art d’explicar 
històries fent servir només la veu, el cos i la imaginació.

Es donaran a conèixer les tècniques apropiades per a se-
leccionar, preparar i explicar contes a petits i grans.

   BiBlioteca Vila De gràcia: dimecres a les 19 h 
(4, 11, 18 i 25 d’abril; 2, 9, 16 i 23 de maig)

a càrrec de: Rubén Martínez Santana
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 el llenguaTge de les imaTges 
El nostre món s’escriu i es llegeix, en gran manera, per 
mitjà de les imatges. Conèixer el seu llenguatge ens en-
senya a entendre-les millor, a gaudir-les, a criticar-les i 
a usar-les per expressar les nostres idees i sentiments. 
En aquest taller reflexionarem sobre què és una imatge, 
aprendrem altres maneres de contemplar i compartirem 
les nostres mirades subjectives i úniques mitjançant exer-
cicis i diàlegs.

   BiBlioteca nou Barris: dissabte a les 11 h (7, 14, 
21 i 28 d’abril)

a càrrec de: Ona Planas
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 creació liTerària a TwiTTer 
Sessions per a aprendre a escriure poemes, microrelats, 
aforismes, pensaments, etc., tenint en compte la limi-
tació de l’espai a Twitter. Utilitza la xarxa per posar de 
manifest els teus dots d’escriptor i aconsegueix que la 
brevetat sigui sinònim de creativitat.

   BiBlioteca sagraDa FaMília - Josep M. ainauD 
De lasarte: dimarts a les 19 h (22 i 29 de maig; 
5 de juny)

a càrrec de: Cristina Company
Durada: 3 sessions de 2 h (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €

 millora el Teu anglès amb la 
wikipedia 
En aquest taller els participants escriuran articles per a 
la Simple Wikipedia (en anglès simplificat) a partir d’un 
article existent en català o castellà, o en crearan de nous a 
partir dels seus interessos o aficions. D’aquesta mane ra, 
milloraran el seu nivell d’anglès, l’ortografia, l’expressió 
escrita i la gramàtica, a més d’aprendre a escriure entra-
des a la Wikipedia com a eina de treball col·laboratiu. 

   BiBlioteca JauMe Fuster: dimarts a les 19 h (5, 12, 
19 i 26 de juny)

a càrrec de: Stefan Blasel
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €



 Taller d’escripTura creaTiva
Sessions per a aprendre quines són les tècniques de l’es-
criptura i com es construeix un relat. Adreçat a persones 
que volen expressar idees, sentiments, realitats, etc., 
mitjançant la paraula escrita. El taller serà essen cial ment 
pràctic, i els textos s’analitzaran de manera participativa.

   BiBlioteca Vilapicina i la torre lloBeta: 
dimecres a les 18.30 h (31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de 
febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Victoria Bermejo
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

   BiBlioteca poBle-sec - Francesc Boix: dijous 
a les 19 h (1, 8, 15 i 22 febrer; 1, 8, 15 i 22 de març)

a càrrec de: Ricardo Reitano
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 Taller de relaT curT
T’agrada escriure contes? Vols saber les estratègies i els 
secrets per a escriure’ls? El conte és un gènere literari amb 
les seves pròpies regles de joc. En aquest taller pràctic, 
sabrem quines són i què hem de fer per a aplicar-les.

   BiBlioteca el clot - Josep Benet: dimarts a les 
19 h (13, 20 i 27 de febrer) i dimecres a les 19 h (7 de març)

a càrrec de: Pere Guixà
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 dir poesia en veu alTa 
Vols conèixer les eines bàsiques per a poder dir poesia? 
L’objectiu d’aquest taller és promoure el gust per la poe-
 sia a partir de la lectura de poemes en veu alta. Per això 
es treballarà la dicció catalana i com trobar l’entonació i 
el ritme que el text demana. Al final es farà un recital a 
partir del material treballat.

   BiBlioteca xaVier Benguerel: dimecres a les 
18.30 h (28 de febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Elies Barberà 
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 Taller d’escripTura expressiva 
Taller que té com a objectiu la descoberta d’un mateix i 
despertar el plaer d’escriure. Posa un ventall de tècni-
ques a l’abast de cada participant, perquè les utilitzi de 
la manera que més li vingui de gust i faci aquest viatge 
a l’interior d’ell mateix. L’escriptura, doncs, com a eina 
d’exploració i de construcció de qui som, qui érem i qui 
voldríem ser.

   BiBlioteca Vallcarca i els penitents -   
M. antonieta cot: dimecres a les 18.15 h (4, 11, 
18 i 25 d’abril)

a càrrec de: Ingrid Van Gerven 
Durada: 4 sessions de 2 h (8 hores) 
Quota d’inscripció: 18 €

 Taller de narració oral 
Es tracta d’un seguit de sessions de formació per a narra-
dors orals en què els assistents aprendran l’art d’explicar 
històries fent servir només la veu, el cos i la imaginació.

Es donaran a conèixer les tècniques apropiades per a se-
leccionar, preparar i explicar contes a petits i grans.

   BiBlioteca Vila De gràcia: dimecres a les 19 h 
(4, 11, 18 i 25 d’abril; 2, 9, 16 i 23 de maig)

a càrrec de: Rubén Martínez Santana
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 el llenguaTge de les imaTges 
El nostre món s’escriu i es llegeix, en gran manera, per 
mitjà de les imatges. Conèixer el seu llenguatge ens en-
senya a entendre-les millor, a gaudir-les, a criticar-les i 
a usar-les per expressar les nostres idees i sentiments. 
En aquest taller reflexionarem sobre què és una imatge, 
aprendrem altres maneres de contemplar i compartirem 
les nostres mirades subjectives i úniques mitjançant exer-
cicis i diàlegs.

   BiBlioteca nou Barris: dissabte a les 11 h (7, 14, 
21 i 28 d’abril)

a càrrec de: Ona Planas
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 creació liTerària a TwiTTer 
Sessions per a aprendre a escriure poemes, microrelats, 
aforismes, pensaments, etc., tenint en compte la limi-
tació de l’espai a Twitter. Utilitza la xarxa per posar de 
manifest els teus dots d’escriptor i aconsegueix que la 
brevetat sigui sinònim de creativitat.

   BiBlioteca sagraDa FaMília - Josep M. ainauD 
De lasarte: dimarts a les 19 h (22 i 29 de maig; 
5 de juny)

a càrrec de: Cristina Company
Durada: 3 sessions de 2 h (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €

 millora el Teu anglès amb la 
wikipedia 
En aquest taller els participants escriuran articles per a 
la Simple Wikipedia (en anglès simplificat) a partir d’un 
article existent en català o castellà, o en crearan de nous a 
partir dels seus interessos o aficions. D’aquesta mane ra, 
milloraran el seu nivell d’anglès, l’ortografia, l’expressió 
escrita i la gramàtica, a més d’aprendre a escriure entra-
des a la Wikipedia com a eina de treball col·laboratiu. 

   BiBlioteca JauMe Fuster: dimarts a les 19 h (5, 12, 
19 i 26 de juny)

a càrrec de: Stefan Blasel
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €



 Taller d’escripTura creaTiva
Sessions per a aprendre quines són les tècniques de l’es-
criptura i com es construeix un relat. Adreçat a persones 
que  volen  expressar  idees,  sentiments,  realitats,  etc., 
mitjançant la paraula escrita. El taller serà essen cial ment 
pràctic, i els textos s’analitzaran de manera participativa.

  BiBlioTeca Vilapicina i la Torre lloBeTa: 
dimecres a les 18.30 h (31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de 
febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Victoria Bermejo
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

  BiBlioTeca poBle-sec - Francesc Boix: dijous 
a les 19 h (1, 8, 15 i 22 febrer; 1, 8, 15 i 22 de març)

a càrrec de: Ricardo Reitano
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 Taller de relaT curT
T’agrada escriure contes? Vols saber les estratègies i els 
secrets per a escriure’ls? El conte és un gènere literari amb 
les seves pròpies regles de joc. En aquest taller pràctic, 
sabrem quines són i què hem de fer per a aplicar-les.

  BiBlioTeca el cloT - Josep BeneT: dimarts a les 
19 h (13, 20 i 27 de febrer) i dimecres a les 19 h (7 de març)

a càrrec de: Pere Guixà
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 dir poesia en veu alTa 
Vols conèixer les eines bàsiques per a poder dir poesia? 
L’objectiu d’aquest taller és promoure el gust per la poe-
 sia a partir de la lectura de poemes en veu alta. Per això 
es treballarà la dicció catalana i com trobar l’entonació i 
el ritme que el text demana. Al final es farà un recital a 
partir del material treballat.

  BiBlioTeca xaVier Benguerel: dimecres a les 
18.30 h (28 de febrer; 7, 14 i 21 de març)

a càrrec de: Elies Barberà 
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 Taller d’escripTura expressiva 
Taller que té com a objectiu la descoberta d’un mateix i 
despertar el plaer d’escriure. Posa un ventall de tècni-
ques a l’abast de cada participant, perquè les utilitzi de 
la manera que més li vingui de gust i faci aquest viatge 
a l’interior d’ell mateix. L’escriptura, doncs, com a eina 
d’exploració i de construcció de qui som, qui érem i qui 
voldríem ser.

  BiBlioTeca Vallcarca i els peniTenTs -  
M. anTonieTa coT: dimecres a les 18.15 h (4, 11, 
18 i 25 d’abril)

a càrrec de: Ingrid Van Gerven 
Durada: 4 sessions de 2 h (8 hores) 
Quota d’inscripció: 18 €

 Taller de narració oral 
Es tracta d’un seguit de sessions de formació per a narra-
dors orals en què els assistents aprendran l’art d’explicar 
històries fent servir només la veu, el cos i la imaginació.

Es donaran a conèixer les tècniques apropiades per a se-
leccionar, preparar i explicar contes a petits i grans.

  BiBlioTeca Vila De gràcia: dimecres a les 19 h 
(4, 11, 18 i 25 d’abril; 2, 9, 16 i 23 de maig)

a càrrec de: Rubén Martínez Santana
Durada: 8 sessions d’1 h 45 min (14 hores)
Quota d’inscripció: 24 €

 el llenguaTge de les imaTges 
El nostre món s’escriu i es llegeix, en gran manera, per 
mitjà de les imatges. Conèixer el seu llenguatge ens en-
senya a entendre-les millor, a gaudir-les, a criticar-les i 
a usar-les per expressar les nostres idees i sentiments. 
En aquest taller reflexionarem sobre què és una imatge, 
aprendrem altres maneres de contemplar i compartirem 
les nostres mirades subjectives i úniques mitjançant exer-
cicis i diàlegs.

  BiBlioTeca nou Barris: dissabte a les 11 h (7, 14, 
21 i 28 d’abril)

a càrrec de: Ona Planas
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores)
Quota d’inscripció: 13 €

 creació liTerària a TwiTTer 
Sessions per a aprendre a escriure poemes, microrelats, 
aforismes, pensaments, etc., tenint en compte la limi-
tació de l’espai a Twitter. Utilitza la xarxa per posar de 
manifest els teus dots d’escriptor i aconsegueix que la 
brevetat sigui sinònim de creativitat.

  BiBlioTeca sagraDa FaMília - Josep M. ainauD 
De lasarTe: dimarts a les 19 h (22 i 29 de maig; 
5 de juny)

a càrrec de: Cristina Company
Durada: 3 sessions de 2 h (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €

 millora el Teu anglès amb la 
wikipedia 
En aquest taller els participants escriuran articles per a 
la Simple Wikipedia (en anglès simplificat) a partir d’un 
article existent en català o castellà, o en crearan de nous a 
partir dels seus interessos o aficions. D’aquesta mane ra, 
milloraran el seu nivell d’anglès, l’ortografia, l’expressió 
escrita i la gramàtica, a més d’aprendre a escriure entra-
des a la Wikipedia com a eina de treball col·laboratiu. 

  BiBlioTeca JauMe FusTer: dimarts a les 19 h (5, 12, 
19 i 26 de juny)

a càrrec de: Stefan Blasel
Durada: 4 sessions d’1 h 30 min (6 hores) 
Quota d’inscripció: 13 €
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Biblioteca Sagrada Família -  
Josep M. Ainaud de Lasarte
Provença, 480 · Tel. 93 450 87 33
A⁄e b.barcelona.sf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibsagradafamilia
Metro: Sagrada Família (L2) (L5)
Bus: 19, 33, 34, 50, 51, H10 i V21

 Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix 
Blai, 34 · Tel. 93 443 01 05
A⁄e b.barcelona.ps@diba.cat
www.barcelona.cat/bibfrancescboix
Metro: Paral·lel (L2) (L3)
Bus: 20, 21, 24, 36, 61, 64, 121 i D20

Biblioteca Jaume Fuster 
Pl. de Lesseps, 20-22 · Tel. 93 368 45 64
A⁄e b.barcelona.jf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibjaumefuster
Metro: Lesseps (L3)
Bus: 22, 24, 27, 28, 31, 32, 87, 116 i H6

Biblioteca Vallcarca i els Penitents   
- M. Antonieta Cot
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69
Tel. 93 211 23 51 
A⁄e b.barcelona.pe@diba.cat
www.barcelona.cat/bibpenitents
Metro: Penitents (L3) i Vall d’Hebron 
(L3 i L5)
Bus: 19, 27, 60, 73, 119, 123, 124, 129, B19 i V15

Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Tel. 93 284 77 90
A⁄e b.barcelona.vg@diba.cat
www.barcelona.cat/bibviladegracia
Metro: Fontana (L3) i Joanic (L4)
Bus: 22, 24, 39, 87, 114 i V17

Biblioteca Nou Barris 
Pl. Major de Nou Barris, 2
Tel. 93 291 48 50
A⁄e b.barcelona.nb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibnoubarris
Metro: Llucmajor (L4)
Bus: 11, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82 i B19

Biblioteca Vilapicina  
i la Torre Llobeta
Plaça de Carmen Laforet, 11
Tel 93 408 06 67
A⁄e b.barcelona.vtl@diba.cat
www.barcelona.cat/bibvilapicina
Metro: Maragall (L4) (L5)
Bus: 19, 26, 32, 45, 47, 50, 51, 122, H6  
i V27

Biblioteca El Clot - Josep Benet 
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
Tel. 93 309 51 99
A⁄e b.barcelona.jb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibelclot
Metro: Glòries (L1)
Bus: 7, 60, 62, 92, 192 i H12
Tram: La Farinera (T5, T6), Glòries  
(T4, T5, T6)

Biblioteca Xavier Benguerel
Av. del Bogatell, 17 
Tel. 93 225 18 64
A⁄e b.barcelona.xb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibxavierbenguerel
Metro: Bogatell i Ciutadella (L4) i 
Marina (L1)
Bus: 36, 59, 92, H16 i V27

ADRECES 

  Totes les biblioteques estan adaptades    Anell magnètic

INSCRIPCIONS
Cal inscripció prèvia a les biblioteques  

que fan els tallers i tenir el carnet  
de Biblioteques de Barcelona

  50% 
Targeta rosa reduïda

Carnet jove
Famílies nombroses o monoparentals

  Gratuït 
Aturats

Targeta rosa gratuïta

En tots els casos cal acreditar-ne la condició
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Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.

http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
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