




 
 

Vols viure el moment en què els integrants d’Urban 
Sketchers Barcelona plasmen un dia normal a la 
biblioteca?  
Aquest any coincidint amb el 50è aniversari de servei 
comunitari, la biblioteca remodelarà alguns dels seus 
espais, i els dibuixos serviran per veure “l’abans i el 
després” 
Amb la participació d’Urban Sketchers Barcelona. 
Entrada lliure. 

Explicarem com la literatura ens pot ajudar a treballar 
l'alegria i la il·lusió i recomanarem lectures que 
promoguin aquests dos sentiments tan necessaris per al 
nostre benestar. 
A càrrec de Laura Garcia, creadora del projecte Booklife 
de prescripció literària i biblioteràpia. 
 

Xerrada sobre el recull de textos feministes “Som una 
ganga”. 
Montserrat Roig és un dels pals de paller de qualsevol 
història del feminisme català. S'ha parlat a bastament i 
amb prou justícia de la seva ploma tan ben esmolada en 
l'assaig i la columna periodística, i se n'han fet antologies 
des d'altres perspectives, però fins ara no s'havien 
agrupat posant el focus en el seu pensament feminista. 
Especialment crítica amb els intel·lectuals masclistes 
d'esquerres, lluminosa quan ens parla de les seves 
col·legues escriptores i de l'eterna pregunta sobre la 
«literatura femenina»... Roig té moltes coses a dir-nos 
d'una lluita política que viu avui una embranzida 
vigorosa i que, tristament, sembla que no es pot permetre 
el luxe d'afluixar en un futur pròxim. 
A càrrec de Ma. Àngels Cabré Castells. 
 

Amb l’entrega del pastís d’aniversari s’inicia a la 
biblioteca una activitat oberta en què usuaris/usuàries 
podran dipositar el seu desig per als propers anys. 
A càrrec d’alumnes de l’Escola Sagrat Cor Diputació. 

Els dietaris varen néixer com un document de gestió 
interna, per deixar per escrit la rutina diària de la feina 
de la Biblioteca: entrades i sortides de documents, les 
diferents tasques realitzades, visites d’inspecció, etc. Les 
bibliotecàries també deixaven constància del seu dia a 
dia, convertint aquests documents en un testimoni de la 
vida de l’època. 
A partir de l’1 de desembre posarem a disposició del 
públic per a la consulta els quatre dietaris escrits que es 
conserven de l’antiga biblioteca Sofia Barat, quan estava 
emplaçada a l’Escola Sagrat Cor, i que fan referència a 
dates compreses entre l’any 1971 i 1985. 
 

 
 


