
Programa
d’activitats

50 anys de Biblioteca a Montornès sumen molts minuts de treball. 
Sumen, també, una gran quantitat de persones que l' han utilitzat 
sigui  per cercar informació, per autoformar-se, o pel pur plaer de 

llegir, mirar una pel·lícula o d’escoltar música.  

Avui treballem perquè la Biblioteca sigui un punt de trobada 
on poder compartir un mateix interès: la cultura.

50 anys de



Dilluns, 26 de novembre 19 h
Presentació del llibre: 
 VIVE 50: CAMBIAR DE VIDA 
 SIN CAMBIAR DE BARRIO
 Neus Arqués
Les cinquanta experiències 
que es va proposar viure durant 
l’any del cinquanta aniversari.

Regal del llibre per als 10 
primers inscrits nascut al 1968.
 

Divendres, 30 de novembre
 SCAPE ROOM 
 SWAT LIBRARY
 123ActionBarcelona 

Activitat familiar

3 sessions: 
16 h, 17.45 h i 19.30 h

Cal inscripció

Exposició: 
 VISC I TORNO A REVIURE 
 Commemoració del 
 centenari del naixement 
 de Montserrat Abelló

Del 23 de novembre 
al 20 de desembre.
Visita explicativa i recital poètic. 
11 de desembre a les 18 h

Dimecres, 7 de novembre 18 h
 MONÒLEG POMPEU 
 FABRA: JUGADA MESTRA!
 Any Pompeu Fabra

Un tennista interpel·la el públic 
de la sala. Es pot jugar a tennis 
sense regles? No és possible. 
En l'esport, com en la llengua, 
cal compartir unes normes 
i acceptar-les per jugar bé. 
Pompeu Fabra, un tennista 
apassionat, va proposar unes 
normes per al català que van 
ser acceptades i compartides 
per tothom. Aquest és el punt 
de partida d'un espectacle que 
utilitza la metàfora esportiva 
per introduir-nos a la dimensió 
cientí�ca, humana i ciutadana 
del geni ordenador de la 
llengua catalana.
Interpretació: Òscar Intente
Direcció: Maria P. Pla
Companyia: Inútils Mots. 
Teatre de la paraula

Org. O�cina de Català

Divendres, 16 de novembre 19 h 
 Presentació de l'opuscle 
 EL TEMPS RETROBAT
 Tertúlies 2017

Aquest llibre recull en els seus 
quatre capítols els records 
exposats pels tertulians en 
referència a les riuades de l’any 
1962, l’evolució dels mitjans 
de transport al municipi al llarg 
del segle passat, les feines del 
camp, i els o�cis de cinc dels 
participants en les tertúlies.
Inclou dos textos antics, relats 
de dues persones que quan 
eren nens passaven les 
vacances a la rectoria de 
Montornès als anys 20 i 30 
del segle passat.  
Cada secció està il·lustrada 
amb imatges provinents de 
l’Arxiu Històric de Montornès.

Participants de les tertúlies

Coordinador: Sergio Arévalo
Conductora de l’acte: 
Anna Ansia

Dissabte, 17 de novembre 20 h
Espai Cultural Montbarri 
(dins la programació 
Montbarri Aixeca el Teló)

 LLIBRES PER CREMAR  

Ciutat assetjada, fred infernal. 
Tres éssers refugiats a la 
biblioteca de l'am�trió: un 
professor hipòcrita (critica 
el que estima, detesta el que 
lloa). Sobreviu amb un estudiant 
idealista i la jove que aquest 
estima. La biblioteca: un 
dipòsit de combustible. 

Edats recomanades: 
a partir de 12 anys 

Durada: 80 minuts 

Preu: 5 € 
Reserva d’entrades a 
entrades.montornes.cat 
(consulteu les boni�cacions 
disponibles)

Més informació: 
Facebook - CompanyiaPyros

17.30 h 
TEMPS DE LLUM

Espectacle de titelles i teatre 
d’ombres basat en la pedagogia 
de la llum.
És una experiència sensorial 
per somiar i sentir les estacions 
de l’any que ens permeten 
entendre la vida com un cicle 
on tot transita i es transforma

Cia. Clardelluna
Activitat per a infants de 0 a 3 anys
Cal inscripció

18.30 h 
UN ANIVERSARI DE CONTE 
50 ESPELMES I UN PASTÍS
Amb la Mercè Rubí i la Mon Mas
Activitat familiar + 3  anys
Cal inscripció 
Col·labora L' Aula de Teatre

A partir de les 20 h

50 ANYS DE BIBLIOTECA
Inauguració de l'exposició 
de fotogra�es. 

ACTUACIÓ DE 
L’ AULA DE TEATRE 

MONÒLEG LA MEVA 
FAMÍLIA ÉS UN DESASTRE
Eloi Güell

MÚSICA DELS ANYS 60
Escola Municipal de Música

Finalitzarem amb un brindis 
per celebrar els 50 anys

LA BIBLIOTECA ESTÀ DE FESTA  Dimecres, 28 de novembre 


