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Organitza:

Un Novembre Literari dedicat a la 
“Literatura en femení”, que pretén 
reflexionar al voltant de la literatura 
escrita per dones, donar a conèixer 
veus femenines i homenatjar-les 
com es mereixen.
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Col·labora:

Mercè Rodoreda (1908-1983) – 
Institut Català de les Dones
Aquesta exposició ens endinsa en 
la vida i l’obra de l’escriptora més 
traduïda de la literatura catalana 
contemporània. Fotografies i textos 
ens evoquen l’univers literari amb què 
l’autora ens apropa als seus sentiments 
mitjançant la creació d’uns personatge, 
especialment els femenins, que cobren 
vida més enllà del relat.
Al Centre Cívic Joan Maragall, 
del 5 al 27 de novembre.

“Art-Llibre”, pel col·lectiu Taller de 
Pintura Creativa, dirigit per Margarita 
Mascaró
L’exposició “Art-Llibre” està dedicada 
al tema del llibre fet per artistes. 
Participen “Art en Comú”, con 
col·lectius d’artistes generat al voltant 
del Taller de Pintura Creativa creat i 

dirigit per Margarita Mascaró.
Trobarem llibres artístics que es miren 
de forma seqüencial de diverses planes, 
però també com un objecte artístic, 
entre la pintura i l’escultura. Cada 
llibre és únic i està inspirat en una idea 
plàstica i no narrativa, a diferència dels 
llibres tradicionals. Podreu trobar temes 
com la botànica, les identitats i els 
petits relats.
A la Biblioteca Joan Margarit, 
del 7 al 30 de novembre

I A MÉS…

Homenatge a Isidor Cònsul i Giribet
Amb motiu del 10è aniversari de la 
mort de l’escriptor, editor i veí de Sant 
Just Desvern.
Dimarts 3 de desembre
19.30 h – Ateneu: Sala Cinquantenari

EXPOSICIONS



Dimecres 30 d’octubre

19.30 h – Cal Llibreter
Conferència sobre Aurora Bertrana, 
i la seva obra Entre dos silencis, amb 
Georgina Solà i Maria Bohigas
Organitza: Cal Llibreter

Dimecres 6 de novembre

19 h – Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet
Xerrada: Mercè Rodoreda, amb Anna 
Maluquer, de la Fundació Mercè 
Rodoreda
Repassarem les etapes de la vida i el 
llegat d’aquesta gran figura de la literatura 
catalana.
Organitza: Can Ginestar

20 h – Cal Llibreter
Presentació del llibre: Zona zero,  
de Núria Busquet Molist, traductora, 
poeta i novel·lista
Organitza: Cal Llibreter

Dijous 7 de novembre

19 h – Can Ginestar
Club de lectura dels dijous
Lectura: Argelagues, de Gemma Ruiz
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

19.30 h – Biblioteca Joan Margarit
Inauguració de l’exposició: “Art-
Llibre” del col·lectiu Taller de Pintura 
Creativa, dirigit per Margarita 
Mascaró

Dimecres 20 de novembre

20 h – Cal Llibreter
Acte sobre Muriel Rukeyser i el seu 
llibre Savage Coast. Hi intervenen 
Eulàlia Busquets, traductora, i 
Francesc Orteu, filòsof i escriptor
Organitza: Cal Llibreter

Divendres 22 de novembre

19 h – Celler de Can Ginestar
Una dona sola, monòleg de l’autora 
Franca Rame
Organitza: Tamboret, grup de persones 
adultes de teatre de l’Ateneu amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 23 de novembre

11 h – Biblioteca Joan Margarit  
(sala infantil)
L’Hora del Conte: Ningú més que 
l’altre, amb Raig de Sol Contes
Per a infants a partir de 3 anys.
Una sessió de contes infantils sobre la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
Princeses que surten dels contes de fantasia 
per queixar-se de les seves històries de 
sempre. Una nena que vol ser astronauta 
i, encara tots els obstacles, aconsegueix el 
seu somni de viatjar a l’espai. Fins i tot, la 
història de la Maria i les seves “dues feines”.
Places limitades. Es repartiran tiquets de 
torn a partir de les 10 h.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

20 h – Ateneu: Sala Cinquantenari
Cicle d’espectacles poètic-literaris: 
Poetes de la República, de 
Clementina Arderiu, amb Justeatre
També el dia diumenge 24 de 
novembre, a les 18 h
Organitza: Justeatre

Dimarts 26 de novembre

18 h – Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet
Xerrada: 50 anys d’Aloma, de Mercè 
Rodoreda, amb Anna Maluquer, de la 
Fundació Mercè Rodoreda
50è aniversari de la 2a edició d’Aloma, 
l’única novel·la dels anys 30 que Mercè 
Rodoreda no va rebutjar.
Organitza: Can Ginestar

Dimecres 27 de novembre

19 h – Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet
Taula rodona: Literatura
en femení, conduïda per 
M.Àngels Cabré i amb les 
escriptores Jo Alexander 
i Maite Carranza
Organitza: Biblioteca 
Joan Margarit

Dissabte 30 de novembre

12.30 h – Davant 
de Cal Llibreter
Vermut poètic amb 
Silvie Rothkovic
Organitza: 
Cal Llibreter

Dimarts 12 de novembre

19.30 h – Can Ginestar: Celler
Recital poètic de Joan Margarit 
i Luis García Montero
Una oportunitat per aprofundir en l’obra de 
dos dels poetes més destacats i llegits del 
país: Joan Margarit, poeta i veí de Sant Just 
Desvern, Premi Nacional de Poesia i recent 
premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 
2019 i Luis García Montero, actual director 
de l’Institut Cervantes.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dimecres 13 de novembre

19.30 h – Can Ginestar
Club de lectura en anglès
Lectura: Pride and Prejudice,   
de Jean Austen
Per a persones inscrites al club 
exclusivament.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous 14 de novembre

19.30 h – Cal Llibreter / Ateneu
Presentació del llibre 
Sempre han parlat per nosaltres, 
de Najat El Hachmi
El seu primer assaig que aborda el tema 
del feminisme i la doble discriminació que 
pateixen les dones musulmanes.
Organitza: Cal Llibreter

Dimarts 19 de novembre

19.30 h – Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet
Tertúlia literària amb Gemma 
Ruiz per comentar la seva obra 
Argelagues
La periodista de TV3 es va estrenar com 
a escriptora amb aquesta novel·la, que 
parla de la lluita de tres dones, al llarg 
del segle XX, per obrir-se camí en el 
món laboral de les fàbriques tèxtils del 
Vallès i per tirar endavant la família.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
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 Activitats relacionades amb el 25N contra la violència de gènere


