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Book Crossing a Figueres
Del 20 al 26/04/09
Punts de recollida: Centre Cívic Creu de la Mà – C. Cívic 
Marca de l’Ham – Papereria DinA12 – Fundació Clerch i 
Nicolau – Bar El Cafetó // Organitza: Ofi cina de Català de 
l’Ajuntament de Figueres 
Bookcrossing és un canal cultural lliure i gratuït d’intercanvi 
de llibres; la CCC vol alliberar llibres per Figueres tot creant 
un fl ux d’intercanvi d’experiències lectores. Apropa’t als punts 
bookcrossing de la CCC, emporta’t llibres, allibera llibres i fes 
circular la cultura pels carrers de la ciutat.

Intervenció pictòrica al voltant 
de Maria Àngels Anglada 
22/04
16.00 h // C/Girona // Organitza: Aj. de Figueres
Els alumnes de batxillerat artístic de l’IES Alexandre Deulofeu pinta-
ran 6 murals al voltant de la fi gura de Mª. Àngels Anglada al terra.

4t Intercanvi de llibres
23/04
Tot el dia // La Rambla
Durant tot el dia de Sant Jordi l’Ofi cina de Català de l’Ajuntament 
de Figueres disposarà d’un estand a la Rambla per exposar els 
llibres que alumnes dels cursos de català, parelles lingüístiques i 
públic en general portin per intercanviar-se. Els llibres es poden 
fer arribar uns quinze dies abans a l’Ofi cina de Català de l’Ajunta-
ment (av. Salvador Dalí, 107) o bé es poden portar el mateix dia 
al matí a la parada de la Rambla. L’objectiu és fomentar la lectura 
en llengua catalana d’una manera pràctica i econòmica. Cada 
persona pot portar fi ns a quatre llibres. Qui vulgui podrà jugar a 
l’Scrabble amb un Scrabble gegant elaborat per aprenents del 
Centre Penitenciari de Figueres. A la parada trobareu informació 
dels serveis que s’ofereixen a l’Ofi cina de Català i també del 
programa de Voluntariat per la llengua.
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Des de l’arrel
24/04
21.15 h // Cercle Sport Figuerenc
// Organitza: Ajuntament de Figueres

Lectura de poemes de Rosa Font i Massot. Amb 
l’acompanyament musical de Rafa Villalon i la interpretació de 
Tres pomes a càrrec de Big Mama (Rosa Font i Massot, M. 
Àngels Anglada i Rosa Leveroni). Presentació de Joan Ferrerós.

Croissants i literatura 
25/04
11.00 h // Plaça Esglèsia St. Pere // Organitza: Ajuntament 
de Figueres // Col·labora: Bar City Arms i Bar Dalicatessen

Una trobada, un col·loqui, un esmorzar amb escriptores i 
escriptors fi guerencs de múltiples tarannàs: autors consagrats, 
emergents, d’èxit, de culte... Croissants i literatura vol oferir un 
calidoscopi de diverses maneres d’entendre la literatura sorgides 
des de la ciutat. Hi participaran Àngel Burgas, Jair Domínguez, 
Carles Mallol, Vicenç Pagès, Sebastià Roig i Helena Tornero en 
un diàleg conduït per Mercè Cuartiella.
Cafè i croissant per a tothom.

Contacontes per nouvinguts 
Per Lyubov Mayarchuk, Niccoleta Onetiu, 
Andrea Dolcemascolo, Magdalena 
Kudzinowska i Michaela Bubleová
25/04
11.00 h // Sala d’actes de la Biblioteca Fages de Climent
// Organitza: Ajuntament de Figueres amb la col·laboració 
de l’Ofi cina de Català

 

Certamen literari i lectura de 
poemes d’arreu del món 
23/04
18.00 h // CFA Maria Verdaguer 
// Organitza: CFA Maria Verdaguer

1x1: 2
Accions fotogràfi ques de Jordi Puig. 
Especial St. Jordi
23/04 
D’11.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h // Organitza Ajuntament 
de Figueres // Col·labora Setmanari Empordà i Nau Côclea

Sardanes amb la Cobla Cadaqués
23/04
19.00 h // Plaça de l’Ajuntament // Organitza: Foment de la 
Sardana Pep Ventura 

Sessió especial dels clubs de 
lectura de la biblioteca
24/04
20.00 h // Biblioteca Fages de Climent // Organitza: 
Ajuntament de Figueres

Comentari de Quadern d’Aram de Maria Àngels Anglada, a càrrec 
de Mariàngela Vilallonga, Càtedra Maria Àngels Anglada.

Presentació del llibre 
Una màquina d’espavilar ocells
17/04  
19.30 h // Cercle Sport Sport Figuerenc // presenta el comissari 
de la CCC Joan Manel Soldevilla // Organitza: Aj. de Figueres
Jordi Lara presentarà el seu llibre Una màquina d’espavilar ocells 
de nit, un text exquisit on es fa un lúcid homenatge a la sardana, 
als seus compositors i als músics de cobla. En un any on Figueres 
ret homenatge a Pep Ventura a través de Figueres CCC, aquest 
era un llibre necessari.

Lectura dramatitzada de 
textos de Maria Àngels Anglada 
seguint l’itinerari Anglada
Per l’Aula Municipal de Teatre de Figueres 
20/04/09
18.00 h // Espai Urbà // Organitza: Ajuntament de Figueres amb 
la col·laboració de la Càtedra Anglada
Actuacions a: Estació de tren, Arxiu Comarcal (antic 
escorxador), Rambla, Museu del Joguet i Arxiu 
Municipal, (antiga Biblioteca Fages de Climent)

MiCCCrorelats al bloc 
de la CCC’09
www.micccrorelats.blogspot.com
Del 20/04 al 26/04
Organitza: Ajuntament de Figueres i el bisetmanri Hora Nova
La CCC obre una plataforma a la creació literària al bloc dels MiCC-
Crorelats, una tribuna oberta on tothom pot mostrar pinzellades de la 
seva creativitat amb només 75 paraules.
Els guanyadors s’emportaran un lot de llibres. Idea original Setmana de Sant Jordi de Mercè Cuartiella


