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Biblioteca Central d’Igualada
i Plaça de Cal Font



PROGRAMA D’ACTIVITATS
> 11 h

Club de filosofia 

Amb Josep M. Esquirol, que ens parlarà del 
seu últim llibre La penúltima bondat: assaig 
sobre la vida humana. 
Moderat per Rafa Carmona, professor de 
filosofia.
A les encavallades de la Biblioteca

A càrrec de Joan- 
Elies Adell, director 
de la Institució de les 
Lletres Catalanes i 
l'Il·lustríssim Sr. Marc 
Castells, alcalde 
d'Igualada. Tot seguit, 
conversa amb Enric 
Calpena que ens 
parlarà de la seva 

> 12 h

Bibliolab 
Històries en moviment

A càrrec de Tantàgora. Instal·lació exterior 
literària amb àlbums il·lustrats. Us 
convidem a crear i recrear històries a partir 
d’una pàgina d’un conte, d’una manera 
diferent.  Adreçat a famílies. 
A la plaça de Cal Font

> 12 h

Inauguració del 
Mercat de Lletres

darrera novel·la El dia que Barcelona va morir. 
Presentat per Marina Llansana, periodista. 
Amb la col·laboració de Llibreria Aqualata. 
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 11.30 h

La Bella Desperta

Vivim del cuentu explicaran una nova 
versió d’aquest relat clàssic en la qual els 
personatges es comporten d’una manera 
sorprenent i amb grans dosis de sentit de 
l’humor. Amb la col·laboració d’Abacus i 
Editorial Baula. 
A la sala infantil de la Biblioteca



> 12.30 h

Taller L’Agus i els mons-
tres: el tresor perdut

A càrrec de Jaume 
Copons i Liliana 
Fortuny. Veniu a 
descobrir l’univers 
de l’Agus i els seus 
monstres amb un 
taller on inventareu i 
dibuixareu cadascun 
dels atributs del 
monstre fins arribar a

l’estrambòtic i sorprenent resultat final. Amb 
la col·laboració d’Abacus i l’Editorial Combel. 
A la sala infantil de la Biblioteca

> 17 h

Lliurament de premis

Del 1r concurs de microrelats eròtics 
organitzat per APLEC (Associació Promoto-
ra de la Llengua Catalana). 
Tot seguit, presentació del llibre Vestals de 
Roma, d’Encarna Sant-Celoni a càrrec de 
Concepció Ramió. 
Amb la col·laboració de Llegim...? Llibreria. 
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 13 h

Taula rodona 
d’autors km 0

Amb el pseudònim de Lola Palau, deu 
autors de la Catalunya Central presenten el 
llibre Que Déu ens agafi confessats, amb 
Llorenç Capdevila, Jordi Estrada, Maria 
Dolors Guàrdia, Joan Pinyol i Josep M. 
Solà, entre d’altres. Un recull de contes que 
proposa una relectura desenfadada i 
irònica dels Deu Manaments. 
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 16 h

Cafè de lletres. 
Fem un Kahoot literari? 

Veniu a participar amb el vostre mòbil i 
guanyeu un lot de llibres responent el 
màxim de preguntes proposades per 
Narranación. Demostreu què en sabeu del 
món de les lletres a la música, al cinema, als 
llibres o als còmics. Un joc divertit i 
interactiu tot fent un cafè.
Al local del restaurant Entretemps (C/ Galícia, 15)



PROGRAMA D’ACTIVITATS
> 18 h

Amor a les lletres 
i a les cançons

Recital de música i poesia a càrrec de Marc 
Freixas i Cesk Freixas. Els uneix l’amor per 
l’escriptura i la literatura en llengua 
catalana. Ambdós tenen una llarga 
trajectòria poètica i musical en el panorama 
català. Junts recitaran poemes i cantaran 
cançons pròpies. 
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 17.30 h

Taller familiar 
El món de les lletres

> 17.30 h

Recomanem contes infantils

Els membres del Club de lectura de 
literatura infantil de la Biblioteca 
recomanaran i compartiran els millors 
contes que s’han llegit. 
A l’espai de lectura de la plaça de Cal Font

Veniu a crear la 
vostra pissarra 
farcida de lletres per 
escriure, dibuixar i 
decorar l’habitació. 
Adreçat a infants de 
5 a 12 anys. 
A càrrec d’El Taller de 
Capellades. 
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca fins al 
mateix dia a les 17h.  
A la sala infantil de la 
Biblioteca



> 20 h

Cicle DePellSensible: 
Formosa per Formosa

Feliu Formosa llegirà una selecció dels seus 
poemes i Esther Formosa els interpretarà 
cantant, acompanyada a la guitarra per 
Carlo Doneddu. Preu: 5€/7€. 
A la sala d’actes de la Biblioteca

EXPOSICIÓ
Feliu Formosa: 
traductor, poeta i home 
de teatre

Feliu Formosa és un nom de referència en 
diversos àmbits literaris i culturals, 
especialment en el poètic i el teatral, però 
també en el de la traducció. A més, té una 
vinculació especial amb Igualada, on viu 
des de fa uns anys.
Aquesta mostra pretén ser un petit 
homenatge, una pinzellada del seu 
recorregut literari i vital. 
L’organitzen: Ajuntament d’Igualada - 
Biblioteca Central.  
A la sala d’exposicions de la Biblioteca

> 18.45 h

Pedrolo a cent per hora

A càrrec de Lluís-Anton Baulenas. 
Un recorregut per la trajectòria de Manuel 
de Pedrolo, amb motiu del centenari del 
seu naixement, donant un relleu especial 
tant al seu nivell literari com al seu aspecte 
activista, que el va fer tan incòmode en els 
primers anys de la Generalitat restaurada i 
fins que va morir. 
A les encavallades de la Biblioteca

I A MÉS A MÉS



Paisatges literaris

CONCURS
INSTAGRAM
#concursmercatdelletres18

Feu-vos seguidors del compte 
@bibliotecaigualada. 
Envieu-nos les millors fotos literàries del 
Mercat de Lletres amb l’etiqueta 
#concursmercatdelletres18. 
El premi a la millor foto serà una Polaroid 
Instant i hi haurà un segon premi 
consistent en un lot de llibres. 
Teniu temps fins al 30 de setembre. 
La inscripció al concurs suposa l’acceptació 
de les bases que estaran publicades al 
Facebook del Mercat de Lletres  
(www.facebook.com/mercatdelletres) 

Fotografies de Carles Rodríguez Marin que 
il·lustren un fragment d’obres literàries de 
diferents autors catalans. 
L’organitzen: Diputació de Barcelona. 
Xarxa de Biblioteques Municipals.  
Al vestíbul de la Biblioteca

Gimcana de contes

Resolgueu els enigmes que us plantejaran a 
diversos llocs de la plaça i de la Biblioteca. 
Per cada conte, un voluntari us donarà una 
enganxina i hi haurà un obsequi final. 
Recolliu el pòster amb les instruccions del 
joc a la sala infantil de la Biblioteca. 
Activitat familiar. Places limitades, cal inscrip-
ció prèvia fins a mitja hora abans de començar.
Ho organitza: Àuria Grup

> 12 a 14 h
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PLAÇA DE
CAL FONT

ESMORZARS, VERMUTS
I MENÚS LITERARIS
Els restaurants i cafeteries de la plaça de 
Cal Font oferiran descomptes i menús 
literaris especials amb motiu del Mercat 
de Lletres.
Hi col·laboren: Cafeteria La Rambleta, 
Visceral Espai Gastronòmic,
Restaurant Entretemps, La Cafeteria i Bitok.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Central d’Igualada estarà 
oberta de 10 a 21 h. 
A partir de les 13.30 h només oferirà servei 
de lectura a sala i Wi-Fi.

Visita el nou Bibliobús 
Montserrat.
El Bibliobús Montserrat recorre els pobles 
de l’Anoia fent arribar la lectura i l’oci a 
petits i grans. Aquest any estrenem 
bibliobús nou i modern. 
Veniu a visitar-lo a la plaça de Cal Font

Parxís ortogràfic,
d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Original parxís que conté 8 taulers diferents 
per practicar l’ortografia del català. 
El joc és per a nens a partir de vuit anys o 
adults que vulguin repassar o reforçar la 
normativa catalana o per jugar una bona 
estona amb les paraules. Activitat dins la 
campanya «I tu, jugues en català?».
A la carpa del CNL Montserrat - Consorci
per a la Normalització Lingüística

Mercat, de 10 a 20 h
Durant tot el dia hi haurà parades de llibres 
i espais d’entitats: Llegim...? Llibreria, 
Abacus Cooperativa, Llibreria Aqualata, 
Artèria, espai d’art i tallers, CNL Montserrat-
Consorci per a la Normalització Lingüística, 
Llibreria Rabell, APLEC, Llibres Artesans. 

Espais de lectura 
per a petits i grans.

Intercanvi de punts de llibre
Una de les carpes de la plaça servirà als 
col·leccionistes per mirar, remenar i 
intercanviar punts de llibre de tota mena.



CNL Montserrat - Consorci per a la Normalització Lingüística, APLEC, Llegim...? Llibreria, Abacus Cooperativa, 

Llibreria Aqualata, Llibreria Cal Rabell, Artèria espai d'arts i tallers, Rosa dels vents, Editorial Combel, Narranación, 

Àuria Grup, Cafeteria La Rambleta, Visceral Espai Gastronòmic, Restaurant Entretemps, La Cafeteria i Bitok.

www.igualada.cat

Organitzen:

Amb el suport de:

Hi col·laboren:

www.bibliotecaigualada.cat Mercat de Lletres 

àr
ea

 p
ub

lic
ita

t


