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OBERTES LES INSCRIPCIONS PEL CLUB 
DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA 

 

 
 
 

Un cop al mes, Albert Grabulosa moderarà un club de lectura sobre un 
llibre en concret i la setmana següent Jordi Teis comentarà una pel·lícula 
relacionada amb l’obra. 
 
Per participar-hi cal inscriure’s gratuïtament a la Biblioteca Marià Vayreda, 
on es podrà recollir en préstec el llibre en qüestió. 

 
   

 

 
Ja estan obertes les inscripcions pel Club de lectura de la Biblioteca Marià 
Vayreda d’Olot. Aquest curs, el club es transforma. Un dimarts al mes, els 
assistents debatran sobre un llibre en concret i la setmana següent veuran 
una pel·lícula relacionada amb el llibre.  

Per participar-hi, cal inscriure’s gratuïtament al taulell de la Biblioteca, on 
es podrà recollir en préstec el llibre en qüestió per llegir-lo abans de la 
sessió. Albert Grabulosa moderarà les sessions on es parlarà del llibre i 
Jordi Teis portarà el debat sobre les pel·lícules.  

Des d’aquesta setmana, tothom qui ho vulgui es pot apuntar ja a la 
primera sessió, que serà el dimarts 17 de novembre a les 19 h. Els 
participants llegiran El ferrocarril subterrani, de Withehead Colson, i la 
setmana següent miraran la pel·lícula La rosa púrpura del Cairo, de 
Woody Allen. Tant el Club de Lectura com el Cinema del Club tindran lloc 
a la sala d’actes del Museu de la Garrotxa i cal assistir a les dues sessions. 

Cada mes s’obriran les inscripcions pel club de lectura del mes següent i 
els participants poden apuntar-se a totes les sessions o només a aquelles 
que més els interessi. L’aforament és limitat. 

Relació de lectures dels propers mesos:  
El ferrocarril subterrani, de Withehead Colson, dimarts 17 de novembre. 
Màquines com jo, d’Ian McEwan, dimarts 22 de desembre.  
Irse de casa, de Carmen Martín Gaite, dimarts 19 de gener. 
Teoria general de l’oblit, de José Eduardo Agualusa, dimarts 16 de febrer. 
Far west gitano, de Ramon Erra, dimarts 16 de març. 
Nosaltres en la nit, de Kent Haruf, dimarts 20 d’abril. 
Fugir era el més bell que teníem, de Marta Marín-Domine, dimarts 18 de 
maig. 
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Relació de pel·lícules dels propers mesos: 
La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen,  
Eva, de Kike Maíllo, dimarts 12 de gener. 
Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, dimarts 26 de gener. 
Un día más con vida, de Raúl de la Fuente i D. Nenow, dimarts 23 de 
febrer. 
Jacques Leonard, el payo Chac, de Yago Leonard, dimarts 23 de març. 
Família, de Fernando León de Aranoa, dimarts 27 d’abril. 
En tierra de nadie, de Danis Tanovic, dimarts 25 de maig. 
 
 


