
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 

 
Palau de la Virreina (Rambla, 99) 
De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h 
Tel.: 93 316 10 00 
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Activitats a les biblioteques 

de Barcelona 

 
Enigmes a 
la Biblioteca 
 
La ciutat està amenaçada 
per un enemic que vol 
destruir les biblioteques: 
l’Anticultura. Només el 
podrem vèncer resolent 
enigmes a contrarellotge 
per tal de demostrar la 
nostra intel·ligència. I úni- 
cament tenim una hora, 
però, si investigueu amb 
nosaltres, aconseguirem 
derrotar plegats l’enemic. 
 
Cal fer inscripció prèvia a les 
biblioteques que ofereixen les 
activitats. 
Hi col·labora: Zahorí Books. 
— 
ACTIVITATS PER A 
NOIS I NOIES D’ENTRE 
6 I 12 ANYS 
Divendres, 31 de gener, 
a les 18.00 h, a la Biblioteca 
Trinitat Vella - José Barbero 
(Galícia, 16) 
Dimarts, 4 de febrer, a 
les 18.00 h, a la Biblioteca 
Montserrat Abelló (Comtes 
de Bell-lloc, 192-200) 
Dijous, 6 de febrer, a les 
18.00 h, a la Biblioteca Sant 
Antoni - Joan Oliver (Comte 
Borrell, 44-46) 
Divendres, 7 de febrer, 
a les 18.00 h, a la Biblioteca 
Sant Martí de Provençals 

 
Trobada dels 
clubs de lectura 
de novel·la 
negra juvenil 
 
Dimarts, 
4 de febrer, 
a les 11.00 h 
Biblioteca Jaume Fuster. 
Pl. Lesseps, 20-22 
Participants: IES Sant An- 
dreu i Escola Sadako 
 
Els joves lectors 
barcelonins es troben 
un cop més en el marc 
de BCNegra. Aquesta 
vegada, els participants 
en els clubs de lectura 
hauran treballat la 
novel·la Paraules emmet- 
zinades (Edebé, 2010), 
de Maite Carranza. Un 
cop els nois i les noies 
hagin treballat el llibre, 
participaran en un joc 
d’escapada (escape room) 
directament vinculat 
amb els temes i l’esce- 
nari de la novel·la, i en 
un taller sobre l’abús i 
l’assetjament sexual a 
menors que impartiran 
monitors de la Funda- 
ció Vicky Bernadet. 
Finalment, en el marc 
de BCNegra, es trobaran 
amb l’autora per sotme- 
tre-la a un interrogatori 

 
Sant Andreu 
juga. 
Especial 
BCNegra 
 
Dissabte, 
1 de febrer, 
de 10.00 a 14.00 h 
i de 16.00 a 20.30 h 
Biblioteca 
Ignasi Iglésias - Can Fabra. 
Segre, 24-32 
 
Activitats gratuïtes. 
Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Més informació a: 
www.bcn.cat/bibcanfabra 
Ho organitza: Associació Lúdico 
Cultural Stronghold i Biblioteca 
Ignasi Iglésias - Can Fabra 
 
Jocs de rol negres 
Per als amants del gènere 
negre i criminal. Apte per 
a principiants en els jocs 
de rol. Per a joves i adults 
(a partir de 16 anys) 
 
Petits detectius monstres 
Els més menuts de la 
casa jugaran a fer de 
detectius. 
Per a nens i nenes a par- 
tir de 6 anys i acompa- 
nyats d’un adult. 
 
Selecció de jocs 
Durant tot el dia, hi 
haurà una tria de jocs 
a disposició dels i les 

 
Clubs de lectura 
de gènere negre de 
Biblioteques de Barcelona 
 
15 i 21 de gener i 10, 18 i 19 de febrer 
Biblioteques de Barcelona 
 
Diversos clubs de lectura de Biblioteques de Barce- 
lona programen sessions relacionades amb l’edició 
d’enguany de BCNegra. L’assistència als clubs és 
lliure, però amb inscripció prèvia a les biblioteques 
que els ofereixen. 
 
Dimecres, 15 de gener, a les 18.30 h. 
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. 
Comte Borrell, 44. 
Un habitual de la comissaria (Alrevés, 2013), 
de Dominique Manotti. 
 
Dimarts, 21 de gener, a les 18.30 h. 
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. 
Arquitectura, 8. 
Els àngels em miren (Amsterdam, 2019), 
de Marc Pastor. 
 
Dilluns, 10 de febrer, a les 19.00 h. 
Biblioteca Esquerra de l’Eixample - Agustí Centelles. 
Comte d’Urgell, 145-147. 
Nuestra parte de noche (Anagrama, 2019), 
de Mariana Enriquez. 
 
Dimarts, 18 de febrer, a les 18.30 h. 
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. 
Arquitectura, 8. 
La playa de los ahogados (Siruela, 2009), 
de Domingo Villar. 
 
Dimecres, 19 de febrer, a les 18.30 h. 
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. 
Comte Borrell, 44-46. 
Els àngels em miren (Amsterdam, 2019), 

 
Ruta per la 
Barcelona Negra 
 
Dimarts, 
28 de gener, 
a les 18.00 h 
Biblioteca Montbau - Albert 
Pérez Baró. Arquitectura, 8 
 
Activitat gratuïta 
Cal fer inscripció prèvia 
Més informació i inscripcions a: 
934 270 747 
b.barcelona.m@diba.cat 
 
La Biblioteca de Montbau 
- Albert Pérez Baró us con- 
vida a gaudir d’un passeig 
ben negre pels carrers de la 
nostra ciutat. A càrrec de 
Sebastià Bennasar. 
 
 
Escape Room 
 
Dijous, 
13 de febrer, 
a les 18.30 h 
Biblioteca Montbau - Albert 
Pérez Baró. Arquitectura, 8 
 
Activitat gratuïta 
Cal fer inscripció prèvia. 
Més informació i inscripcions a: 
934 270 747 
b.barcelona.m@diba.cat  
Us agrada el gènere negre? 
Us proposem un joc en el 
qual haureu de demostrar 
les vostres habilitats per 
resoldre un enigma abans 

36 37 de Marc Pastor. (Selva de Mar, 215) sobre el llibre. visitants. que s’exhaureixi el temps. 


