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Biblioteca  
Central de Cornellà
30 de març de 2019
De 10.00 a 14.00 h Jornada familiar

entorn la lectura

TERRABASTALL  
A LA BIBLIOTECA:

Tots plegats podrem explorar espais 
d’imaginació i experimentació, de 
gaudi, de joc i vincle amb els llibres i la 
lectura. Al mateix temps, despertarem 
el plaer de llegir i aprendre mentre 
compartim aventures literàries.

US HI ESPEREM!

Organitza:

A, be, ce, de, efa, ge, 

Una pinya et donaré,

A, be, ce, de, efa, ge!

(Poesies amb sucs de Francesc Bofill)
Amb la zeta i amb la ics

Ara et clavo dos pessics, 

Amb la zeta i amb la ics!

(Poesies amb sucs de Francesc Bofill)



 

DE 0 A 4 ANYS DE 5 A 8 ANYS

IMPORTANT: Els espectacles tindran aforament limitat. Cal recollir 
un tiquet d’accés a les activitats programades al vestíbul de 
la biblioteca de 10.00 a 10.30 hores. Per al bon funcionament 
de la jornada familiar, preguem puntualitat (no es permetrà 
l’entrada a l’espectacle i els tallers un cop iniciats). 

DE 9 A 12 ANYS
Crea... Acció: LA POESIA A ESCENA!
11.00 h
La poesia serà el fil conductor per treballar 
l’expressió oral. De forma lúdica, parlarem 
de la importància de diferents elements 
que intervenen en la comunicació, posant 
especial atenció en el sentit de les paraules. 
A càrrec de Montse Vilà Portet, TEATRART

PER A TOTS 
ELS PÚBLICS 
Espectacle de cloenda 
davant de la biblioteca 

12.30 h  POESIA A ESCENA!
A càrrec dels participants del taller 
de 9-12 anys. Dirigit per TEATRART 

12.45 h DE BRACET
L’escenari ple de llibres, la guitarra i les 
veus... el pollet canta blues, al gegant 
ningú l’entén, el número 4 enveja el 3...  
Van DE BRACET música i poesia i per a 
fer-ho més rodó esdevenen cançó!
A càrrec de Samfaina de colorsEspai de lectura compartida  

5-8 anys: ARTISTA A LA LLAUNA 
Els podem olorar, imaginar, tocar... mossegar?  
Un artista dins la llauna o una llauna d’artista?  
Us hem preparat una selecció de paraules juganeres 
per gaudir del plaer de la lectura compartida.   

10.00 a 10.30 h. BENVINGUDA I INSCRIPCIONS
Recollida de tiquets d’accés a les activitats a l’entrada de la Biblioteca.

Hac, i jota, ela, ca

Aquí tens un tros de pa,

Hac, i, jota, ela, ca!

(Poesies amb sucs de Francesc Bofill)

Ema, ena, o, pe, cu,

No li diguis a ningú, 

Ema, ena, o, pe, cu!

(Poesies amb sucs de Francesc Bofill)

Espai de lectura 
compartida 9-12 anys:  
FUGIDA D’UNA COMA 
S.O.S. Ens han fugit espantades 
per les paraulotes les 
comes de les pàgines dels 
llibres necessitem que ens 
ajudeu a resoldre l’enigma 
de la coma. Per sort encara 
resisteixen els punts. 

Erra, essa, te, u, ve,

Passa un mico pel carrer,

Erra, essa, te, u, ve!

(Poesies amb sucs de Francesc Bofill)

Espai de lectura compartida 
0-4: VISC EN UNA CAPSA
Les famílies podreu gaudir d’un moment 
entranyable i màgic amb els més petits 
de la casa envoltats de caixes grans, 
caixes petites, caixes buides però, 
sobretot, caixes plenes de rimes. 

Laboratori de lectura  
i imatges: LLIBRES D’ARTISTA 
11.00 h 
Gaudirem i ens meravellarem amb els llibres 
d’artista de l’autor japonès KatsumiKomagata: 
en forma d’acordió, amb pàgines que poden 
ser de totes mides, materials, textures 
i formes. I ens convertirem en artistes 
elaborant un petit llibre-objecte!
A càrrec de Noemí Caballer

El més petit de tots:  
CAPSES I CAPSETES AMB HISTORIETES
11.00 h 
Una sessió divertida i especial, plena de contes 
curts i purpurines! Moltes capsetes de 
diferents mides i colors. De cadascuna 
en surt una sorpresa, un objecte, 
un somni, una història màgica 
per riure i gaudir.
A càrrec de La Minúscula

Les Biblioteques de Cornellà convidem a totes 
les famílies amb infants fins a 12 anys a la festa 
cornellanenca de la lectura.... El Terrabastall’19.
Capbusseu-vos dins de caixes a vessar  
de versos, colors, línies que  
prendran formes i que es 
convertiran en el que vulgueu.
Us hi esperem!


