
Programació
Octubre - Novembre - Desembre



Aquesta programació pot sofrir canvis 
d'última hora. Per consultar la informació 
actualitzada a cada moment, segueix-nos en:

www.valencia.es/ayuntamiento/redbibliotecas.nsf/
facebook.com/bibliotecas.valencia
twitter: @BMValencia

Places limitades fins a completar aforament.
Creatividad y diseño gráfico: nueve estudio

  Contacontes Octubre: Públic familiar  

 Carles Cano 

28 Octubre
Ds - 11:00 h.

Marxalenes
Joanot Martorell

 Llorenç 

27 Octubre
Dv - 18:00 h.

Arrancapins
Eduard Escalante

 Vicent Cortés 

28 Octubre
Ds - 11:00 h.

Na Rovella
Joaquim Martí i Gadea

  Contacontes Novembre: Públic familiar 

 Carles Cano 

10 Novembre
Dv - 18:00 h.

Na Rovella
Joaquim Martí i Gadea

 Elisa Matallín 

04 Novembre
Ds - 11:00 h.

Sant Marcel·lí - Camí Real 
Clara Santiró i Font 

18 Novembre
Ds - 11:00 h.

Beniferri
Joan de Timoneda

OCT-NOV-DES
2017



 Rebombori 

03 Novembre
Dv - 18:00 h.

Tres Forques
Lluís Fullana i Mira

18 Novembre
Ds - 11:00 h.

Vega Baixa
Maria Moliner

  Contacontes Desembre: Públic familiar 

 Elisa Matallín 

01 Desembre
Dv - 18:00 h.

Torrefiel 
Isabel de Villena

 Marta Pereira 

01 Desembre
Dv - 18:00 h.

Beniferri
Joan de Timoneda

 Marionetari 

01 Desembre
Dv - 18:00 h.

Tres Forques
Lluís Fullana i Mira

15 Desembre
Dv - 18:00 h.

Patraix
Azorín

 Carles Cano 

15 Desembre
Dv- 18:00 h.

Petxina
La Petxina

 Imparteix: Isabel Martínez 

Novembre
Dm - 10:00 h.

Tots els dimecres de Novembre.

Cabanyal - el Canyamelar 
Casa de la Reina.

  Taller Biodanza i lectura compartida: Adults 

 Marta Pereira 

17 Novembre
Dv - 18:00 h.

Fontsanta 
Vicent Boix i Ricarte

 John Cannings   (anglés)

04 Novembre
Ds - 11:00 h.

Benimàmet 
Teodor Llorente

24 Novembre
Dv - 18:00 h.

Sant Pau 
Francesc Almela i Vives

25 Novembre
Ds - 11:00 h.

Russafa
Nova Al·Russafí

 Mar Benegas 

03 Novembre
Dv - 18:00 h.

La Creu del Grau 
Gregori Maians i Siscar

04 Novembre
Ds - 11:00 h.

Torrefiel 
Isabel de Villena

10 Novembre
Dv - 18:00 h.

Marxalenes
Joanot Martorell

11 Novembre
Ds - 11:00 h.

Malilla
Roís de Corella

 Llorenç 

03 Novembre
Dv - 18:00 h.

El Grau
Constantí Llombart

 Marionetari 

11 Novembre
Ds - 11:00 h.

Arrancapins
Eduard Escalante

17 Novembre
Dv - 18:00 h.

Benicalap 
Carmelina Sánchez-Cutillas

24 Novembre
Dv - 18:00 h.

Petxina
La Petxina



Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

PONENTS BIBLIOTECA

Carolina del Olmo, 
Patricia Merino, Silvia Nanclares

Biblioteca de Russafa 
Nova Al-russafí

Sergi Castillo
Laura Ballester

Biblioteca de Patraix 
Azorín

Noelia Adánez Biblioteca de Patraix 
Azorín

Isaac Rosa Biblioteca de Russafa 
Nova Al-russafí

Pandora Mirabilia
Verba Manent

Biblioteca del Cabanyal - el 
Canyamelar - Casa de la Reina

Xavi Sarrià, Joan Canela, 
Jordi Colonques, Núria Cadenes

Biblioteca de Patraix 
Azorín

Lucia Lijtmaer Biblioteca del Cabanyal- el 
Canyamelar - Casa de la Reina

Rodamons teatre
Catxirulo Lab.

Biblioteca de Patraix 
Azorín

Jorge Riechmann
Enrique Falcón

Biblioteca de Patraix 
Azorín

Andreu Escrivà
Eugeni Alemany

Biblioteca de Russafa 
Nova Al-russafí

Amador Fernández-Savater Biblioteca del Cabanyal - el 
Canyamelar - Casa de la Reina

Xavi Sarrià 
i altres escriptores

Biblioteca del Cabanyal - el 
Canyamelar - Casa de la Reina

Belen Gopegui Biblioteca del Cabanyal - el 
Canyamelar - Casa de la Reina

Victor Lenore, 
Ricardo Romero (Nega)

Biblioteca de Patraix 
Azorín

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

 calendari jornades 

DATA ACTE TEMA

Dv. 27 Oct.
18:00 h. Taula Redona Cures, maternitats i criances.

Dj. 9 Nov.
18:00 h. Taula Redona Periodisme, compromís 

i denúncia social.
Dc. 15 i 22 Nov.
18:00 h. Taller "Imaginación literaria, sabotajes 

afirmativos y lectura feminista"
Dv. 17 Nov.
18:00 h. Conferència

"¡Estas son nuestras armas! 
Literatura, conflicto e 
imaginación política"

Ds. 18 Nov.
10:30 h.

Jornada 
Infantil

"Un cuento propio" +  recitant 
i cononeixent Gloria Fuertes

Dj. 23 Nov.
18:00 h. Taula Redona Narratives perifèriques 

sobre València.
Dv. 24 Nov.
18:00 h. Conferència

"Solteras, brujas y chicas listas. 
Un recorrido por la historia del 
pop a través del feminismo"

Ds. 25 Nov.
10:30 h.

Jornada 
Infantil

Rodamons, contes i cançons + taller 
"I amb la impremta, la revolta"

Dm.  28 Nov.
18:00 h. Conferència "Esperanza (contrafáctica) 

para tiempos difíciles"
Dj. 30 Nov.
18:00 h. Conferència Encara no es tard per entendre 

i aturar el canvi climàtic.
Dv. 1 Des.
18:00 h. Conferència "Se publica para encontrar 

camaradas"
Dm. 12 / Dc.13 Des.
18:00 h. Taller Taller d'escriptura creativa.

Dj. 14 Des.
18:00 h. Conferència "Literatura, política, 

lenguajes y poderes"
Dv. 15 Des.
18:00 h. Conferència "Contra el clasismo: la demonización 

cultural de las clases populares"



 Divendres, 27 d‘Octubre - 18:00 h. 
Biblioteca de Russafa – Nova Al Russafí

 Taula Redona:  
 Cures, maternitats i criances. 

Carolina del Olmo. Directora de publicacions en el 
Circulo de Bellas Artes i de la revista Minerva, i part 
del col·lectiu d'intervenció cultural Ladinamo mentre 
va durar. Té tres fills. Ha publicat diversos articles i el 
llibre ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en 
una sociedad individualista (Clave Intelectual, 2013)
Silvia Nanclares. Llicenciada en Dramatúrgia. És guionista 
i locutora en l'espai radiofònic Carne Cruda. Actualment 
forma part de Pandora Mirabilia-Género y Comunicación, 
on participa en projectes com Un cuento propio. És 
autora d'àlbums il·lustrats infantils i de narrativa breu. 
També ha publicat relats en Revista Eñe, Sibila i Quimera. 
Quién quiere ser madre és la seva primera novel·la.
Patricia Merino. És autora del llibre Maternidad, 
Igualdad y Fraternidad (Clave Editorial). És mare d'una 
adolescent. Ha cursat estudis de Belles Arts, Traducció 
i Antropologia, i té un Màster en Estudis Feministes. 
Va participar en el 15 M i en les formacions polítiques 
posteriors, sempre amb un esperit crític i independent 
i centrat en reivindicar la inclusió dels interessos de la 
infància i de les dones que crien a l'agenda política.

 Dijous, 9 de Novembre - 18:00 h. 
Biblioteca Patraix – Azorín

 Taula Redona: 
 Periodisme, compromís i denuncia social. 

Laura Ballester. 
És periodista a Levante-EMV, especialitzada en informació 
d'infraestructures i urbanisme. Prèviament havia col·laborat 
amb El Punt, amb mitjans de comunicació locals de 
ràdio i televisió i amb la cooperativa Paleta de Ocres, 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

el teu espai:

d´informació

|

de cultura i oci

|

de proximitat



 Divendres, 17 de Novembre - 18:00 h. 
Biblioteca de Russafa – Nova Al-Russafí

 Conferència: "¡Estas son nuestras armas! 
 Literatura, conflicto e imaginación política"  

Isaac Rosa. Escriptor, periodista i novel·lista. Col·laborador 
de diversos mitjans, com La Marea, Eldiario.es, Cadena 
Ser. Autor de títols com El vano ayer (Premio Rómulo 
Gallegos 2005),  El país del miedo (Premio Fundación 
Jose Manuel Lara 2009), La mano invisible (recentment 
adaptada al cinema) o La habitación oscura.

 Dissabte,  18 de Novembre - 10:30 h. 
Biblioteca del Cabanyal – el Canyamelar – Casa de la Reina

 Jornada infantil:  "Un cuento propio" +  
 Recitant i coneixent Gloria Fuertes.  

Amb Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas 
por descubrir, coneixerem la vida de dones oblidades 
per la història, a través de contes i cançons. A més, 
podrem acostar-nos a la poesia, elaborant manualment 
el nostre propi quadern de poemes i recitant a Gloria 
Fuertes en el centenari del seu naixement.
Ponents: Pandora Mirabilia - Verba Manent. 

 Dijous, 23 de Novembre - 18:00 h. 
Biblioteca de Patraix  – Azorín

 Taula Redona:
Narrativas perifèriques sobre València. 

Xavi Sarrià. Durant vint anys ha estat lletrista i cantant del 
grup Obrint Pas. En 2008 va publicar el llibre de contes 
Històries del Paradís (Ed. Bromera), traduït també al 
castellà. El 2014 va publicar la novel·la Totes les cançons 
parlen de tu (Sembra Llibres). En 2017 grava el seu primer 
disc en solitari Amb l'esperança entre les dents. 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

dedicada a temes de medi ambient, cultura i salut. És 
autora de Lluitant contra l'oblit (Sembra Llibres), una 
investigació sobre l'accident del metro de València.

Sergi Castillo Prats. 
Llicenciat en Comunicació Audiovisual. És periodista i 
ha treballat per a diversos mitjans digitals, impresos i 
audiovisuals. És responsable de la investigació sobre el 
cas Emarsa i diversos escàndols urbanístics i de corrupció 
política a Benidorm i la Costa Blanca. Recentment, ha 
publicat els llibres Yonquis del dinero i Tierra de saqueo, 
en els que documenta minuciosament la trama Gürtel i 
altres casos de corrupció a la Comunitat Valenciana.  

 Dimecres 15 i  22 de Novembre-  18:00 a 20:00 h. 
Biblioteca de Patraix – Azorín
Inscripcions per correu electrònic a: 
bibliotecasmunicipales@valencia.es 

 Taller: "Imaginación literaria, sabotajes 
 afirmativos y lectura feminista" 

En aquest taller de dos sessions tractarem 
d'aprendre a utilitzar la imaginació literària
com una palanca per avançar des d'intuïcions 
cap a posicions feministes. O el que és el
mateix, de conviccions a accions positives -en 
forma de sabotatges- que ens ajuden a
"narrar-nos" en una clau emancipadora.

Noelia Adánez. Doctora en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la UCM i MBA en gestió d'Institucions i Empreses 
Culturals. Ha estat catorze anys docent i investigadora 
en centres d'ensenyament superior (UCM i UAM). 
Membre fundadora del Colectivo Contratiempo, dedicat a 
la difusió i la gestió participativa de la cultura històrica. 
Co-fundadora de l'editorial de dones Recalcitrantes 
Eds. Autora dels textos dramàtics Emilia y Gloria, 
per al Teatro del Barrio. Col·laboradora habitual 
en mitjans com Onda Cero o Público.

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.



de gelatina, impressió tipogràfica, serigrafia…) adaptades a 
la utilització de persones no expertes i de totes les edats.
Ponents: Rodamons Teatre - Catxirulo Lab. 

 Dimarts, 28 de Novembre  - 18:00 h. 
Biblioteca de Patraix - Azorín

 Conferència: 
 "Esperanza (contrafáctica) para tiempos difíciles" 

Jorge Riechmann.. Escriptor especialitzat en ètica 
mediambiental i ecologia. Poeta, amb una extensa obra, 
per la que ha rebut nombrosos premis. Professor de 
Filosofia moral a la Universitat Autònoma de Madrid. 

Enrique Falcón. Treballa com a educador i ha publicat 
diversos llibres de poesia. Va formar part de l’equip 
crític “Alicia bajo cero”, fins a 1994, va ser membre 
del consell de redacció de la revista “Lunas Rojas”, i 
coordinador de diversos volums poètics col·lectius. Els 
seus treballs teòrics i programàtics estan recopilats en 
el volum, Las prácticas literarias del conflicto: Registro 
de incidencias 1991-2010 (La Oveja Roja, Madrid,2010)

 Dijous, 30 de Novembre - 18:00 h. 
Biblioteca de Russafa – Nova Al-Russafí

 Conferència: 
 Encara no es tard per entendre i aturar el canvi climàtic. 

Andreu Escrivà. És ambientòleg i consultor en 
sostenibilitat, treballa fent recerca, divulgació i comunicació 
científica i ambiental. L'any 2016 va rebre el XXII Premi 
Europeu de Divulgació Científica Estudi General, als 
Premis Literaris Ciutat d’Alzira amb un anàlisi sobre el 
canvi climàtic amb una perspectiva i un plantejament 
optimista. És autor del llibre Encara no és tard. Claus 
per a entendre i aturar el canvi climàtic (Bromera). 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

Joan Canela y Jordi Colonques. Autors de la 
novel·la Napalm (Ed. Bromera), finalista del 
Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2016. 

Núria Cadenes. Periodista, escriptora i llibretera. Autora 
de diversos llibres, entre els quals, L’Ovidi (2002), Vine 
al Sud! Guia lúdica del País Valencià (2008), El banquer 
(2013) i Tota la veritat (2016). La seua obra ha sigut 
reconeguda amb diversos premis, com el VII Premi 
Crits de Tinta o el Premi de Narrativa Ciutat d’Elx.  

 Divendres, 24  de Novembre - 18:00 h. 
Biblioteca del Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina. 

 Conferència:  "Solteras, Brujas y Chicas Listas. 
 Un  recorrido por la historia del pop a través del feminismo" 
Presentació del llibre "Yo también soy una chica lista" 

Lucía Lijtmaer. Escriptora. Fan i analista de la cultura 
que produeixen i consumeixen les dones, és també 
comissària del festival d'escamot «Princesas y Darth 
Vaders» (La Casa Encendida). Ha publicat els llibres Quiero 
los secretos del Pentágono y los quiero ahora (Capitán 
Swing, 2015), Casi nada que ponerte (Los libros del 
Lince, 2016) i Yo también soy una chica lista (Destino).

Dissabte, 25 de Novembre - 10:30 h. 
Biblioteca de Patraix  – Azorín

 Jornada infantil: Rodamons, contes i cançons  
 + Taller: "I amb la impremta, la revolta"  

De la mà de la companyia Rodamons, presentem un 
espectacle de contes i música en directe per a tot tipus de 
públic amb narracions tradicionals i de nova creació. 
"I amb la impremta, la revolta",  és una acció col·lectiva 
en el què realitzarem una edició de cartells de caràcter 
reivindicatiu, amb tècniques d’impressió analògiques (coca 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.



(Sembra Llibres, 2014). És Llicenciat en Filologia Catalana 
i Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. 
Ha impartit cursos sobre música i literatura a diverses 
universitats i actualment treballa com a editor literari.

 Dijous, 14 de Desembre - 18:00 h. 
Biblioteca Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina

 Conferència: 
 "Literatura, política, lenguajes y poderes" 

Belén Gopegui. Llicenciada en Dret per la Universitat 
Autònoma de Madrid. Alumna de filosofia de Juan 
Blanco. Escriptora i articulista. Ha publicat diverses 
novel·les i contes infantils. El seu darrer llibre, 
Quédate este día y esta noche conmigo (2017).  

 Divendres, 15 de  Desembre - 18:00 h. 
Biblioteca de Patraix – Azorín

 Conferència: "Contra el clasismo: 
 la demonización  cultural de las clases populares" 

Victor Lenore. Periodista musical i escriptor. Ha sigut 
fundador de l’editorial Acuarela, coordinador de la revista 
Spiral, col·laborador de Rockdelux i membre de Ladinamo. 
També ha treballat com a guionista en el programa Mapa 
Sonoro (TVE-2). Participa en la Fundación Robo i col·labora en 
la revista Minerva. És autor de Indies, hípsters y gafapastas. 
Crónica de una dominación cultural (Capitán Swing). 
Ricardo Romero (Nega). És la meitat del grup de 
hip-hop Chikos del Maíz i membre de la banda rap-metall 
Riot Propaganda. Va estudiar Comunicació Audiovisual 
i des de sempre ha estat lligat als moviments socials 
i als projectes comunicatius de l'esquerra, des de La 
Tuerka a La Marea, passant per Público. Juntament amb 
Arantxa Tirado, és coautor de La clase obrera no va al 
paraiso. Crónica de una desaparición forzada (Akal). 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.

Eugeni Alemany. Llicenciat en Filologia. Guionista, 
presentador, reporter i showman. A la televisió, ha treballat 
en diversos programes de Canal 9 i en dos temporades 
del programa “Caiga quién caiga”. Ha treballat també 
en produccions teatrals com a guionista i actor, i és un 
actiu comunicador en les xarxes socials, motiu pel qual 
ha sigut la cara visible de la campanya “paella emoji”.  

 Divendres, 1 de Desembre - 18:00 h. 
Biblioteca Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina

 Conferència:
 "Se publica para encontrar camaradas" 

Amador Fernández-Savater. Mescla activitats 
intel·lectuals i polítiques. Participa en l’editorial Acuarela. 
Ha co-dirigit els darrers anys de la revista Archipiélago. 
Actualment col·labora amb Público. Ha participat 
activament en diversos moviments socials (estudiantil, 
antiglobalització, copyleft, no a la guerra, V de Vivenda…). 

 Dimarts 12  i Dimecres 13 de Desembre - 18:00 h. 
Biblioteca Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina
Inscripcions per correo electrónic a: bibliotecasmunicipales@valencia.es

 Taller: Taller d’escriptura creativa. 
En aquest taller treballarem les tècniques i els recursos 
bàsics de l’escriptura, adquirirem una visió crítica 
de la literatura, reflexionarem sobre l’escriptura 
com a eina de transformació social així com de 
l’ús del valencià en la creació literaria.

Xavi Sarrià ha estat el lletrista i compositor del grup 
Obrint Pas, amb què ha enregistrat set discos. En solitari 
és autor del disc Amb l’esperança entre les dents. És 
autor dels llibres Històries del Paradís (Bromera, 2008), 
traduït també al castellà, i Totes les cançons parlen de tu 

Llibres i lliures. 
Literatura, llenguatge i canvi social.


