El viatge com a experiència vital, com a font de coneixement i de sensacions de la
mà de viatgers i escriptors experts. Aquest cicle permet enriquir el fons de les
biblioteques sobre viatges i fer propostes per a noves vivències. S’acompanya
d’altres activitats i un concurs de fotografia mitjançant les xarxes socials.
Presentació de cada xerrada a càrrec de Josep M. Iglesias.
Xerrades gratuïtes i obertes a tots els públics.

Córrer per ser lliure a càrrec de Núria Picas
Dijous 3 de maig. 20.15 h - Biblioteca Ernest Lluch
Perseverar. Superar els obstacles. No defallir davant les adversitats. Aquesta actitud
ha portat Núria Picas, campiona de l’Ultra Trail World Tour, a convertir-se en referent
per a esportistes, amants de la natura i tots aquells que admiren l’esperit de
superació. En aquest relat en primera persona, ple de moments intensos i
emocionants, narra el seu recorregut esportiu a partir d’una filosofia de vida basada
en la mentalitat positiva i la força de voluntat.

Viatges solidaris i culturals pel Senegal i Gàmbia a
càrrec de Conxita Tarruell
Dijous 10 de maig. 20.15 h - Biblioteca Salvador Allende
El 2002 vaig visitar el Senegal per a conèixer les escoles del país.
Durant dotze anys, vaig realitzar altres viatges solidaris i culturals al
Senegal, Gàmbia i el País Bassari, fent més gran i més fonda
l’estimació pel continent africà. He viscut autèntiques experiències
personals connectades a la tasca d’ONG del país, que m’han portat
una veritable transformació sensorial i espiritual i una gran riquesa personal. Els viatges solidaris són una
oportunitat excel·lent per conèixer, compartir i descobrir altres maneres de viure i d’entendre el món. Més enllà de
la visió del viatge com quelcom lúdic i destinat a la pura evasió, amb aquestes rutes solidàries es pot entrar al cor
del país i revelar aspectes de la vida de les persones que, altrament, quedarien ocultes. Viatjo tot seguint el batec
de la vivència autèntica i la solidaritat. Es visionarà l’audiovisual del Senegal i Gàmbia, comentant l’experiència
viscuda amb la companya de viatge Rosa Pi Masvidal.

“Ulls de glaç”. Poesia i viatge com a espais de
creativitat i memòria a càrrec de Jordi Solà Coll
Dimecres 23 de maig. 19 h - Biblioteca Carles Rahola

L’”Odissea” és el llibre de viatges per excel·lència i la poesia és el seu
llenguatge. A partir d’aquest enunciat, l’autor d’”Ulls de glaç” –XXXII
Premi de Poesia Miquel Martí i Pol de Roda de Ter 2016– fa un repàs
de la seva poesia a partir d’alguns paràmetres viatgers. No debades,
la seva és una obra plena e topònims i espais físics –l’origen del
poema– que ens remet a la geografia interna de qualsevol itinerari. El viatge com a metàfora de la vida i, així
mateix, com a expressió poètica i origen de la creativitat.

En busca de lo salvaje a càrrec d’Andoni Canela

Dijous 31 de maig. 20.15 h - Biblioteca Just M. Casero

Conferència basada en el viatge de 15 mesos que va donar com a
resultat la pel·lícula documental 'El viatge d'Unai' i el llibre 'La crida
del puma'. El puma és l'origen d'aquest periple per muntanyes,
glaceres, boscos, mars, selves i deserts. Quinze mesos de ruta del
fotògraf Andoni Canela amb la seva família per diversos continents
a la recerca de set animals amenaçats. El repte de fotografiar el
puma s'estén al llop ibèric, al bisó americà, al pingüí papua, al
cocodril marí, al calau bicorne i a l'elefant del desert.

Viatjant, cuinant i fent amics a càrrec de Jaume Fàbrega
Dijous 7 de juny. 20.15 h - Biblioteca Antònia Adroher

Sempre he dit, mig en broma i mig seriosament, que quan fos gran
publicaria unes memòries dels meus viatges en cerca de receptes
com a mínim arreu de la Mediterrània, part d’Àsia, Àfrica i Europa.
De fet, si es mira bé, aquesta és la part més important dels viatges.
D’una banda, les amistats teixides al voltant d’una taula de cafè, un
mercat, un hammam, una cuina o un menjador. De l’altra, les
aventures viscudes, algunes al límit d’allò gairebé impossible.
Parlarem de viatges i cuina al Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte, Malta, Xipre, Grècia, Turquia, Espanya, França,
Portugal, Anglaterra, Bulgària, Alemanya, Holanda, Hongria, Bèlgica, Cuba, els Estats Units...

ALTRES ACTIVITATS
Taller informàtic: Volta al món amb un sol clic: organitza el teu viatge des de casa

Dijous del 10 al 31 de maig. 11 h - Biblioteca Just M. Casero
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Aprendreu amb un sol clic, o més d’un, però de forma molt senzilla, a organitzar el vostre viatge des de
casa. Podreu conèixer trucs, adreces d’interès, consells i suggeriments per dissenyar un viatge a gust del
consumidor. Ho organitza: Biblioteques de Girona

Xerrada: Opcions per veure món amb pocs diners (especial viatges)
Dijous 10 de maig. 19 h L’Estació Espai Jove
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Voltar món i gastar pocs diners ja és una realitat. A la xarxa hi ha moltes opcions per viatjar, conviure amb
altres cultures i conèixer gent d’arreu sense la necessitat de comptar amb un gran pressupost. Descobreixles! Ho organitza: L’Estació Espai Jove dins la 7a ed. del cicle “El Rodamón”

Taller informàtic: Munta el teu viatge en línia!

Dilluns 14 de maig. 16 h - Biblioteca Ernest Lluch
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Aprendreu amb un sol clic, o més d’un, però de forma molt senzilla, a organitzar el vostre viatge des de
casa. Podreu conèixer trucs, adreces d’interès, consells i suggeriments per dissenyar un viatge a gust del
consumidor. Ho organitza: Biblioteques de Girona

Documental: ¡Vivan las Antípodas! de Victor Kossakovsky. Presenta: M. Àngels Prat
Dijous, 24 de maig. 18 h – Biblioteca Carles Rahola - Auditori Petit.
Quin seria el camí més curt entre la metròpoli xinesa de Xangai i Entre Ríos, a l’Argentina? Una simple
línia recta a través del centre de la Terra. Kossakovsky tria quatre punts del planeta i busca la seva
antípoda geogràfica exacta. En aquest viatge sense precedents, captura imatges que capgiren literalment
la nostra visió del món i revela connexions gairebé mítiques entre cada parella d’antípodes, construint a
cada pla, un fascinant calidoscopi del planeta en el que vivim. Organitza: Biblioteques de Girona

Taller infantil: Viatja amb la Bee-bot. Aprèn a programar. A càrrec d’Elena Pons i Vanesa
Velasco
Dimarts, 29 de maig. 17.30 h – Biblioteca Carles Rahola - Auditori Gran.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (places limitades). Edat: 4-6 anys, acompanyats d’un adult.
Podràs programar la Bee-bot per ajudar-la a arribar al seu destí, també podràs crear el teu propi vehicle i
endinsar-te en la lectura més viatgera que tenim a la biblioteca. Ho organitza: Biblioteques de Girona

Taller d’escriptura de viatges, a càrrec de Belqui Leal

Dimecres, 30 de maig. 18 h Biblioteca Carles Rahola - Auditori Petit.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (places limitades).
T'agrada viatjar tant com escriure? Uneix les teves dues passions en una mateixa ruta. Et convidem a
descobrir les diferents formes d'escriure un viatge. Ho organitza: Biblioteques de Girona

Hora del conte: Rondant pel món, contes d’arreu. A càrrec d’Albert Quintana

Dilluns 4 de juny. 17.30 h - Sala de lectura Girona Centre
Activitat gratuïta. Adreçada a famílies i infants a partir de 5 anys
Contes populars d’arreu del món. Rondar pel món gràcies als seus contes és molt enriquidor, ja que tenen
un gust semblant als contes que coneixem, perquè sonen igual de bé i emocionen igual, però amb
l’avantatge que per anar-los a buscar haurem de fer un viatge. Ho organitza: Biblioteques de Girona

Curs: Escriptura de viatges. Professor: Gabriel Pernau

25, 26, 27, 28 i 29 de juny. De 18 a 20 h - La Mercè
Places limitades (màxim 15 alumnes).Cal inscripció prèvia
Preu: 50 € (sense descomptes) Inscripcions: www.girona.cat/aulaescriptura
Curs intensiu a càrrec de Gabriel Pernau, autor de llibres que recullen la seva experiència a Cuba, la Xina i
els països àrabs, entre altres. Es parlarà del sentit del viatge, s'establiran les característiques d'un bon relat
de viatges, es parlarà del bloc de notes, dels objectius del text, dels perfils d'autors i de lectors. Els alumnes escriuran textos
breus sobre les seves experiències, que es comentaran al llarg de la setmana. Ho organitza: Aula d’Escriptura.

Exposicions: A la carretera 2018: cicle sobre viatges

Maig i juny
Biblioteques de Girona
Les xerrades del cicle s’acompanyaran d’una selecció de fons sobre viatges que es podrà trobar a
cadascuna de les biblioteques.

V Concurs d’Instagram: Els camins del teu viatge
De l’1 de juny al 15 de setembre.

DL Gi 697-2018 – Imatge portada: Erika Mozo

Us animem a participar en el concurs de fotografies: Els camins del teu viatge.
Publiqueu a Instagram una fotografia de les carreteres, els camins, els corriols o els carrers per on viatgeu
aquest estiu amb les etiquetes: #bibliotequesalacarretera2018 i #elscaminsdelteuviatge2018.
Ho organitza: Biblioteques de Girona. Informació i bases a www.bibliotequesdegirona.cat.

