
A càrrec de Núria Sbert. 

Lloc: Centre Flassaders; c. de la Ferreria

Data: el 18 d’octubre a les 19:30

 

Presentació del llibre “El tigre y la tormenta

Lloc: Espai Jove Llevant, carrer de Pere d’Alcàntara Pe

Data: el 24 d’octubre a les 19h

 

“Cambiar de idea sobre feminismo y literatura

Lloc: Biblioteca Joan Alcover, c. de Joan Alcover, 28

Data: el 14 d’octubre a les 19h

Exposició d’un llibre i dvd de García Morales, Adelaida i El Sur

Lloc: Biblioteca Son Fortesa. 

Racó dedicat a Esther Tusquets amb Guia de lectura

Lloc: Biblioteca Ramon LLull 

 

Monòleg Bistec 

Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10 

d’octubre a les 19:30h 

Presentació del llibre “El tigre y la tormenta-bushido” de n’Irene J. García

Espai Jove Llevant, carrer de Pere d’Alcàntara Penya, 10 

el 24 d’octubre a les 19h 

Cambiar de idea sobre feminismo y literatura” amb Aixa de la Cruz

Biblioteca Joan Alcover, c. de Joan Alcover, 28 

a les 19h 

 

Escriptores de pel·lícules 

Exposició d’un llibre i dvd de García Morales, Adelaida i El Sur; Dinesen, El Festín de Babette.

 

 

Racó dedicat a Esther Tusquets amb Guia de lectura 

 

 

n’Irene J. García 

amb Aixa de la Cruz 

; Dinesen, El Festín de Babette. 



Lloc: Biblioteca Cort 

 

Contacontesd’Agatha Christie i Jane Austen

Commemorant el dia de les Dones Escriptores coneixerem la història de Jane Austen i Agtha 

Christie. Dones importantíssimes dins el món de la li

Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.

Lloc: Biblioteca Son Sardina 

Hora: 17:30h fins 18:30h 

Dia: el 17 d’octubre de 2019 

El mes d’octubre es dedicarà l’espai d’aquest racó a una gran escriptora Júlia Navarro. Vine a 

descobrir les seves obres, té una gran varietat.

Activitat adreçada al públic adult.

Lloc: Biblioteca Son Cladera 

Hora: el de la biblioteca 

Data: tot el mes d’octubre 

Exposició bibliogràfica: Doris Lessing, escriptora i feminista

Lloc: Biblioteca Josep M. Llomp

Data: del 15 al 19 de setembre

Exposició Maria Antònia Salvà 

Contacontesd’Agatha Christie i Jane Austen 

Commemorant el dia de les Dones Escriptores coneixerem la història de Jane Austen i Agtha 

Christie. Dones importantíssimes dins el món de la literatura. 

adreçada a infants a partir de 4 anys. 

 

Racó d’escriptora: Júlia Navarro 

El mes d’octubre es dedicarà l’espai d’aquest racó a una gran escriptora Júlia Navarro. Vine a 

rir les seves obres, té una gran varietat. 

Activitat adreçada al públic adult. 

 

Exposició bibliogràfica: Doris Lessing, escriptora i feminista

Biblioteca Josep M. Llompart 

del 15 al 19 de setembre 

 

Commemorant el dia de les Dones Escriptores coneixerem la història de Jane Austen i Agtha 

El mes d’octubre es dedicarà l’espai d’aquest racó a una gran escriptora Júlia Navarro. Vine a 

Exposició bibliogràfica: Doris Lessing, escriptora i feminista 



Presentació del llibre de Rosa Planas “Lliure entre llibres”. Posteriorment i com a 

commemoració del dia de la biblioteca, taula rodona sobre els llibres amb:

o Rosa Planas: escriptora

o Albert Herranz: escriptor, traductor i editor

o Cata Quetglas: tècnica superior bibliotecària del Consell de Mallorca

o Modera: Margalida Plomer: cap de secció de biblioteques de l’Ajuntament de Palma

Data: el 24 d’octubre a les 19

 

o Llibreria Drac Màgic: 

proper 18 d'octubre a les 19h 

o El Corte Inglés: signatura de l’autora Daniela Blasco 

periodista Anna Nicholas

d'octubre al centre d'Avingudes.

o Llibreria Lluna 

o Llibres Ramon Llull  

o Llibreria Quart Creixent

o Lila i els Contes  

o Rata Corner 

o Llibreria Embat  

o Biblioteca de Babel 

 

 

“Lliure entre llibres”,  Rosa Planas 

resentació del llibre de Rosa Planas “Lliure entre llibres”. Posteriorment i com a 

commemoració del dia de la biblioteca, taula rodona sobre els llibres amb: 

escriptora, investigadora i crítica literària 

Albert Herranz: escriptor, traductor i editor 

Cata Quetglas: tècnica superior bibliotecària del Consell de Mallorca 

Modera: Margalida Plomer: cap de secció de biblioteques de l’Ajuntament de Palma

les 19h 

Gremi Llibreters 

: presentació del llibre - guia “Mi embarazo y mi parto son míos

proper 18 d'octubre a les 19h amb la participació de l'autora, Marta Busquets

: signatura de l’autora Daniela Blasco el dia 18 d'octubre i 

periodista Anna Nicholas i presentació de la seva novel·la 'The Devil's Horn'

al centre d'Avingudes. 

 

Creixent 

 

 

resentació del llibre de Rosa Planas “Lliure entre llibres”. Posteriorment i com a 

 

Modera: Margalida Plomer: cap de secció de biblioteques de l’Ajuntament de Palma 

Mi embarazo y mi parto son míos” el 

Marta Busquets.   

el dia 18 d'octubre i signatura de la 

la seva novel·la 'The Devil's Horn' el 14 


