
11 i 12 de juny de 2022

JORNADES DE PORTES
OBERTES DE LA BIBLIOTECA  
CLARA CAMPOAMOR



La inauguració de les biblioteques 
Clara Campoamor i Teresa Pàmies 
suposa la creació de dos nous espais 
de cultura i foment de la lectura a la 
nostra ciutat, així com l’ampliació de la 
Xarxa de Biblioteques de Cornellà, que 
comptarà amb cinc equipaments.

La Biblioteca Clara Campoamor, ubicada  
al parc del Canal de la Infanta, al barri de 
Fontsanta-Fatjó, s’ha dissenyat amb grans 
vidrieres per obrir-la a l’espai natural i el paisatge. 
Disposa d’un espai exterior destinat a realitzar 
actes i programacions culturals a l’aire lliure 
per integrar l’activitat cultural amb la natura.

Aquesta biblioteca rep el nom de Clara 
Campoamor (Madrid, 1888 – Lausana, 1972),  
una de les primeres dones feministes 
d’Espanya, protagonista de la gran 
conquesta que va suposar el vot femení.

Durant les Jornades de Portes Obertes  
hi haurà a disposició del públic un 
llibre protocol·lari on els visitants 
hi podran escriure les seves 
impressions, emocions i records.

Els infants podran pintar el conte 
‘Vine a la biblioteca’, creat per Empar 
Fernández i il·lustrat per Elena Losada.

«Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes 
que mujer, y considero que sería un profundo error 
político dejar a la mujer al margen de ese derecho, 
a la mujer que espera y confía en vosotros».
Discurs de Clara Campoamor pel vot femení a les Cortes l’1 d’octubre de 1931



PROGRAMA JORNADES DE PORTES OBERTES

Dissabte 11 de juny

D’11 a 14 h i de 18 a 20 h

Espai Photocall 
Lloc: vestíbul de la biblioteca

12 h

Espectacle:  
‘Marina i el somni de volar’ 
Lloc: exterior de la biblioteca 
Representació teatral familiar en 
forma de contacontes, balls, amb 
danses de tot el món i titelles.

De 12 a 14 h

Cercaviles d’animació  
amb Zebras Marching Band  
i Grup Musical 
Lloc: carrers dels barri

De 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Visites comentades  
a la biblioteca 
Lloc inici: recepció de la biblioteca

Posa color al teu conte 
Lloc: sala infantil

19 h

Espectacle:  
‘La volta al món en 80 ties’ 
Lloc: sala polivalent de la biblioteca 
Viatge teatral i musical a través del 
teatre documental, la performance, 
les cançons, la imatge i la dansa. 
Dirigit al públic jove i adult.

Taller de graffiti a càrrec 
de Sònia Berenguer 
Lloc: exterior de la biblioteca 
Taller dirigit al públic jove i adolescent.

Diumenge 12 de juny

D’11 a 14 h

Espai Photocall 
Lloc: vestíbul de la biblioteca

Ludoteca musical 
Lloc: exterior de la biblioteca 
Instal·lació lúdica, participativa i familiar, 
amb diferents jocs i instal·lacions musicals.

12 h

Cinema fòrum: ‘Clara Campoamor, 
la mujer olvidada’, de Laura Mañá
Lloc: sala polivalent de la biblioteca 

De 12 a 14 h

Visites comentades  
a la biblioteca 
Lloc inici: recepció de la biblioteca

Posa color al teu conte 
Lloc: sala infantil



1.057 m2 distribuïts en una planta. Pati 127 m2. 
Fons documental inicial de 9.760 documents. 
118 punts de lectura, consulta i estudi. Sala 
polivalent de 98,27 m2 oberta 24 h a l’estudi. 
Servei d’autopréstec de documents. Àrea de 
diaris i revistes. Àrea infantil. Espai BiblioLab. 
Servei de préstec interbibliotecari. Accés a 
internet, wi-fi i impressions. Programació regular 
d’activitats per a tots els públics.

Ctra. de Sant Joan Despí, 70  
(parc del Canal de la Infanta) 
Horari:
Del 13 de juny al 15 de setembre:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Del 16 de setembre al 14 de juny:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Dimarts de 10 a 14 h 
Dissabtes alterns de 10 a 14 h
https://biblioteques.cornella.cat/



JORNADES DE PORTES
OBERTES DE LA BIBLIOTECA  
TERESA PAMIES

11 i 12 de juny de 2022



La inauguració de les biblioteques 
Clara Campoamor i Teresa Pàmies 
suposa la creació de dos nous espais 
de cultura i foment de la lectura a la 
nostra ciutat, així com l’ampliació de la 
Xarxa de Biblioteques de Cornellà, que 
comptarà amb cinc equipaments.

La Biblioteca Teresa Pàmies està ubicada 
al centre del barri d’Almeda, entre l’estació 
de FGC i el Casal de la Gent Gran. 

Duu el nom de la destacada escriptora i
activista Teresa Pàmies i Bertran (Balaguer, 1919 – 
Granada, 2012), l’obra de la qual és en bona 
mesura el testimoni viu de la Guerra Civil 
espanyola i de l’exili republicà. Dins dels seus 
fons bibliogràfics i serveis hi predominen 
els relacionats amb el món juvenil. 

Durant les Jornades de Portes Obertes  
hi haurà a disposició del públic un 
llibre protocol·lari on els visitants 
hi podran escriure les seves 
impressions, emocions i records.

Els infants podran pintar el conte 
‘Vine a la biblioteca’, creat per Empar 
Fernández i il·lustrat per Elena Losada.

«No és cert que m‘agradi presumir de pare. No n’he presumit mai, 
però tampoc no n’he tingut vergonya. Potser sí que un temps en 
vaig fer un mite, però això em va ajudar. En la meva adolescència 
d’exaltació política, mitificar el meu pare ni em va fer nosa ni em va 
perjudicar. Éreu l’home íntegre i valent amb el qual em volia assemblar 
i quan algun dels vostres amics ho deia em sentia contenta».

Teresa Pàmies (Del llibre ‘Testament a Praga’)



PROGRAMA JORNADES DE PORTES OBERTES

Dissabte 11 de juny

D’11 a 14 h i de 18 a 20 h

Espai Photocall 
Lloc: vestíbul de la biblioteca

12 h

Espectacle:  
‘Qui Cu Qui Què Quina’ 
Lloc: pati de la biblioteca 
Representació de circ, música i malabars  
destinada al públic familiar. 

De 12 a 14 h

Cercavila de Colors  
Lloc: carrers dels barri

De 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Visites comentades  
a la biblioteca 
Lloc inici: recepció de la biblioteca

Posa color al teu conte 
Lloc: sala infantil

18 h

Taller de creació d’escenes 
Lloc: pati de la biblioteca 
Taller adreçat al públic jove. Es crearan  
escenes teatrals a càrrec de la poeta i  
actriu Paula S. Piedad.

19 h

Espectacle musical:  
‘La llengua com a ofici’ 
Lloc: sala polivalent de la biblioteca 
Espectacle musical d’homenatge a 
Teresa Pàmies, especialment creat i 
concebut per la cantant de blues Big 
Mama a partir de textos de l’escriptora.

Diumenge 12 de juny

D’11 a 14 h

Espai Photocall 
Lloc: vestíbul de la biblioteca

Toc Jocs 
Lloc: exterior de la biblioteca 
Muntatge de diversos jocs infantils  
per a nens i nenes.

12 h

Homenatge a Teresa Pàmies i 
lectura comentada de textos  
i poemes 
Lloc: sala polivalent de la biblioteca
A càrrec de Montse Barderi, comissària  
de l’Any Pàmies, de Sergi Pàmies, escriptor 
i periodista, fill de Teresa Pàmies i 
d’Antonio Balmón, alcalde de Cornellà.

De 12 a 14 h

Visites comentades  
a la biblioteca 
Lloc inici: recepció de la biblioteca

Posa color al teu conte 
Lloc: sala infantil



1.100 m2 distribuïts en dues plantes. Fons 
documental inicial de 19.500 documents. 120  
punts de lectura, consulta i estudi. Sala  
polivalent de 65 m2 oberta 24 h a l’estudi.  
Servei d’autopréstec de documents. Àrea de 
diaris i revistes. Àrea infantil. Espai multimèdia. 
Espai jove. Servei de préstec interbibliotecari. 
Accés a internet, wi-fi i impressions. Programació 
regular d’activitats per a tots els públics.

Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 187
Horari:
Del 13 de juny al 15 de setembre:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Del 16 de setembre al 14 de juny:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Dimecres de 10 a 14 h
Dissabtes alterns de 10 a 14 h
https://biblioteques.cornella.cat/


