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La Biblioteca Jaume Fuster 
Amb el carnet de Biblioteques de Barcelona es 

poden utilitzar els diferents serveis de les 

biblioteques (préstec, activitats, accés a 

Internet i zones WI-FI, clubs de lectura, cursos i 

tallers dels espais multimèdia) i gaudir de molts 

avantatges en l’àmbit cultural (descomptes en 

les entrades als principals cinemes, museus i 

teatres de la província i en la compra de llibres i 

discos a diverses botigues). 

  

El carnet és gratuït, personal i intransferible, 

vàlid per a totes les biblioteques públiques de 

Catalunya, i tothom el pot sol·licitar.  

 

El CNL 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, 

amb l'objectiu de facilitar el coneixement i l'ús 

de la llengua catalana a la població, ofereix 

cursos de català per a adults des de nivell inicial 

fins a nivell superior i en diferents modalitats 

d'aprenentatge (presencial, semipresencial i en 

línia). Els cursos es fan en horaris de matí, tarda 

o vespre per tots els districtes de Barcelona. 

 

 

 
 

 
Biblioteca Jaume Fuster 

Plaça Lesseps, 20-22 

08023 Barcelona 

Tel.: 933 684 564 

A/e: b.barcelona.jf@diba.cat 

www.bcn.cat/bibjaumefuster 

 

Horari 

Dl. i ds. de 10 h a 14 h i de 16 a 21 h 

De dt. a  dv. de 10 a 21 h 

Dg. d’11 a 14 h 

 

 

 
Consorci de Normalització 
Lingüística (CNL). 

Delegació Gràcia-Sant Gervasi 

Av. Príncep d'Astúries, 23 

08012 Barcelona 

 

Tel. 932 178 723 

Fax 934 155 223 

 

gracia@cpnl.cat 

www.cpnl.cat 
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MIRA i PARLA 

 
“Mira i Parla” és un programa de conversa de 

català ofert en col·laboració entre la Biblioteca 

Jaume Fuster i el Consorci per a la 

Normalització Lingüística (CNL). 

 

Inspirat en el mètode VTS* (Visual Thinking 

Strategies), creat i desenvolupat els anys 

vuitanta al MOMA de Nova York, té com a 

objectiu fomentar la reflexió i la discussió a 

partir de l’observació d’obres d’art. 

 

El programa s’ha dissenyat en 6  sessions. En 

cada sessió es projectarà la imatge d’una obra 

pictòrica i es deixarà un temps per observar-la, 

per  mirar-la i per pensar què està passant. A 

partir d’aquesta primera presa de contacte 

s’iniciarà el diàleg entre els diferents 

participants tenint com a referent el què aporta 

la imatge visual tot responent a preguntes com: 

Què passa a la imatge? Què hi veus que et faci 

dir això? Què més hi podem trobar?...  

 

El que es pretén és compartir i intercanviar  

les pròpies idees per tal d’afavorir el debat 

argumentat i construir relats diversos.  

 

 

 

 

 

Totes les explicacions i opinions dels 

participants són vàlides, no hi ha intervencions 

errònies; en tot cas, es demana que es 

justifiquin les raons del que es diu. És en aquest 

diàleg participatiu on es reforça la pròpia 

expressió en llengua catalana i es milloren les 

habilitats verbals i comunicatives. 

 

La dinamització del grup anirà a càrrec d’Antoni 

Lladó professor de Filosofia en Educació 

Secundària. 

 

A qui s’adreça 

A totes aquelles persones que vulguin millorar 

la seva conversa en català. No cal tenir cap 

nivell específic de català ni coneixements d’art 

però sí ganes d’implicar-s’hi  i  de participar-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Més informació a: www.vtshome.org 

 

 

 

 

 

Quan 

Del 19 de gener al 30 de març de 2017 a les 

19h. 

Les sessions són quinzenals:  

19 de gener, 2 de febrer, 16 de febrer, 2 de 

març, 16 de març i 30 de març. 

 

On 

A la Biblioteca Jaume Fuster  

Plaça Lesseps, 20-22 

08023 Barcelona 

 

Inscripcions 

A partir del 2 de gener a la Biblioteca Jaume 

Fuster. 

Presencialment de 15 a 19.30 h 

Telefònicament al 93 368 45 64 

Per correu electrònic a b.barcelona.jf@diba.cat 

 

http://www.vtshome.org/

