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Els clubs de lectura són tertúlies formades per 
grups de persones que llegeixen el mateix llibre i 
es reuneixen periòdicament per comentar-lo. Les 
trobades s’adrecen a tothom qui tingui ganes de llegir, 
conèixer altres lectors i conversar sobre el món dels 
llibres i la literatura.

Les Biblioteques Municipals de Sabadell us ofereixen 
gairebé una trentena de clubs que poden ser 
del vostre interès. La biblioteca s’encarrega de 
proporcionar a tots els participants un exemplar 
del llibre seleccionat per sessió. Un cop finalitzada 
la lectura, i coincidint amb una nova trobada, 
s’intercanvia aquest llibre per un nou títol. En alguns 
casos, segons les característiques del club i de la 
lectura escollida, els participants han d’abonar 1,50 € 
per exemplar en concepte de préstec interbibliotecari 
(PI) o bé aconseguir els exemplars pel seu compte. 
L’import del servei  de PI, que pot variar en funció 
del nombre d’exemplars que calgui aconseguir per 
aquesta via, s’haurà d’abonar a la biblioteca en el 
moment de fer efectiva la inscripció al club.
 
El dijous 17 d’octubre a les 18.30 h a la biblioteca 
Vapor Badia se celebrarà l’acte inaugural de la 
temporada de club de lectura, obert a tota la 
ciutadania, i especialment als participants dels clubs. 
A continuació, i amb motiu de la commemoració 
de l’Any de la Colla de Sabadell 2019, tindrà lloc 
l’espectacle L’Abanderat, el bibliobús del front, a 
càrrec de Rizoma Teatre, un espectacle de memòria 
històrica, de crònica d’un temps on la cultura i el 
coneixement eren la màxima aspiració de tot home 
i dona, un temps on el feixisme es va imposar a un 
poble lliure i democràtic. 

L’acte s’organitza en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Inscripcions
www.sabadell.cat/inscripcionsbims

Acte inaugural 
temporada

L’abanderat, el bibliobús 
del front
Rizoma Teatre
Any de la Colla de Sabadell 2019

Dijous 17 d’octubre a les 18.30 h
a la Biblioteca Vapor Badia,
c. de les Tres Creus, 127-129

http://www.sabadell.cat/inscripcionsbims


Tòpics i 
mentides
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dijous de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Carles Alcoy

Aquest és un club sense 
pretensions, quasi sense guia. 
Mirem de llegir per ser més 
feliços i per comprendre, 
cadascú a la seva manera, el 
que ens escriu la gent que té 
el valor i la capacitat de fer-ho 
de manera excel·lent. Quant 
als tòpics deu ser perquè els 
llocs comuns són els únics que 
podem compartir i modular, 
i les mentides, perquè part 
dels tòpics literaris (una part 
només), ho són.
 
Llegirem, entre d’altres:
 › La dona silenciosa, de Monika 

Zgustova
 › Més o menys jo, de Miquel 

Duran
 › Mala gente que camina, de 

Benjamín Prado

En terra 
estranya
Biblioteca del Nord
Sessions el segon dijous de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Carles Alcoy

Que som en un lloc estrany és 
indiscutible. Que tothom vol 
passar per aquí de la millor 
manera possible és una veritat 
certa i revelada. Volem ser 
feliços en un lloc estrany... Així, 
al Nord, ens reunim una colla 
de desconeguts a llegir i parlar 
sobre la gent que escriu i allò 
que han escrit. Al cap i a la fi, 
un llibre també és una terra 
estranya, i estranys són els qui 
escriuen.

Llegirem, entre d’altres:
 › La meva família i altres animals, 

de Gerald Durrell
 › Tu no ets una mare com les 

altres, d’Angelika Schrobsdorff
 › Massa felicitat, d’Alice Munro

Calaix de 
novel·la
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el segon dijous de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Maria Solaní

Partirem d’un viatge en solitari, 
de conversa íntima amb 
l’autor i els seus personatges. 
Interpretarem les seves 
paraules, experiències i 
aventures i les compartirem al 
club de lectura.

Llegirem, entre d’altres:
 › La senyora Stendhal, de Rafel 

Nadal
 › En estat natural, de Charlotte 

Wood
 › El fill de l’acordionista, de 

Bernardo Atxaga

Contra l’oblit: 
llegint sobre 
la II Guerra 
Mundial
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dimecres de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Anna Cabeza

Vuitanta anys després de l’inici 
de la II Guerra Mundial, aquest 
club proposa un recorregut per 
l’obra d’alguns autors i autores 
que han explorat, des de la 
ficció, el conflicte bèl·lic més 
devastador mai conegut. Com 
deia Primo Levi, “si comprendre 
és impossible, conèixer és 
necessari, perquè el que ha 
passat pot tornar a passar, 
les consciències poden ser 
seduïdes i obnubilades de nou: 
les nostres també“.

Llegirem, entre d’altres:
 › Charlotte, de David Foenkinos
 › No és procedent, de Claudio 

Magris
 › Cuando el emperador era dios, 

de Julie Otsuka

Narrativa  
i novel·la

nou



Obra viva

Biblioteca de  
Can Puiggener
Sessions un dimecres al mes,  
a les 16.30 h
Coordinació: Enric López

Aquesta temporada 
continuarem combinant el 
plaer de la lectura i el de 
la conversa al voltant d’un 
llibre entre amics. Voleu 
participar-hi? Hem preparat 
un tast d’obres literàries que 
donaran molt de joc!

Llegirem, entre d’altres:
 › Número zero, d’Umberto Eco
 › La ignorància, de Milan 

Kundera
 › El Procés, de Franz Kafka

Puntades  
de ficció
Biblioteca de La Serra
Sessions el tercer dimecres  
de cada mes, a les 19.30 h
Coordinació: Enric López

Què serien els llibres sense 
lectors? I on quedarien les 
bones històries si no es 
poguessin compartir amb altres 
amants de la lectura? En aquest 
club llegirem autors clàssics i 
contemporanis, novel·la negra i 
eròtica, distòpies per pensar en 
el nostre futur, contes i altres 
històries de vida. 

Llegirem, entre d’altres:
 › Una mare, d’Alejandro 

Palomas
 › Historia de dues ciutats, de 

Charles Dickens
 › El conte de la serventa, de 

Margaret Atwood

Sopa de  
pedres
Biblioteca del Sud
Sessions el tercer dimecres  
de cada mes, a les 19 h
Coordinació: Enric Soler

Igual que el bonic conte 
cooperatiu, cada component 
del club de lectura de la 
temporada passada ha aportat 
un ingredient, en forma de 
proposta lectora, per fer que 
enguany surti un bon brou, 
divers i gustós, amb títols 
variats que incentivin la lectura, 
que cohesionin el grup i que 
alimentin l’esperit. És una 
iniciativa que va funcionar tan 
bé l’any passat, que repetim... 
qui en vol una cullerada més?

Llegirem, entre d’altres:
 › Trilogia de Nova York, de Paul 

Auster
 › Si això és un home, de Primo 

Levi
 › Manual per a dones de fer 

feines, de Lucia Berlin

El temps  
entre lectures
Biblioteca de Ponent
Sessions el tercer dijous  
de cada mes, a les 19 h
Coordinació: Enric López

Escriu l’humanista i divulgador 
científic Carl Sagan en el seu 
llibre El món i els seus dimonis: “el 
99 % del temps de l’existència 
dels humans a la terra no hi 
havia ningú que sabés ni llegir 
ni escriure (...) Els llibres ens 
poden fer companyia allà on 
vulguem anar. Són pacients 
quan se’ns fa difícil entendre’ls, 
ens deixen tornar a llegir les 
seves parts més complicades 
tantes vegades com vulguem 
i mai critiquen els nostres 
errors... Els llibres són la clau 
per entendre el món i poder-lo 
millorar. Els llibres ho canvien 
tot...” A nosaltres només ens 
cal convidar-vos a participar 
en aquesta transformació, 
apropant-vos al club de lectura 
de la biblioteca de Ponent per 
posar el nostre granet de sorra 
en aquest emocionant camí cap 
a la llibertat que és la lectura 
compartida.
 
Llegirem, entre d’altres:
 › El mar, el mar, d’Iris Murdoch
 › Mare de llet i mel, de Najat El 

Hachmi
 › Cuentos de adúlteros 

desorientados, de Juan José 
Millás



Quimèric:  
fantàstic,  
terror i  
ciència-ficció
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el quart dissabte de 
cada mes, a les 12 h
Coordinació: Karen Madrid, 
Alfons Mallol, Carlos Climent i 
Marc Garau
Organitzat en col·laboració 
amb Ràdio Sabadell

Us proposem un viatge a altres 
universos on les realitats 
alternatives no tenen límits, 
a través de les creacions del 
gènere fantàstic, de terror i de 
ciència-ficció.

Llegirem, entre d’altres:
 › Oryx y Crake, de Margaret 

Atwood
 › La dama número trece, de José 

Carlos Somoza
 › La mano izquierda de la 

oscuridad, d’Ursula K. Le Guin

Llegir el teatre
Biblioteca dels Safareigs
Sessions el segon dimecres 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Jaume Pont
Organitzat en col·laboració 
amb el Grup de Teatre Centre 
Sant Vicenç
Hi col·laboren: Servei de 
Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya i Teatre Nacional 
de Catalunya

Un espai de trobada per als 
amants del teatre i les arts 
escèniques. Es treballaran 
alguns dels principals textos 
que es podran veure al llarg 
de la temporada al Teatre 
Nacional de Catalunya i d’altres 
als teatres de la nostra ciutat. 
Si l’any passat la programació 
del TNC versava sota el lema 
“dogma i llibertat”, l’adoptat 
aquest any és «conquesta i 
resistència», amb la voluntat 
de posar èmfasi sobre aquesta 
tensió ètica que retrobarem 
sovint a la programació.
 
Llegirem, entre d’altres:
 › L’hostalera, de Carlo Goldoni
 › L’huracà, de Carme Montoriol
 › Les veus interiors, d’Eduardo 

De Filippo

L’experiència 
de la poesia
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el quart dijous de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Joan Calsina

Aquest club us proposa una 
lectura, propera i estimulant, 
de diversos reculls de poesia 
catalana recent. Des d’una 
perspectiva desenfadada 
però també rigorosa, ens 
aproximarem a alguns dels 
poemaris més memorables 
que s’han publicat en les 
darreres dècades. Es tracta 
d’una activitat adreçada tant 
a lectors habituals de poesia 
com a tots aquells que,  per 
primera vegada, decideixin 
capbussar-s’hi. 

Llegirem, entre d’altres:
 › La mar de dins, de Pere Rovira
 › Bruixa de dol, de Maria Mercè 

Marçal
 › Poesies, de Màrius Torres

Lectures 
viatgeres:  
viatgeres  
i viatgers  
intrèpids
Biblioteca dels Safareigs
Sessions el primer dijous de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Enric Soler

Fruit del debat sobre el 
“rànking” de la literatura 
de viatges, sempre venia a 
tomb un article del periodista 
Jacinto Antón que recull el bo i 
millor de la literatura viatgera. 
Utilitzarem aquest llistat com a 
leitmotiv del club per a la nova 
temporada.

Llegirem, entre d’altres:
 › En Siberia, de Colin Thubron
 › La ruta de Alejandro: crónica de 

un viaje, Freya Stark
 › Pilotos, caimanes y otras 

aventuras extraordinarias, de 
Jacinto Antón

Altres gèneres,  
altres formats

nou



Tertúlies de 
lectura fàcil en 
català

El Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
i la xarxa de Biblioteques 
Municipals de Sabadell 
proposen clubs de lectures 
adaptades per a persones que 
volen practicar el català a partir 
de la lectura i la conversa.

S’ha previst les tertúlies de 
lectura fàcil a les biblioteques 
següents:

Biblioteca del Sud, els 
dimecres a les 19.30 h
Coordinació: Joan Anton

Biblioteca del Nord, 
els dimarts a les 17 h 
Coordinació: Conxita Frasno

Inscripcions: a les biblioteques 
del Nord i del Sud o al Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística de Sabadell (Rambla, 
69, Tel.: 93 727 83 40).

English 
reading club
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el segon dimarts de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Vàdor Faura
Organitzat en col·laboració 
amb l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Sabadell

The new edition of the English 
Reading Club -in collaboration 
with EOI Sabadell- is ready to 
start! Our sessions are thought 
for people with (or from) an 
upper-intermediate level of 
English; people who love good 
literature and people who 
wish to practise their English 
through continuous learning.

Those of you interested in our 
sessions will have their level of 
English tested.

The texts we are going to read 
and comment are:
 › The Jungle book, by Rudyard 

Kipling
 › Nineteen eighty-four, by 

George Orwell
 › A Thousand splendid suns, by 

Khaled Hosseini

Novel·la gràfica 
i còmic
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el primer dimarts de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Col·lectiu Mijuro

Si teniu afició pel còmic, el 
manga i la novel·la gràfica, o 
voleu introduir-vos en aquest 
món apassionant, aquest és el 
vostre club!

Llegirem, entre d’altres:
 › Máculas, de Jordi Pastor i 

Danide
 › La muchacha salvaje, de Mireia 

Pérez
 › Providence, d’Alan Moore i 

Jacen Burrows

Assaig polític 
i pensament 
crític
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dimarts de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Marta Juez
Organitzat en col·laboració 
amb Can Capablanca - Casal 
independentista i popular de 
Sabadell

Per entendre, analitzar i 
transformar la societat on 
vivim la lectura també és una 
arma. A partir d’assaigs amb un 
enfocament crític cap a l’estat 
actual de les coses, el club vol 
ser un espai obert de reflexió 
i intercanvi d’idees per anar 
de la teoria a la pràctica, de la 
reflexió al compromís.

Club de música 
clàssica i lírica
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el segon dimecres de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Albert Ferrer

El club de música clàssica 
i lírica ofereix les claus per 
introduir-se i aprofundir en els 
principals compositors i estils 
de música clàssica i operístics 
de la temporada de concerts de 
la ciutat. El projecte s’emmarca 
en el programa LiceuBIB, en 
col·laboració amb el Gran 
Teatre del Liceu i el Servei 
de Biblioteques Generalitat 
de Catalunya, per a la difusió 
i promoció de la cultura 
operística.

Entre d’altres, es farà l’audició 
i es comentaran: 
 › la Cenerentola, de Rossini; 
 › Doña Francisquita, d’Amadeu 

Vives; 
 › la Cinquena simfonia i les 

sonates per a piano, de 
Beethoven; 

 › la suite Ibèria, d’Albéniz 
 › i els poemes simfònics de 

Liszt. 

Idiomes



Club dels 
devorallibres
Biblioteca Vapor Badia
Sessions els dimecres, cada 
quinze dies, a les 18 h
Coordinació: Marta Aloy

El club dels devorallibres és 
un lloc màgic per als que són 
capaços de viatjar a territoris 
fantàstics i viure aventures 
trepidants només obrint les 
pàgines d’un llibre. Al club de 
lectura no parem de xerrar i 
ens petem de riure, fem jocs i 
resolem misteris, descobrim 
històries i personatges 
fantàstics... I ens ho passem 
molt bé! Però què dius, encara 
no ens coneixes? Doncs estàs 
de sort, tenim un lloc reservat 
per a tu!

Per a nens i nenes de 8 a 11 
anys.

Llegirem, entre d’altres:
 › Una història de futbol, de José 

Roberto Torero
 › La família Mumin a l’hivern, de 

Tove Jansson
 › El pavoroso miedo de Epifanía 

Susto, de Clément Lefèvre i 
Severine Gauthier

Lletres, somnis 
i Rock’n’Roll
Biblioteca del Nord
Sessions el segon dimecres de 
cada mes, a les 18 h
Coordinació: Anna Cabeza i 
Raquel Torres

Aquest no és un club de lectura 
qualsevol. A la Biblioteca del 
Nord t’oferim la possibilitat 
de formar part d’un espai de 
trobada per alliberar sense 
límits les teves habilitats 
creatives. Trobaràs les millors 
propostes per gaudir de la 
lectura i participar dels tallers 
més divertits i esbojarrats. 
No et perdis aquest poti-poti 
literari, musical i experimental... 
Un viatge amb ritme i emoció, 
carregat de bon rotllo i ganes 
de passar-ho bé. Reserva la 
teva plaça! 

Per a nens i nenes de 8 a 10 
anys.

Llegirem, entre d’altres: 
 › La història del Perdut, de Glòria 

Marín
 › Per què plorem? de Fran 

Pintadera
 › Com es fan les coses? d’Oldrich 

Ruzicka

Club de lecture 
francophone
Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dissabte de 
cada mes, a les 11.30 h
Coordinació: Yolanda Ruiz
Organitzat en col·laboració 
amb l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Sabadell

Le plaisir de la lecture... ça 
se partage! Nous avons le 
plaisir de vous proposer 
-avec le soutien de l’EOI de 
Sabadell- le club de lecture 
francophone. Celui-ci s’adresse 
aux amoureux de la bonne 
littérature ayant un niveau 
de français intermédiaire/
avancé (B1 ou supérieur) 
et souhaitant approfondir 
leurs connaissances en 
langue française par le biais 
de conversations autour d’un 
texte.

Si cela vous intéresse, il suffit 
de justifier votre niveau avec 
le diplôme correspondant ou 
de  faire un test d’aptitude au 
moment de votre inscription. 
Venez nombreux!
 
Au menu du prochain club:
 › L’élégance du hérisson, de 

Muriel Barbery
 › L’étranger, d’Albert Camus
 › La possibilité d’une île, de 

Michel Houellebecq
 › Petit pays, de Gaël Faye

Leseratten 
– Deutscher 
leseclub

Biblioteca Vapor Badia
Sessions l’últim divendres de 
cada mes, a les 19 h
Coordinació: Anja 
Benzenhöfer
Organitzat en col·laboració 
amb l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Sabadell

Lesevergnügen teilen – das 
ist das Ziel unseres Clubs. Die 
Bibliothek und die EOI von 
Sabadell laden Sie herzlich 
ein, am Club teilzunehmen. 
Eingeladen sind alle, die 
Freude am Lesen haben und 
mindestens B2 oder auch 
höheres Niveau vorweisen 
können. Gemeinsam sprechen 
wir über das Gelesene und 
lernen verschiedene Autoren 
und ihre Werke kennen.

Wenn Sie an der Teilnahme 
interessiert sind, melden Sie 
sich gerne an und fügen Sie 
das Zertifikat bei. Sollten Sie 
kein Zertifikat, aber ein gutes 
Niveau haben, können Sie 
sich trotzdem anmelden. Sie 
können einen kleinen Test beim 
Einschreiben machen.

Wir freuen uns auf Sie!

Llegirem, entre d’altres:
 › Der Besuch der alten Dame / 

Friedrich Dürrenmatt
 › Ansichten eines Clowns / 

Heinrich Böll

Infantil
Els clubs de lectura infantils són un lloc de trobada per 
a infants que senten interès per la lectura i que volen 
compartir opinions i recomanacions literàries amb altres 
nens i nenes de la seva edat. Les sessions combinen jocs, 
sortides i dinàmiques al voltant de la lectura.



No llegeixis 
D’11 a 13 anys

Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dissabte de 
cada mes, a les 11 h
Coordinació: Marta Aloy

Llegirem, entre d’altres:
 › Pirates del mar de gel, de Frida 

Nilsson
 › Un batec alhora, de Sharon 

Creech
 › El bestiari de l’Axlin, de Laura 

Gallego

Obrim 
parèntesi 
De 14 a 16 anys

Biblioteca Vapor Badia
Sessions el tercer dissabte de 
cada mes, a les 12.15 h
Coordinació: Carles Alcoy

Llegirem, entre d’altres:
 › La llum d’Artús (trilogia), de 

Raimon Portell
 › La memòria de l’arbre, de Tina 

Vallès
 › El dia dels trífids, de John 

Wyndham

Club dels 
«atrapallibres»
Biblioteca de Ponent
Sessions un dimecres de cada 
mes, a les 18.30 h
Coordinació: Conxita Plana

Torna el Premi de Literatura 
Intantil «Atrapallibres» que 
organitza el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil 
(ClijCAT). Ja és la 15a edició i a 
la biblioteca de Ponent volem 
repetir l’experiència. Llegeix 
tres llibres de la teva categoria i 
fes de Jurat en aquest premi. Tu 
decideixes quin és el millor. Vine 
a llegir amb nosaltres, volem 
sentir la teva veu!
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys.

Llegirem, entre d’altres: 
 › El zoo petrificat, de Joris 

Chamblain 
 › Pirates del mar de gel, de Frida 

Nilsson
 › Rosa Blanca, de Roberto 

Innocenti

La penya  
del popis
Biblioteca del Sud
Sessions els dimarts i 
dimecres, cada quinze dies,  
a les 18 h
Coordinació: Gisela Planas

Vine a formar part de la penya 
del Popis on t’esperen un munt 
d’aventures, emocions i rialles 
amb la tria que fa, cada any, la 
mascota de la biblioteca. No 
t’ho perdis!
Per a nens i nenes de 7 a 11 anys.

Llegirem, entre d’altres: 
 › Els dos llops, de Wilfred
 › Per a què serveix un coala? de 

Javier Bizarro
 › La pilota groga, de Daniel Fehr

Bevedors de 
coneixements
Biblioteca del Sud
Sessions els dimarts, cada 
quinze dies, a les 18 h
Coordinació: Gisela Planas

Per què el cel és blau? Quin 
era el dinosaure més petit? Per 
què les setmanes comencen 
en dilluns? Quants ossos 
tenim al cos? Per què no 
podem volar? Totes aquestes 
preguntes i moltes d’altres 
tindran resposta si t’apuntes 
al nou club de lectura per a 
nens i nenes intrèpides i amb 
ganes d’aprendre a resoldre 
problemes i a relacionar-nos 
millor amb el nostre entorn. 
Vine a compartir una bona 
estona llegint llibres de 
coneixements!

Per a nens i nenes a partir de 
10 anys.

Llegirem: 
 › Ríos, de Peter Goes
 › Retrats d’animals, de Lucie 

Brunellière
 › La vida secreta dels mocs, de 

Mariona Tolosa

 

Juvenil
T’agrada llegir... i ho saps! No som clubs de lectura 
convencionals: ens agrada riure i xerrar pels descosits, 
descobrir històries que ens toquen de ben a prop, viatjar 
a universos fantàstics, enamorar-nos dels protagonistes 
i criticar els llibres (molt) si cal. Les sessions presencials 
es combinen amb trobades amb autors i sortides a la 
Biblioteca Central de Terrassa.

El club de lectura juvenil és un lloc de trobada entre 
adolescents que comparteixen inquietuds i interessos, i 
que els agrada llegir molt (o una mica menys) i cerquen 
un espai on conèixer gent i xerrar amb l’excusa d’un tema 
interessant. Adreçat a nois i noies d’11 a 16 anys.



Biblioteca de Can Puiggener
 › Pl. del Primer de Maig, 1. Tel.: 93 716 51 50
 › bibliocanpuiggener@ajsabadell.cat

Biblioteca de La Serra
 › Pl. de Cristóbal Ramos, 1. Tel.: 93 726 34 68
 › bibliolaserra@ajsabadell.cat

Biblioteca dels Safareigs
 › C. del Papa Pius XI, 165. Tel.: 93 717 53 43
 › bibliosafareigs@ajsabadell.cat

Biblioteca del Nord
 › Rda. de Navacerrada, 60. Tel.: 93 724 64 01
 › bibliodelnord@ajsabadell.cat

Biblioteca del Sud
 › Pg. dels Almogàvers, 49. Tel.: 93 720 51 74
 › bibliodelsud@ajsabadell.cat

Biblioteca de Ponent
 › Pl. d’Ovidi Montllor, 5. Tel.: 93 717 39 74
 › bibliodeponent@ajsabadell.cat

Biblioteca Vapor Badia
 › C. de les Tres Creus, 127-129. Tel.: 93 745 17 03
 › bibliovaporbadia@ajsabadell.cat

www.sabadell.cat/inscripcionsbims
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