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Sales A i B, primer pis de la Casa d’Espiritualitat

Interior de les Sales A i B: la Biblioteca Oberta



Estat actual de les lleixes, encara per 
posar les temàtiques



Algunes imatges del bibliotecari Iván treballant en la 

confecció del catàleg de la Biblioteca Oberta



Algunes imatges del bibliotecari Iván treballant en la 

confecció del catàleg de la Biblioteca Oberta



Temàtiques a les lleixes de la Biblioteca 
Oberta i quantitat de llibres de cada 
temàtica:

1. Arts, tradicions, etnografia i folklore (15)

2. Història i cultura de Catalunya (9)

3. Guies litúrgiques i reinterpretacions bíbliques (29)

4. Pedagogia i família (26)

5. Història política de Catalunya (14)

6. Hagiografies i vides religioses (9)

7. Anàlisi de l’església institucional (28)

8. Reflexions teologals (28)

9. Textos confessionals (18)

10. Meditació, autoajuda i teràpies alternatives (29)

11. Altres cultures i religions (6)

12. Poesia (19)

13. Cuina i gastronomia (7)

14. Assaig, ciència i tanatologia (10)

15. Prosa i novel·la de ficció (27)

TOTAL LLIBRES: 274



Proposta de fitxa de donació i 
intercanvi de llibres a la 
Biblioteca Oberta



Proposta de presentació de llibres que hagi a la Biblioteca Oberta

tot vinculant-ho amb activitats a la Casa d’Espiritualitat, per 

ser publicat al web i/o xarxes de difusió pertinents:



Sens dubte el Papa Francesc s’inspirà en els
ensenyaments de Sant Francesc d’Assís quan
redactà la seva encíclica Laudato Si’. El 
Càntic del Sol, disponible a la Biblioteca 
Oberta, conté moltes idees per reflexionar 
des de la poesia respecte el que proposa la 
citada encíclica, també disponible.



A la Casa d’Espiritualitat ja s’esdevé clàssic
el cicle Natura&Espiritualitat dedicat a 
cadascuna de les estacions de l’any. La 
centrada a la Tardor és molt significativa pel
seu sentit iniciàtic. Dos interessants
suggeriments de lectura inspiradora poden 
ser les referides a sota i també disponibles a 
la Biblioteca Oberta.



El poeta, filòleg i amic Roger Canadell ja és
un col·laborador habitual a moltes de les 
activitats que es fan a la Casa 
d’Espiritualitat. El seu coneixement, però, 
abasta altres àrees com la història de la 
cultura artística de Catalunya, com prova
aquest estudi dedicat Anselm Clavé que 
també podreu trobar a la Biblioteca Oberta.


