AGENDA FEBRER
2018
Del 2 de febrer al 3 de març:
EXPOSICIÓ “QUAN ANÀVEM A L’ESCOLA”: Fotografies del món escolar navarclí.
Del 2 al 12 de febrer et proposem un joc: si aportes dades sobre una foto o ens ajudes a
identificar qui és qui, pots tenir premi. Sortegem 10 entrades dobles per anar a La Febrada.
Sorteig d’entrades: 13 de febrer.
Fes arribar la informació de la foto a la biblioteca: presencialment, via mail
b.navarcles.sv@diba.cat, telèfon 93-827-67-19, o xarxes socials.
No oblidis dir-nos el número de fotografia!
Exposició conjunta amb la UBIC. Fins el 3 de març trobaràs el gruix de l'exposició a la
biblioteca i una mostra als comerços de la UBIC.
Imatges consultables a la Memòria Digital de Navarcles www.memorianavarcles.cat
Divendres 9 i dissabte 10 de febrer:
TALLER DE MANUALITATS DE CARNESTOLTES
Veniu a pintar una màscara de carnaval a la biblioteca!
Divendres de 5 a 7 i dissabte de 11 a 13h. Inici del taller cada 30 minuts.
Del 21 de febrer al 4 de març:
EXPOSICIÓ “CATALUNYA IL·LUSTRADA” de l’artista Pilarin Bayés,
que sintetitza els 6 volums d’Història de Catalunya que va il·lustrar l’any 2014.
Escrita per una quinzena d’historiadors reconeguts.
L’objectiu de l’exposició és donar una visió ràpida, entenedora i rigorosa dels fets i gents que
han passat per Catalunya durant els últims 450.000 anys.
Divendres 23 de febrer, a les 6 de la tarda:
HORA DEL CONTE
Contes per fer-se un tip de riure, amb la rondallaire Clara Gavaldà
Dimarts 27 de febrer, a les 8 del vespre:
CLUB DE LECTURA PARLEM DE LLIBRES
Tertúlia sobre la novel·la Tòquio Blues de l’escriptor japonès Haruki Murakami.
Guiada pel professor de literatura Ignasi Puig. Podeu passar a buscar el llibre per la biblioteca.
Dimecres 28 de febrer, a les 8 del vespre:
TERTÚLIA DEL GRUP DE JOVES ENTRELÍNIES
Parlarem sobre la novel·la Balzac i la petita modista xinesa de Dai Sijie .
Guiada pel filòleg Xavi Mas.
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