
AGENDA MARÇ
2018

Del 15 al 30 de març:
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA:
Escampem poemes per Navarcles amb la complicitat de la UBIC i fem una estesa de versos a la biblioteca 
amb la complicitat de l’Escola Catalunya. Us convidem a participar regalant poemes, participant a l’estesa de 
versos, compartint el vostre poema preferit via xarxes socials amb l'etiqueta #dmp18 #navarcles

Fins al 14 de març:
EXPOSICIÓ “CATALUNYA IL·LUSTRADA” de l’artista Pilarín Bayés, 
que sintetitza els 6 volums d’Història de Catalunya que va il·lustrar l’any 2014. 
Escrita per una quinzena d’historiadors reconeguts.

Divendres 16 de març, de 5 a 7 de la tarda:

TALLER DE MANUALITATS INFANTIL

Vine a fer el dibuix per participar al concurs de Sant Jordi que organitzen els Amics de l’Aplec Sant Jordi. 
Adreçat a nens i nenes de 5 a 12 anys (vegeu bases del concurs).

Els menors de 5 anys que vulguin participar en el taller podran fer un dibuix per decorar la biblioteca.

Dilluns 19 de març, a les 8 del vespre:

TERTÚLIA LLEGIM TEATRE 

Comentem l'obra Sol solet d’Àngel Guimerà. Guia i modera Àngel Fernàndez.

Apunta’t a la sortida que fem al Teatre Nacional de Catalunya, dissabte 19 de maig. 

Més informació a la biblioteca.

Dimarts 20 de març, a les 8 del vespre:
CLUB DE LECTURA PARLEM DE LLIBRES

Tertúlia sobre la novel·la Balzac i la petita modista xinesa de Dai Sijie. 

Guiada pel professor de literatura Ignasi Puig. Podeu passar a buscar el llibre per la biblioteca. 

Dimecres 21 de març, a les 8 del vespre:
TERTÚLIA DEL GRUP DE JOVES ENTRELÍNIES

Comentem el clàssic de Saint Exupéry El petit príncep. Guiada pel filòleg Xavi Mas

Dijous 22 de març, a les 6 de la tarda:

HORA DEL CONTE: La rondallaire Martina Escoda ens explicarà el conte 

La rateta que escombrava l'escaleta en vers i jugarem a construir entre tots el conte com si fos un llarg 
poema, ple de ritme, rodolins, humor i molts personatges!

Del 15 al 31 de març

EXPOSICIÓ DE POESIA VISUAL “L’ESPERA ETERNA” de l’artista Ariadna Torres.

NOVETAT!!! ESTRENEM CLUB DE LECTURA D’ASSAIG Estem buscant gent interessada en muntar un 
club de lectura no-ficció: filosofia, pensament, literatura, ciència, ... Assaigs dins un àmbit divulgatiu. 

Informa’t i apunta’t a la biblio.

@bnavarclessv

@bibliotecadenavarcles

Mura, 1 08270 Navarcles
Tel. 938 276 719 

b.navarcles.sv@diba.cat


