
Dissabte, 17 matí
Taller d’escriptura a
càrrec de la filòloga

Montserrat Torra.
Places limitades. 

Dimarts, 27 a les 17h - 19h
Fem cagar el tió,

després del tip de contes
que s’ha fet el tió de la

biblioteca ens cagarà un
conte de regal per a

cada participant.
. 

Amb el taller de lectures LebinaAmb el taller de lectures Lebina
i l’acompanyament musical dei l’acompanyament musical de
les pianistes Clara Valentí iles pianistes Clara Valentí i
Emma Perich de l’Escola deEmma Perich de l’Escola de
música i arts Navarcles – Santmúsica i arts Navarcles – Sant
Fruitós. Obert a tothom!Fruitós. Obert a tothom!

Agenda Desembre
Navarcles 2022

Llumineta de Nadal: 3 premis d’adults i 3
premis infantils, per participar només cal que
t’emportis algun document en préstec. 

Tió a la sala infantil: veniu a alimentar el tió,
cada dia li donarem llibres i dimarts 27
farem cagar el tió tots plegats!

Jocs de taula: famílies aprofiteu els dies de
vacances per descobrir els jocs de taula de la
biblioteca i també us els podeu endur en
préstec.
 
Festius Desembre: La biblioteca romandrà
tancada els dies: 5, 23, 24, 30 i 31

Dilluns, 19 a les 19.30h
Tertúlia LlegimTeatre,
comentem Uppgivenhet
de Meyer.  Textos del
TNC, guiat per Àngel
Fernàndez. 

Nadal, una tria de lectures enNadal, una tria de lectures en
veu alta a la SAS Residènciaveu alta a la SAS Residència
Navarcles.Navarcles.

Divendres, 16 a les 17h

Dimarts, 27 a les 19:30h
Tertúlia lectora joves

Entrelínies. 
Comentem L'Estrany cas

del Dr. Jekyll i el Sr. Hyde  
de R.L. Stevenson, amb

Aina Àlvarez. 

Durant tot el mes de desembre:  
Exposició de pintures del graffiter i muralista navarclí OSIRIS. 

Dimecres, 28 a les 17h - 19h
Taller nadalenc: 

fem punts de llibre
nadalencs d’origami. Fes-

te tu mateix el teu punt
de llibre. 

 Amb l’Ares i la Vinyet. 

Especial nadal

Nadalejant, una hora del
conte a càrrec de la

narradora i titellaire Lídia
Clua, una sessió molt
especial per a l’època

nadalenca.
. 

Dimecres, 21 a les 18h


