
DIMECRES 11, A LES 19:45H DISSABTE 21, A LES 12HDIJOUS 19, A LES 17.45H DIJOUS 26, A LES 17H

 LLETRES I VINS -
 BIBLIOTEQUES AMB DO 

DEL 11 AL 30 DE GENER - EXPOSICIÓ

Taller cinematogràfic: gravarem un vídeo
sobre la vinya i el vi. Redacció d’una
auca, preparació de decorats, stop motion
... a càrrec d’Artur Díaz, actor, creador,
pedagog, Tallerista de la Filmoteca de la
Federació Catalana de Cineclubs. Imparteix
classes de teatre i cinema. Públic familiar.
Places limitades. Inscripció prèvia.

DIMARTS 31, A LES 19.30HDILLUNS 30, A LES 19.30HDISSABTE 28, A LES 12H

Espectacle de titelles pels més petits de
la casa, titelles amb la companyia Pam i
pipa. Adreçat especialment a famílies amb
infants de 0 a 4 anys.

Tertúlia Llegim teatre. Comentem Terra
baixa d’Àngel Guimerà i comentem
Uppgivenhet de Meyer. Textos TNC,
amb el guiatge d’Àngel Fernàndez

Ramon Solsona és
l’escriptor convidat a la
Tertúlia Parlem de llibres.
Comentem Allò que va
passar a Cardós amb
l’escriptor Ramon Solsona.
Guiats per Ignasi Puig. Amb
la coŀlaboració de la ILC

Com cada gener, la biblioteca participa al Projecte
Biblioteques amb DO combinant literatura, art,
gastronomia, cinema... amb els vins i la vinya.  
Fins al 31 de gener: 
Participa al concurs Vinstagram de les Biblioteques
amb DO. Penja una fotografia del món del vi i la
vinya al teu perfil d’instagram amb l’etiqueta
#vinstagrampladebages2023  Pots guanyar un
fantàstic lot cultural: vins + llibres + entrades pel
Kursaal! 
      

Llegim el riu, sessió de retorn, resultats
de la darrera inspecció al riu Calders
Propostes de millora del riu i de
divulgació naturalística.

AGENDA GENER 
Biblioteca de Navarcles

2023

Exposició Quan les cases feien olor de vi 
 produïda per Cep tina i vi i el Consell
Comarcal del Bages

Dir Versos amb una copa als dits:
micro obert per compartir poesia amb
una copa de vi. Lletres i vins

Inauguració de l'exposició Quan les
cases feien olor de vi, amb visita guiada
a càrrec de la Mireia Vila, coordinadora
del projecte Cep, tina i vi. Acompanyats
d’una copa de cava DO Pla de Bages. 


