
Agenda Gener 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durant tot el mes de gener: 
Exposició Auca dels Amics de l’Art Romànic. Il·lustracions de Glòria Casas i Text 
de Joan Vilamala.  
Del 13 al 31 de gener: 
Exposició d'art amb suro, escultures de Dami Vila i mostra bibliogràfica vinyes i 
vins. Cicle Lletres i vins.   
 

Dimecres 8 de gener a les 8 del vespre: 
Tertúlia Lire et converser, conversa en francès sobre el llibre: 
Charlotte de David Foenkinos  conduït per Isabelle Sangüesa.  
 

Divendres 10 de gener a les 7 de la tarda: 
Presentació del llibre Medicina deshumanizada a càrrec del seu autor el 
metge ginecòleg navarclí Dr.Josep M. Carrera, amb la participació de l’alcalde 
Josep M. Feliu, la Dra. Centellas i la M. Carme Alòs.  
 
Dissabte 18 de gener d’11 a 13:30: 
Curs d’escriptura creativa II a càrrec de l’escriptora Laia Fàbregas del 
Laboratori de lletres 
 
Dissabte 18 de gener a les 12 del migdia: 
Cargol treu banya un espectacle de titelles i cançons  
a càrrec de la Companyia  Pamipipa.  
Espectacle adreçat a infants de 0 -3 anys 
 
Dimarts 21 de gener a les 8 del vespre: 
Tertúlia Llegim teatre, comentem ‘La casa de les aranyes’  
de Paco Zarzoso. Apunta’t a les tertúlies de teatre i vine al teatre.  
 
Dimecres 22 de gener a les 8 del vespre:  
Xerrada – presentació de l’auca dels Amics de l’Art Romànic del Bages.  
A càrrec de Josep Llobet, president dels  amics de l’art romànic, Glòria Casas i 
Joan Vilamala, autors de les auques.  
 
Dissabte 25 de gener a les 12 del migdia: 
Vermut literari lletres i vins: maridarem els  vins de la DO Pla de Bages amb un 
tastet de textos Km. 0 : microrelats, poemes, haikús... a càrrec dels alumnes  
del  curs  d’escriptura i altres  convidats 
 

Dimarts 28 de gener a les 8 del vespre: 
Tertúlia Parlem de llibres. Comentem Estiu sense homes  
de Siri Hustvedt. Tertúlia  guiada per Ignasi Puig.  
 

Dijous 30 de gener a les 8 del vespre: 
Tertúlia jove Entrelínies, comentem un clàssic:  El senyor de les mosques  de 
William Golding.  Guiats pel filòleg Xavier Mas Craviotto.   
Divendres 31 de gener a les 7 de la tarda:  
Sessió de memòria històrica Cep tina i vi amb els productors de vins i mistela 
de Navarcles al celler de Cal Verneda.  Cicle Lletres i vins. Inscripció prèvia a la 
biblioteca. Places limitades.  
 

 
 

     
 

EXPOSICIONS 


