
Agenda Maig 2022
Exposicions: Punts de llibre cedits per Carmen Freire + Felícia Fuster, poeta i pintora: a dins, 

a fora. Produïda per la ILC Generalitat de Catalunya. 

Dilluns 9 de maig a 2/4 de 8 del vespre:

Tertúlia Calidoscopi. Comentem Pandèmia i postveritat: la vida, la consciència i la quarta 

revolució industrial amb el filòsof Jordi Pigem i el filòsof Xavier Valls. Amb la col·laboració de 

la ILC i el professorat de filosofia de la Catalunya Central. Inscripció prèvia

Dimecres 11 de maig a les 7 de la tarda: Presentació dels nous llibres del Dr. Carrera. 

Divendres 13 de maig  a les 6 de la tarda

Bibliolab artístic: Bestioles i altres artefactes: un joc d’escultura a càrrec de Catàrtic, una 

proposta familiar adreçada a famílies amb infants de 6 a 11 anys. Inscripció prèvia

Divendres 13 i 20 de maig durant tot el matí:

Tallers El Monstre de la poesia, a càrrec de la poeta Sònia Moya. Adreçat als nois i noies de 6è 

de l’escola Catalunya.

Dissabte 14 de maig a les 12 del migdia: 

Animals de tots colors, una hora del conte pels més xics de la casa, a càrrec Clara Gavaldà. 
Adreçat a famílies amb infants d’1 a 4 anys.

Dimecres 18 de maig a 2/4 de 8 del vespre:

Tertúlia Lire et converser, comentem l'Anomalie d’Hervé Le Tellier amb l’Ada Guilà.

Divendres 20 de maig de 5 a 7 de la tarda:                                                            

Manualitats a la sala infantil: crea el teu punt de llibre

Dimarts 24 de maig a 2/4 de 8 del vespre:  

Llegim teatre, comentem El pes d’un cos de Victoria Szpunberg amb l’Àngel Fernàndez. 

Dimecres 25 de maig a les 7 de la tarda:  

Presentació del llibre ‘Excursions a foradades, finestres i ponts naturals a càrrec del seu autor, 

el navarclí Joan Escalé Bosch de l’editorial Sua. 

Divendres 27 de maig a les 6 de la tarda:
Els contes que m’agraden. Hora del conte amb la rondallaire Clara Gavaldà

Dissabte 28 de maig de 10 a 1:

Trobada de punts de llibre, vine a intercanviar-los i te’n regalem un de molt especial!

Dilluns 30 de maig a 2/4 de 8 del vespre:

Última tertúlia jove Entrelínies amb la Maryam i l’Aïna Comentem Nascuts per ser breus de 
Toni Mata. 

Dimarts 31 de maig a 2/4 de 8 del vespre:

Tertúlia Parlem de llibres, comentem Temps de segona mà. La fi de l’home roig de l’escriptora 

i periodista russa Svetlana Aleksiévitx, acompanyats per Ignasi Puig. 
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