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Durant tot el mes de març: 
Exposició  Aproxima’t a la defensa dels animals:   
coneix  l’Associació Peluts  de Navarcles 
Dilluns 2 de març a les 6 de la tarda:  
Xerrada:  Recursos per a treballar les emocions a l’aula, a càrrec de Berta Gilbert, 
directora de l'escola d'intel.ligència emocional  VEIE- Barcelona  
Dimarts 10 de març a les 8 del vespre: 
Presentació de la novel·la  Nines russes  de Natxa Nacenta,   
acompanyada  per la filòloga Mon Roig 
Dimecres 11 de març a les 8 del vespre: 
Tertúlia Lire et converser, sobre el llibre:   Trois jour et une vie   
de Pierre  Lemaître  conduït per Isabelle Sangüesa.  
Divendres 13 de març a les 8 del vespre:   
Recital amb  veu de dona . A càrrec de poetes navarclines amb la col·laboració de 
l’ADN Feminista. Fem una doble commemoració: el dia de la dona i el de la poesia 
 

Dissabte 14 de març a les 12 del migdia 
Contes petits pels més petits. Sessió de contes adreçada a famílies  
amb infants de 1 a 4 anys a càrrec de Clara  Gavaldà.  
Dimarts 17 de març a les 8 del vespre: 
Tertúlia Llegim teatre, comentem  L’huracà de Carme Montoriol.  
Apunta’t i vine al TNC dissabte 30 de maig per veure ‘Les veus interiors’  
Divendres 20 de març a les 7 del vespre: 
Xerrada LiceuBib a càrrec del coordinador, Oriol Pérez i Treviño, comentem  
La Clemenza di Tito de W. A. Mozart. Inscriu-te i vine al Liceu .Preu entrada de grup: 80€. 
Sortida a les 17:40 de la parada de bus davant del Baviera. Bus gratuït. 
 

Dissabte 21 de març  d’11 a 13:30: 
Curs d’escriptura creativa II a càrrec de l’escriptora  Laia Fàbregas  
Dijous 26 de març a les 8 del vespre: 
Tertúlia jove Entrelínies, comentem Diari del tot verídic d'un indi a mitja jornada  
de Sherman Alexie. Guiats pel filòleg Xavier Mas Craviotto.  
Divendres 27 de març de 5 a 7 de la tarda: 
Taller de manualitats , crea el teu animal de paper amb Peluts de Navarcles 
Dissabte 28 de març a les 12 del migdia: 
Rimes i altres contes amb nadons de 0 a 3 anys.   
Amb la Petita companyia celebrem el dia mundial de la poesia.   
Dimarts 31 de març a les 8 del vespre: 
Tertúlia Parlem de llibres. Comentem: El cuento numero trece  
de Diane Setterfield  guiats per Ignasi Puig.  

PRESENTACIONS 


