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Durant tot el mes de novembre 
Exposició L’art de Vandrell. Exposició homenatge a l’il·lustrador Dani Vendrell. 
Del 18 de novembre al 9 de desembre:  
Exposició Imperdibles . Exposició-joc de llibres il·lustrats i àlbums per a infants. 
Celebrem la setmana de l’àlbum. 
 

Dissabte 9 de novembre a les 12 del migdia: 
Tastet de ioga per infants a la sala infantil a càrrec de M. Àngels Alpàñez de 
l’entitat navarclina E.3. Només cal portar una tovallola i ganes de conèixer-nos 
millor. Gratuït però amb inscripció prèvia. Places limitades. 
Dimarts 12 de novembre a les 6 de la tarda: 
Hora del conte Geoparc i altres contes eco-lògics. Tres contes amb l'ecologia i la 
sostenibilitat com a denominador comú, a càrrec de lClara Gavaldà.  
Activitat recomanada per a nens de P-4 a 4rt de primària.  
 

Dimecres 13 de novembre a les 8 del vespre: 
Tertúlia del nou club de lectura Lire et converser, conversarem en francès sobre el 
llibre: No et moi: roman de Delphine de Vigan, conduït per Isabelle Sangüesa.  
 

Divendres 15 de novembre a les 6 de la tarda: 
Laboratori Geoparc: seguint les petjades del passat.  Activitat familiar.  
Cal inscripció prèvia. Activitat recomanada per a famílies amb infants de P-5 a 4rt 
de primària. Regal experiència – visita al Campanar de Navarcles +  vídeo 
Navarcles sota el mar. 
Divendres 15 de novembre a les 8 del vespre: 
Ferran Climent, geòleg i director científic del Geoparc mundial UNESCO de la 
Catalunya Central ens explicarà com era Navarcles fa 36 milions d’anys. 
Als assistents , regal d’una entrada per pujar al Campanar de Navarcles i veure el 
curt ‘Navarcles sota el mar’. Amb la col·laboració del Geoparc i l’Ajuntament de 
Navarcles.  
Dissabte 16 de novembre a les 12 del migdia:  
Les formigues també ballen a càrrec de la rondallaire i actriu Ada Cusidó.  
Hora del conte pels més menuts d’1 a 4 anys.   
 

Dilluns 18 de novembre a les 6 de la tarda:    
Nou BiblioLab – Taller: El món de la química. Experimentarem amb diferents tipus 
de reaccions´químiques. Recomanat per a infants de 8 a 10 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. A càrrec d’Explorium. 
 

Dimarts 19 de novembre a les 8 del vespre: 
Llegim teatre, comentem Una gossa en un descampat, un text de Clàudia Cedó. 
Apunta’t a les tertúlies de teatre i vine al teatre. Guiat per Àngel Fernàndez 
 

Dimarts 26 de novembre a les 8 del vespre:  
Tertúlia Parlem de llibres, comentem Dona al punt zero  de Nawal El Saadawi amb 
la traductora Anna Turró Armengol.  Cicle parlem amb els traductors. 
Commemorem el dia mundial contra la violència de gènere. 
 

Dijous 28 de novembre a les 8 del vespre: 
Tertúlia jove Entrelínies, comentem:  Xaval gras es menja el món de Kelly Louise 
Going, Guiats pel filòleg Xavier Mas Craviotto. Si ets jove i t’agrada llegir passa a 
buscar el llibre i participa! 
  
 
 
 

 
 
 
 


