Agenda Desembre 2019
EXPOSICIONS

Fins al 9 de desembre:
Exposició-joc 25 Imperdibles llibres il·lustrats i àlbums per a infants.
Durant tot el mes de desembre:
Exposició de pintures de l’artista Maurici Pla
Exposició de diorames de Nadal creats per Irene Simon Obradors
Dimarts 10 de desembre a les 8 del vespre:
Llegim teatre, comentem Cinco hores con Mario de Miguel Delibes
(adaptació teatral de Lola Herrera)
Dimecres 11 de desembre a les 8 del vespre:
Tertúlia Book Chat, conversa en anglès sobre el recull de relats
Stone mattress : nine tales de Margaret Atwood. Conduït per Mon Roig.
Divendres 13 de desembre a les 6 de la tarda:
Taller d’Origami il·luminat. Introducció a l’art de l’origami. Aprendrem
els circuits elèctrics amb els que podem il·luminar la nostra figura de
paper. Places limitades. Adreçat a nois i noies de 8 a 13 anys.
Gratuït però amb inscripció prèvia!
Divendres 13 de desembre a les 7 del vespre:
Xerrada a l’entorn de dos títols: les òperes Cavalleria Rusticana i
Pagliaci de Pietro Mascagni i Ruggero Leoncavallo.
A càrrec del musicòleg Oriol Pérez i Treviño.
Dilluns 16 de desembre a 2/4 de 7 del vespre:
El navarclí Joan Escalé i Bosch presenta el seu llibre El Pirineu Català
per les crestes: de la Mediterrània a l’Aneto, acompanyat pel seu
company de cordada Albert Valldepérez. Introdueix l’acte en Francesc
Ruiz. Amb la col·laboració del Centre Excursionista de Navarcles
Dimecres 18 i divendres 20 de desembre de 5 a 7 de la tarda:
Manualitats de Nadal a la sala infantil de la biblioteca
Engalanem i decorem de Nadal la sala infantil de la biblioteca
Dissabte 21 de desembre d’11 a 13:30:
Curs d’escriptura creativa II a càrrec de l’escriptora Laia Fàbregas del
Laboratori de lletres
Veniu a signar la llumineta de Nadal, és gratuït i podeu guanyar una
panera cultural!
La biblioteca per Nadal NO fa vacances, només tanca els festius més
els dies 7, 24 i 31.

