
JULIOL 
 

Durant tot l’estiu 
Un estiu més torna la Bibliopiscina a la piscina Municipal, on es podran consultar revistes, 

contes infantil, còmics, novel·les... lectura refrescant  per fer passar la calor. 

 

Durant el mes de juliol 
Exposició “Paisatges literaris” del fotògraf Carles Rodríguez Marín. El fotògraf ha seleccionat 

vint obres literàries de diferents autors i autores catalans, ha triat un fragment d'algun dels 

seus llibres i ha realitzat una fotografia que il·lustra la cita. 

 

Contes a la fresca del parc: 
- 7 de juliol a les 19h: Posa’t en el meu lloc amb Martulina Divina. Què passaria si el què 

és important pels altres per tu no ho és o al revés? 

 

- 14 de juliol a les 19h: Contes d'animals i animalades amb Mònica Torra. Un recull de 

contes divertits, misteriosos i molt animals. Gràcies a les vivències d'un monstre, una 

granota, un ratolí valent i altres  animals, es tractaran valors  com l'amistat, la 

tolerància, l'autoestima i el respecte. 

 

- 21 de juliol a les 19h: La masovera amb Rosa Pinyol Quan? Com? Amb qui? A comprar 

o a vendre? Això tant li fa. Triat i remenat, hem descobert que dins la cançó de la 

masovera s’hi amaguen tot de contes i més cançons. Uff! n’hi ha per donar i per 

vendre. No t’ho perdis, és molt emocionant!! 

 
En cas de mal temps els contes es faran a l’Auditori. 
 

Dimecres 28 de juliol a les 19h 
Si voleu conèixer jocs de taula nous i voleu passar una bona estona amb la família i els amics, 

veniu al tastet de jocs de taula que farem a la fresca del Parc, amb Caldaus. 

Els jocs que es podran provar i agafar-los en préstec 

Per a famílies amb infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia (938300674) o a l’enllaç 

https://bit.ly/jocsdetaula 

En cas de mal temps l’activitat es farà a l’Auditori. 

 

https://bit.ly/jocsdetaula

