Agenda Agost_Setembre
Durant tot el mes d’agost
Gaudeix de la Bibliopiscina: on es podran consultar revistes, contes infantil, còmics, novel·les... lectura
refrescant per fer passar la calor.

Durant tot el mes d’agost
Exposició de pintures “Colors de l’Àfrica” de l’artista senegalès Diaw.
En Diaw és de formació autodidacta, viu a Toubab Dialaw, poblet de la costa de Dakar. Va construir ara fa
uns anys la seva casa-taller “Couleurs d’Afrique”, on hi pinta, hi viu, hi exposa , i acull a tothom que vulgui
conversa oferint-li un te, sempre amb un somriure. Amb pocs colors i teles reciclades pot fer un gran
quadre, pintar pedres, fustes, o plàstics. Per a ell qualsevol suport és vàlid quan la inspiració arriba, tant de
dia com de nit.
La seva obra és d’estil figuratiu i s’inspira en temes africans.

Dijous 12 d’agost a les 19h
Espectacle de màgia "NO LIMITS" amb La Dama Inquieta
Un espectacle per a tots aquells que estan disposats a deixar-se meravellar, riure i participar. Sense límits.

Biblioteca tancada de 14 al 17 d’agost. Bona Festa Major!

Durant tot el mes de setembre
“Fesomies” exposició de retrats pintats de la mà de Dolors Santamaria Fíguls.

Dimecres 8 de setembre a les 18h
Taller científic: ‘Energitza’t’ a càrrec de Funbrain, al Parc.
Saps què és l’energia en realitat? A través de l’experimentació coneixerem què és l’energia i les diferents
fonts. Serem coneixedors de importància de l’estalvi energètic i reflexionarem entorn un ús responsable de
l’energia.
A partir de 7 anys. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca: 938300674
En cas de mal temps es farà a l’Auditori.

Divendres 24 de setembre a les 19:30h
Xerrada de la retratista Dolors Santamaria Fíguls sobre la seva exposició ‘Fesomies’. Parlarà de la com i
perquè pinta, i com busca la implicació de la gent del poble.
Col·labora el Cercle Artístic

Dimarts 28 de setembre a les 19h
Tertúlia sobre la novel·la La drecera amb el seu autor, Miquel Martín.
Aquesta novel·la va rebre el XVIII Premi Mª Àngels Anglada de narrativa.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la Biblioteca!
Amb col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

