AGENDA DESEMBRE
Des del passat 23 de novembre ja es permet l'accés i lliure circulació dins la biblioteca. Tot i així, encara
no és possible fer activitats fins a nou avís.
Com que som de mena optimista, esperem que a partir del 7 de desembre ja en puguem realitzar. Us
passem l'agenda amb aquest propòsit. Recordeu que per la majoria d'activitats cal realitzar inscripció
prèvia per controlar l'aforament. Gràcies!

Fins el 17 de desembre
Sota el lema “Els seus drets en joc” recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, per als infants
sense recursos del municipi.
Campanya de la Creu Roja, on hi col·laboren diverses entitats i associacions del municipi.

Fins el 4 de gener
Participa a la llumineta de la Biblioteca, sorteig d’una panera literària infantil i una d’adults. Només cal
que t’emportis en préstec algun document, i la panera pot ser teva!
El sorteig es farà el dia 5 de gener.

Divendres 11 de desembre a les 17:30h
Taller artístic: “Art en la foscor”, s’experimentarà amb la fluorescència i la fotoluminescència fent
fantàstics dissenys artístics que brillaran a la foscor gràcies a la llum negra.
Fins a 8 anys. A càrrec de SmARTions.
Inscripcions a: https://bit.ly/artfoscor i a la biblioteca 938300674.
Places limitades.
Mans + Distància + Mascareta
BiblioLab: crea, innova, experimenta

Dimarts 15 de desembre les 19:30h
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre Les cartes de Víctor Català a càrrec d’Elvira Permanyer.
és un dels textos dramàtics més sorprenents de Víctor Català, i no va ser publicat fins un any després de
la mort de Caterina Albert. En aquest monòleg presentat com un experiment escènic, una dona anònima
mira d’explicar les seves dissorts amb una espontaneïtat narrativa i lingüística que posa en tensió
constant els codis de la teatralitat, i anticipa la ironia tragicòmica del teatre rodoredià.

Primera trobada Premi Atrapallibres
Dimecres 16 de a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10 anys
Dijous 17 de a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 11/12 anys.
Pel que fa a la categoria de 9 anys, les inscripcions encara estan obertes fins el 5 de desembre.

Taller nadalenc
Aquest any per Nadal es faran garlandes per guarnir l’arbre.
Teniu la possibilitat de venir:
 Dimarts 22 a les 17:30h
 Dimecres 23 a les 11h
Inscripcions https://bit.ly/tallernadalenc i a la biblioteca 938300674.
Places limitades.
Mans + Distància + Mascareta

Els dies 7, 24 i 31 de desembre la Biblioteca estarà tancada. Bones festes a tothom!

