De l’1 al 28 de febrer
Exposició “Domini màgic” de Joan Vinyoli .
L’exposició vol acostar al lector la personalitat i obra d’un dels poetes més importants
del segle XX. Descriu les diferents etapes de la vida de l’autor i la corresponent creació
literària, perquè en Vinyoli vida i obra avancen ben travades l’una amb l’altra en una
combustió vital autèntica i commovedora.
Exposició està organitzada i produïda per la Institució de les Lletres Catalanes

Nou grup de conversa en italià
Saps italià i vols refrescar l’idioma? A la biblioteca tens la possibilitat de fer‐ho els
dilluns de 15.30h a 16:30h. Comencem el dilluns 15 de febrer.
Gràcies a la col∙laboració dels voluntaris internacionals dels Avets.
Inscripcions a la biblioteca. Imprescindible nivell de conversa. Places limitades
Si el què t’interessa és l’anglès actualment hi ha places lliures, dimarts de 15.30h a
16.30h

Dimarts 2 de febrer a partir de les 17:30h
TdeTallers: celebrem el carnestoltes, vine a fer un barret ben original i divertit!

Dimecres 3 de febrer a les 19.00h
Taller de lectura dramatitzada a càrrec d’Elvira Permanyer

Trobada Premi Atrapallibres
Dimarts 9 de febrer a les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres, categoria 9
anys, per comentar el llibre “Abecedari poètic” de Salvador Comellas.
Dimecres 10 de febrer les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres categoria
10 anys, per comentar el llibre “50 oficis esbojarrats” de Carles Sala.

Dissabte 20 de febrer a les 11h
Laboratori de lectura “Avui és un bon dia per canviar el món”. Vine a descobrir en
família el plaer de compartir, llegir i actuar plegats. Infants en acció. Una nova
proposta per gaudir en família! A càrrec d’Isabel Calvet

Dilluns 22 de febrer a les 20.00h
Tertúlia literària a l’entorn del llibre de pomes “Domini màgic” d’en Joan Vinyoli. La
tertúlia estarà conduïda per Dra. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres
Catalanes.

