MARÇ 2019
Aquest mes de març la Biblioteca acollirà dues exposicions en motiu del Dia de la Dona
Treballadora:
-

Mostra de “Dones importants” elaborada per els alumnes de 4t de l’Escola Pública
Josep Orriols i Roca
Exposició de pintures “Dona”, on es pretén donar visibilitat a les dones en tots els
àmbits, a càrrec del col·lectiu Reivinc[ART] Artistes pels drets socials.

Divendres 1 març a les 20h
Festa Mundial del Cinema Curt: “Bandarra!”
Riguem! aquest any riem de tot, de les desgràcies alienes i del ridícul del nostre ésser,
fantasiem amb donar la volta als tòpics i encamellar a tots aquells que no riuen mai.
“Bandarra” és la sessió més gamberra, els curts més divertits i passats de volta. Amb pel·lícules
procedents d’alguns dels festivals membres de la Catalunya Film Festivals.
Nosaltres hi posem les crispetes. Per a majors de 16 anys.

Divendres 8 de març a les 20h
Recital "Amb ulls de dona", a càrrec de l'Alícia Arisa i en Baltasar Fonts. Vine a passar una
estona amb nosaltres festejant la visió del món femení a través de la poesia. No t'ho perdis!
#DiadelaDona

Dimarts 12 de març a les 17:30h
Laboratori de Lectura “La ciutat dels infants”.
La biblioteca ha rebut una carta on es demana la col·laboració dels infants per projectar un
nou barri al poble. Així doncs, es busca crear un Consell d’infants que participi en el disseny
d’aquest barri, tot pensant en els serveis i els espais que hauria de tenir.
Llibres + taller. Per a infants a partir de 4 anys.
Activitat familiar. Aforament limitat.

Trobada Premi Atrapallibres
Dijous 14 de març a les 17:15h última trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10
anys, per comentar el llibre Bestiolari 2 de Josep Vallverdú.
Dilluns 18 de març les 17:15h última trobada dels participants de l’Atrapallibres, categoria 9
anys, per comentar el llibre Cançó de bressol per a un huracà i altres contes dormilegues de
Joan Faldilles & Amand David Fernández. Tertúlia dinamitzada per Montserrat Plans.
Dimarts 19 de febrer a les 17:15h última trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria
11/12 anys, per comentar el llibre Tània Claravall de Maria Parr.

Dimarts 19 de març a les 20h
Llegir el teatre: tertúlia sobre l’obra de teatre El futur d’Helena Tornero, a càrrec d’Elvira
Permanyer.
La noia coneix l’home estranger. Podria no haver passat, però passa. L’home estranger fuig del
seu passat. La noia fuig del seu futur. L’home estranger vol anar a Estocolm per trobar-se amb
algú, però hi ha problemes. De burocràcia. I de fronteres. La noia s’acaba de treure el carnet de
conduir i vol fer alguna cosa perquè el seu pare s’enfadi de veritat. I justament fa tres dies que
el pare de la noia s’ha comprat un cotxe nou.
Sortida al TNC dissabte 30 de març.

Divendres 22 març a les 17:30h
“La bruixa Brunilada i la poesia dels objectes” Bruixes i poesia?... El rondallaire i músic Raül
Benéitez et proposa que vinguis a conèixer la Brunilda, una bruixa de poc espant que viu enmig
del bosc, amb el seu estimat gat Bru. El color negre inunda tota la llar, i després d’unes quantes
trifulgues, aniran arribant gradualment, coloraines i la vida de la Brunilda, canviarà...
#DiaMundialdelaPoesia

Dilluns 25 de març a les 20h
Tertúlia literària sobre la novel·la La confessió de la lleona de l’escriptor Mia Couto a càrrec del
professor de literatura Ignasi Puig.
Si t’agrada parlar de llibres, vine a la Biblioteca!

