OCTUBRE
Conversa en diferents idiomes
Italià: dilluns de 15:30 a 16:30h / Anglès: dilluns de 15:15 a 16:15h
Alemany i francès: dimarts de 15:30 a 16:30h
Imprescindible coneixement de l’idioma nivell conversa
Aquesta activitat és possible gràcies als voluntaris internacionals de la Comunitat del Avets
Preu de la inscripció: 3€ (donatiu pels Avets)
Inici 7 d’octubre

Dimarts 8 d’octubre a les 17:30h
TdeTallers de tardor: jugarem amb fulles per fer un punt de llibre

Exposició del 14 d’octubre al 7 de novembre
Exposició “Brossa polièdric”: Joan Brossa no és un poeta convencional. És un creador que aborda la tradició
poètica per qüestionar‐la, per deconstruir‐la, per amplificar‐la. La seva obra ha de ser entesa com un tot
poètic en què els diferents gèneres creatius són diferents formes d’expressió. Així doncs, Brossa no és ni
artista, ni escultor, ni dramaturg: és un poeta. I és que tot el que feia era poesia: poesia literària, poesia
visual, poesia objectual, poesia urbana quan intervenia el carrer i poesia escènica quan buscava la quarta
dimensió damunt d’un escenari.

Divendres 18 d’octubre a les 17:30h
Taller de descoberta: Poesia BROSSA amb Judit Petita Companyia
Joan Brossa va néixer fa cent anys. Li agradava crear sorprenents jocs visuals, enginyosos i inesperats. Veniu
a sorprendre‐us! Observarem des de prop alguns dels seus poemes‐objecte, i ens convertirem en poetes i
poetesses, alliberant una pila d'objectes comuns de la seva vida quotidiana i atorgant‐los contingut poètic.
Taller familiar. Per a infants a partir de 5 anys. Inscripcions a la Biblioteca.

Dimarts 22 d’octubre a les 20h
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre La rambla de les floristes, de Josep Ma. de Sagarra, a càrrec
d’Elvira Permanyer.
A la Rambla de les Flors, s’hi passegen amb tota promiscuïtat les múltiples facetes de la calidoscòpica
realitat barcelonina. Testimoni d’excepció́ de les agitacions polítiques, la parada de l’Antònia ofereix
perfums i colors a tothom que s’hi vol acostar, mentre resta fidel al passeig que l’ha vist créixer. I avui, vuit
dècades després que Josep Maria de Sagarra escrivís la seva oda al carrer més emblemàtic de Barcelona, la
Rambla continua vertebrant les confluències de la nostra realitat.
Sortida al Teatre Nacional divendres 25 d’octubre.

Divendres 25 d’octubre a les 20h
Primera xerrada de tardor del Cercle Artístic del Moianès: “L’art del segle XX. El paradigma dels –ismes” a
càrrec del pintor Eudald Font

Dilluns 28 d’octubre a les 20h
Tertúlia sobre la novel∙la El curiós incident del gos a mitjanit a càrrec de la doctora Àurea Autet, en motiu
del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra el 10 d’octubre.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la biblioteca.

