
Agenda Maig 2019 

Dues exposicions durant el mes de maig: 

Indrets de Navarcles, exposició de draw prints de Benet Torné i Ferrer  

Exposició de dracs elaborats per les famílies de l’escola Catalunya 

Dimarts 7 de maig a les 8 del vespre: 

Tertúlia Llegim Teatre, comentem  Stabat Mater d’ A Tarantino.  

Guiats per Àngel Fernández. 

Divendres 10 de maig a les 8 del vespre: 

Presentació del la novel·la guanyadora del premi Documenta “La mort lenta” 
amb l’autor , en  Xavier Mas Craviotto. Conversa amb el professor de la UB 
Josep Solervicens.  Amb la col·laboració de la Llibreria La Plaça 

Dimecres 15 de maig de 5 a 7 de la tarda: 

Tallers de primavera, decorem la sala  infantil amb flors i animals 
 

Dissabte 11 de maig a les 11 del matí: 

Curs d’escriptura amb l’escriptora Laia Fàbregas del Laboratori de Lletres 
 

Divendres 17 de maig tarda:  

Anem a veure Els pescadors de perles de Georges Bizet. Club de Lectura 
LiceuBib.  Entrades  a Platea. Bus + entrada: 85€ -club de lectura LiceuBib, 95€ 
acompanyants i la resta de gent. 

Divendres 24 de maig a les 6 de la tarda 

Hora del conte: La Bella i la bèstia, un conte musical, interpretat per Sílvia 
Blavia.  

Dimarts 28 de maig a les 8 del vespre 

Parlem de llibres, comentem Cançó de la plana  de Kent Haruf.     

Guiats pel profe de literatura Ignasi Puig.  

Dimecres 22 de maig a les 6 de la tarda 

Tertúlia dels Atrapallibres,  

comentem: Dues germanes tenen visita de Sonja Bougaeva. 
 

Dijous 30 de maig a les 8 del vespre 

Tertúlia jove Entrelínies. Comentem Novel·la d'escacs d’ Stefan Zweig.   

Guiats pel filòleg Xavier Mas Craviotto. 
 

Divendres 31 de maig de 8 a 9 del vespre: 

Súper, t’esperem a la biblioteca per resoldre un cas.  

Places limitades, apunta’t a la biblioteca.  Supernit a la biblioteca. 
#Supernit2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els dilluns extraescolar de lectura, El dimarts i dimecres Lecxit, 
acompanyament a la lectura, els dijous classes de català, els 
divendres tallers de lectura en veu alta. 


