Agenda Gener 2022
Exposició VIsuals: un projecte que vol posar en relació la cultura tradicional
del vi amb els llenguatges artístics contemporanis
Dilluns 17 de gener a 2/4 de 8 del vespre:
Tertúlia Calidoscopi, club de lectura d’assaig. Comentarem La bossa o la vida. El 99%
contra l'emergència climàtica amb el seu autor, en Salvador Lladó, doctor en
Microbiologia ambiental i biotecnologia i Ignasi Cebiran, biòleg, professor i activista
mediambiental. Acompanyat de Ignasi Cebrian, de l’associació Meandre.
Amb la col·laboració de l’editorial Tigre de Paper, el grup de professorat
de filosofia de la Catalunya Central #bibliotecaODS
Divendres 21 de gener a les 7 de la tarda:
Xerrada a l’entorn de la biodinàmica a càrrec de la sommelier Laura Masramon,
divulgadora del món del vi. Acabarem amb un tast de vins navarclins i
vins biodinàmics de la DO Pla de Bages #bibliotecaODS
Dissabte 22 de gener de 10:30 a 13:45:
Tallers d’escriptura del Laboratori de Lletres a càrrec de l’escriptora Laia Fàbregas

Dissabte 22 de gener a les 12 del migdia:
Dir Versos amb una copa als dits: micro obert per compartir poesia
i vi amb la col·laboració especial del col·lectiu DirVersos.
Recital poètic del Lletres i vins - Biblioteques amb DO.
Dimarts 25 de gener a 2/4 de 8 del vespre:
Tertúlia Parlem de llibres, comencem l’any amb un clàssic:
Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Guiats per Ignasi Puig
Dimarts 25 de gener a 2/4 de 6 de la tarda:
Peripècies al cel és un espectacle infantil adreçat a públic familiar
amb infants de 3 a 8 anys. A càrrec de Montse Riu i Alba Mascarella.
Divendres 28 de gener a les 7 tarda:
Introducció a l’òpera, xerrada a càrrec del musicòleg Albert
Ferrer Flamarich. Amb el suport de la Fundació Òpera Catalunya.
Dilluns 31 de gener a 2/4 de 8 del vespre:
Tertúlia jove Entrelínies amb la Maryam Asakat i l’Aïna Alvarez.
Comentarem Un mag de Terramar d’Ursula K. Le Guin.

Aquest 2022 la programació de la biblioteca s’alinea amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, els ODS, treballant per a un present i un
futur sostenible i compromesos amb l’Agenda 2030

