Agenda Juny 2022
Durant tot el mes de juny:
Mostra artística ‘Més enllà dels colors’ d’Oriol Rojo
Dimecres 1 de juny a les 7 de la tarda:
Presentació del llibre Puta, tu d’ Enric Llort. Acompanyat pel Pep Garcia
amb lectures de l’actriu Fina Tapias.
Dimarts 7 de juny a les 11 del matí:
Xerrada Els beneficis de la relació Inter-generacional, avis/vies i nets/es
en el benestar emocional a càrrec d’Iván Sanchez, psicòleg i referent de
benestar emocional del CAP Navarcles. Inscripcions a la biblioteca
Dimecres 8 de juny al matí al teatre- auditori:
Espectacle L’avi Tonet a càrrec de la companyia Jordi del Rio, amb uns
convidats molt especials: alumnes de 1r i 2n de l’Escola Catalunya i la gent
gran de Navarcles. Reserva la teva entrada gratuïta a Serveis Socials.
Dimecres 8 de juny al matí al pati de la biblioteca.
Activitat artística pels nens i nenes de 2n de l’escola Catalunya
arran de l’exposició d’Oriol Rojo
Dimecres 8 de juny a 2/4 de 8 del vespre:
Tertúlia Book Chat, comentem la novel·la My name is Lucy Barton de
l’escriptora Elizabeth Strout . Guiats per la filòloga Mon Roig
Divendres 10 de juny a les 10 del matí:
Sortida - viatge en el temps, Navarcles sota el mar: veiem el vídeo
i pugem dalt del campanar. Gratuït amb inscripció prèvia.
Divendres 10 de juny a les 7 de la tarda:
Lectura dramatitzada a càrrec del grup Lebina amb textos de Sergi Belbel.
Dissabte 11 de juny a a 2/4 de 10 del matí:
Ruta naturalista guiada per la biòloga Montse Clapers de Gaia Serveis
Dissabte 11 de juny a 2/4 d’1 del migdia:
Inauguració de la Mostra artística ‘Més enllà dels colors’ d’Oriol Rojo
Dimarts 21 de juny tarda:
Tertúlia amb l’escriptor Joaquim Carbó a Moià. Bus gratuït des de la
biblioteca. Inscripció prèvia a la biblioteca! Trobada de clubs de lectura de
la zona Bages- Berguedà- Moianès.
Dimarts 28 de juny a 2/4 de 8 del vespre: (al pati)
Última tertúlia Parlem de llibres, comentem Fil i carbó amb el seu autor,
el berguedà Ramon Soler i Riba. Guiats per Ignasi Puig.
Dijous 30 de juny a les 10 del matí:
Taller artístic sobre la prehistòria amb la Montse de Rituart.
Viatge en el temps amb el casal d’estiu de Navarcles.

