
 

Biblioteca Ilturo  
Agenda Maig 2015 

 
De dilluns a divendres  
TALLER D’INFORMÀTICA INICIAL  
Sessions d’iniciació a Internet i informàtica (ALFIN).  

**Cal inscripció prèvia. Màxim 2 persones per sessió 
En col·laboració amb l’Escola d’Adults El Clos 

 

Divendres / de 7 a 8 de la tarda  
LET'S TALK IN ENGLISH!  
Vols practicar l’anglès de la mà d’una persona amb un alt nivell de la llengua 
anglesa durant una hora? Apunta’t a la biblioteca. 

**Cal inscripció prèvia 
En col·laboració amb l’Escola d’Adults El Clos 

Del 16 d’abril al 8 de maig  
EXPOSICIÓ  
 
Una de les fonts d’inspiració de la literatura és i ha estat l’animal. Per exemple, diem que 
fem l’animal quan ens comportem de manera poc o gens civilitzada.     
           Producció: Tantàgora  

Dilluns, 4 de maig / a les 7 de la tarda 
CLUB DE LECTURA 
Una lletra femenina de color blau pàl·lid  de Franz Werfel . Activitat moderada 
per l’escriptor Toni Sala . 
 

 
Del 25 de maig al 14 de juny  
EXPOSICIÓ  
Cavall Fort 
En ocasió del cinquanta aniversari de la revista s’ha desenvolupat aquesta 
exposició que mostra, d’una manera juganera i participativa la significació 
que ha tingut Cavall Fort a Catalunya i dins l’àmbit general de la cultura 
catalana. 

 

Dijous, 14 de maig / a les 6 de la tarda 
L’HORA DEL CONTE 
Contes dibuixats , a càrrec de Subi & Anna . 
 

Divendres, 29 de maig / de 6 a 7 de la tarda  
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Trobada del Club Gomet Vermell  per a nens i nenes de 7 a 10 anys.    

**Cal inscripció prèvia 
 

Dissabte, 30 de maig / a 2/4 de 12 del matí 
TALLER AMB PLASTILINA 
Jugarem i crearem amb plastilina diferents figures; potenciarem la imaginació i 
desenvoluparem la creativitats de nens i nenes i també de pares i familiars. A 
càrrec d’Artiscle Creacions .        Activitat emmarcada dins la Fira iberoromana. 


