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Nota de premsa

Activitats més destacades a la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona pel mes de novembre
Espectacles, xerrades i activitats relacionades amb Filmets
Badalona Film Festival són alguns dels actes programats a
les biblioteques de la ciutat
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona ha programat les següents
activitats per aquest mes de novembre:
FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL
Filmets a les biblioteques
Fins al 12 de novembre
Un any més, els nens i nenes de les biblioteques de Badalona podran assistir
a la millor selecció de curtmetratges d’animació per a totes les edats i
preparar-se pel Filmets Badalona Film Festival d’enguany (consultar
calendari).

L’HORA DEL CONTE
Programa “Thao de salut infantil”
Del 12 al 25 de novembre
El programa “Thao de salut infantil” és un programa municipal i comunitari de
promoció d’hàbits saludables entre els nens i nenes de 0 a 12 anys, i les
seves famílies.
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La Xarxa Municipal de Biblioteques Municipals de Badalona se sumen al
programa “Thao” per tractar els hàbits saludables en tres àrees: la son,
l’activitat física i l’alimentació, durant el curs escolar 2015-2016. S’han
programat contes, tallers i aparadors de llibres, informació i recursos sobre
aquestes matèries (consultar calendari).
L’Alícia està d’aniversari!
Del dimecres 25 de novembre al dissabte 4 de desembre
Commemoració del 150è aniversari de la publicació l’Alícia al país de les
meravelles de Lewis Carroll amb contes, espectacles, tallers i aparadors.
I l’espectacle participatiu a càrrec de la Companyia Patawa Que li tallin el
cap!
La reina de Cors entre en escena i comença l’espectacle, però... Què passa?
Ha perdut la memòria? No recorda res de res? És... com si hagués perdut el
cap. Ja ho diuen que porta mala sort tallar caps a tor i a dret (consultar
calendari).
Contes de terror per a adults
Dijous 12 de novembre, a les 17 hores, a la Biblioteca Pomar
L’activitat anirà a càrrec del contacontes Albert Estengre.

ALTRES
• Trobada i lliurament de premis del segon Concurs de Relats
Col·lectius en Línia.
Dijous 12 de novembre, a les 19 hores, a la Biblioteca Llefià - Xavier
Soto.
L’acte comptarà amb la presència de l’escriptor badaloní Juan Vico.
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•

VII Trobada de tardor del VxL
Dilluns 30 de novembre, a les 18 hores, a la Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan Argenté.
Trobada lúdica entre els voluntaris i participants dels clubs de lectura
fàcil “En català, llegim i parlem” i alumnes del Consorci de Normalització
Lingüística
Activitat a càrrec del CNL.
L’activitat comptarà també la presència de la Colla de Geganters de
Badalona que impartiran una xerrada sobre el món geganter. Pe poderhi assistir cal inscripció prèvia.

Badalona, 6 de novembre de 2015
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