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Aquesta programació recull les activitats i espectacles que es faran als equipa-
ments culturals i en alguns espais públics de Maçanet fins al mes de juny d’aquest 
22. Us convidem a gaudir-ne i a participar-hi.

Comencem amb tres novetats. Continua la primera edició del Multipolar, el cicle de 
circ de carrer de petit format que ens porta espectacles per a tots els públics de 
forma descentralitzada. Pensem que el millor sol és el dels migdies d’hivern i que 
acompanyat d’una proposta per a tota la família convida a sortir i moure’s.

La nostra aposta per animar la programació teatral professional per a adults: el cafè 
teatre. Espectacles de qualitat en un ambient relaxat. Mira’t-ho i reserva’t alguns diu-
menges a la tarda.

Una altra iniciativa nova que ens fa molta il•lusió: un festival que gira al voltant del 
teatre amateur! Ho estem programant i allò més genuí és la manera: ho lidera un 
grup de persones, provinents d’entitats o no. L’Ajuntament facilita i acompanya, vo-
saltres decidiu. Està en construcció i tothom que vulgui fer coses relacionades amb 
les arts escèniques hi és benvingut. Guarda’t el segon i el tercer cap de setmana de 
maig. 

La sala d’exposicions ‘trinxArt’ ofereix un seguit d’exposicions on combinem les d’ar-
tistes visuals amb les produïdes a casa, com la del setantè aniversari del SHUM.

Rialles, cinema i també, és clar, la lletra. Després d’una parada obligada per les cir-
cumstàncies, torna amb moltes ganes el Premi literari Puigmarí. La Biblioteca conti-
nua essent el centre on pivota tot el que fem en literatura i pensament, amb múltiples 
activitats. Hi trobareu també obres de dos dels autors que enguany marquen l’agen-
da cultural del nostre país: Joan Fuster i Gabriel Ferrater. Apropeu-vos-hi i que no us 
facin por els clàssics.

Cuideu-vos i tingueu una bona i variada alimentació cultural. Procurem que puguis 
fer una dieta diversa, o que almenys trobis alguna cosa que t’agradi o vulguis tastar. 
No et quedis a casa. Surt, que #Maçanetéscultura

Xavier Xarbau
Regidor de Cultura, ciutadania i participació
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Rialles - Arts escèniques per a públic familiar

PocaCosa Teatre presenta 

“Una dent sota el coixí”
Diumenge 16 de gener de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat
La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del Ratolí 
Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets. 

Txo Titelles  presenta 

“Galetes de formatge”
Diumenge 6 de febrer de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat

Cia. de Teatre Anna Roca  presenta 

“Valentina Quàntica”
Diumenge 3 d’abril de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat

El vell Ignasi viu sol.  El ritual preferit de l’Ignasi és el berenar: 
assaborir delicioses galetes de formatge amb una tassa de te, 
és el plaer diari que més anhela quan es lleva. Avui, però, tot es 
capgira: la capsa de galetes està buida i foradada…

Per què tenim tantes curiositats sense resposta? Per què és 
tan fascinant el món en el que vivim??! un espectacle pot en-
senyar-te més coses de les que creus!
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Multipolar -Circ de carrer de petit format

Amelia Cadwallader presenta 

“Breaking Broken Dreams”
Diumenge 23 de gener de 2022, a les 12 h
Zona esportiva de Montbarbat. Entrada lliure

Manipulacions increïbles de Hula Hop barrejades amb 
improvisació i comèdia física.

Doctor JFK   presenta 

“La Risis 19”
Diumenge 13 de febrer de 2022, a les 12 h
Zona esportiva de Residencial Parc. Entrada lliure

Montse Galobardes “La Filomena” presenta 

“Nikita de Nipon”
Diumenge 20 de març de 2022, a les 12 h
Plaça Lluís Companys, Nucli urbà. Entrada lliure

Una proposta cràpula, inapropiada, elegant, forassenyada i molt 
absurda en la qual teories rimbombants, malabars, equilibris, 
acrobàcies, humor i un bocí de màgia... 

Filomena arriba convertida en Nikita de Nipon. Ve d'un intens en-
trenament emocional amb els animals de Japó i us vol mostrar els 
seus coneixements adquirits per entendre les emocions i els seus 
sons. 
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Els vespres de La Societat 
Zero en Conducta  presenta 

“Nymio”
Diumenge 20 de febrer de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrada: 3 €
HiHi ha històries tan petites que per a poder ser contades els seus 
personatges han d’estar a l’alçada. Un somni que vol despertar al 
seu somiador. Un nàufrag que espera ser rescatat i mentrestant 
gaudeix de la seva condemna. Un exercici de poesia visual feta 
amb els dits. Un prestidigitador prestidigitat. I un nen que, com que 
no pot volar, aprèn a ballar per a sentir-se prop del cel.

AquestAquest és el primer espectacle de la companyia Zero en conducta. 
Un solo íntim de 40 minuts de durada en el qual els dits prenen 
gran protagonisme, sense oblidar altres llenguatges com el mim i 
la dansa. Poesia visual senzilla, que no simple, amb l’objectiu de 
despertar l’amor pel petit, allò que no es veu, allò que està a l’abast 
de les nostres mans.
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Programació professional per a públic adult, dins la Xarxa Gironina de Cafè Teatre

Vergüenza Ajena   presenta 

“Diàriament” 
Diumenge 10 d’abril de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrada: 3 €

22 homes ben vestits sempre fan goig. Encara 
que diguin ximpleries. Diàriament és un espec-
tacle d’improvisació minimalista, amb retalls 
del diari del dia, amb música, amb jocs de ra-
paules, on el búplic dintrà la bossipilitat de 
veure en joc dues ments que es posen a si ma-
teixes paranys per a cagar-la o sortir-se’n. 1,2,3 
impro!

Elena Ballester Pi   presenta 

“Soc la Mercè”
Diumenge 24 d’abril de 2022, a les 18 h

Teatre La Societat. Entrada: 3 €

LaLa Mercè, que ha viscut tota la vida en una casa 
de pagès al Montseny, arriba a la ciutat de Barce-
lona a fer de minyona de la Senyora Piedad Lo-
renzo Robles de Castillejos sense saber el què 
s’hi trobarà. Sort (o no?) de la Lola que li ensen-
yarà tot el que necessita saber
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Arts escèniques

Reines del Drag Show
Dissabte 26 de febrer de 2022, a les 20 h
Teatre La Societat. Donatiu 8 €.

ArArran de l’èxit aconseguit el mes de juny amb el primer es-
pectacle la Drag Queen de Maçanet de la Selva Llamame M 
juntament amb Queen Alexia, Whayúu Queen i les noves 
convidades Luna Diva i Igory Kingdom tornen aquest mes 
de febrer per celebrar el carnaval amb un nou espectacle. 
Les Reines del Drag us conviden a ballar, cantar i  riure 
durant el seu espectacle destinat a totes les edats on  la 
única finalitat és diúnica finalitat és divertir-se.  

1€ de cada entrada es destina a l’Associació Comunitària 
Anti-Sida (ACAS) de Girona per tal que pugui continuar la 
seva de prevenció, estudis, acollida i atenció de malalts de 
VIH/Sida a les Comarques Gironines.

Festival de Teatre Amateur 
de Maçanet de La Selva

Programació a part
6, 7, 8, 20, 21 i 22 de maig de 2022

Diferents espais
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Música

9è Giraconcert 2022
20 de març de 2022, a les 12 h
Teatre La Societat. Accés lliure

DespDesprés d'una interrupció els darrers anys, el Giraconcert torna per ser un espai de trobada per a aquells 
instrumentistes que volen desenvolupar el seu repertori solista o de música de cambra. En aquesta nova 
edició, el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona coordina aquest projecte conjun-
tament amb les escoles de música de Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Maçanet de la Selva i La 
Moderna de Calonge.

Giraconcert s'adreça a tots els alumnes de música de les comarques gironines ja des del nivell elemental 
i el seu objectiu és que aquests joves músics tinguin l'oportunitat de conèixer persones amb les mateixes 
inquietuds i formar part d'un col•lectiu que comparteix una de les disciplines que més exigeix instrumen-
talment, que és la música com a solista. Aquest projecte permet que aquests joves estudiants actuïn en 
diferents auditoris i diferents condicions, es coneguin entre ells i ja aprenguin des de ben petits el que és 
fer una Gira de Concerts.

La finalitat de Giraconcert és treballar obres a un alt nivell i poder-les executar en públic més d'una vegada, 
element bàsic de l'aprenentatge musical. És per això que els alumnes són seleccionats mitjançant una 
prova i hauran de presentar una obra que interpretaran durant un cap de setmana en dues sales diferents 
del territori gironí.

La proposta és oberta a totes les escoles de música de les comarques de Girona que tinguin interès en 
què el seu alumnat hi participi.

Col·laboraOrganitza
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Identitats vàlides,
d’Isaac Flores
Fins el 12 de febrer de 2022. De dilluns a divendres, 
de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h.
Sala trinxArt. Accés lliure

IsaacIsaac Flores exposa una selecció de la seva obra dedicada a l’escena queer de Barcelona, un projecte 
que va iniciar prenent fotografies en sortides de nit als barris del Raval i el “Gaieixample” barcelonins per 
passar, ben aviat, a sessions de fotografia exterior i d’estudi en les quals els i les models posen conven-
cionalment, tal com es faria una sessió de fotografia de moda, davant de la càmera. L’exposició, de re-
trats i nus, dignifica el col•lectiu LGTIBQ+ i és eina de sensibilització i denúncia de la discriminació i la in-
tolerància que encara pateixen.

Perplexitat, 
de Mercè Ribera

Del 18 de febrer al 25 de març de 2022. 
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h. 

Sala trinxArt. Accés lliure

El darrer treball de l’escultora Mercè Ribera ens arriba en format de fotografia. 

PPerplexitats ens proposa una sèrie d’imatges fetes gairebé totes fotografiant els objectes que ha dispo-
sat damunt d’una taula, com l’escenògraf disposa els elements escènics damunt l’entarimat, i ha il•lumi-
nat amb paciència fins aconseguir el resultat que pretenia. No són imatges de la realitat, no pretenen 
ser-ho, ni tampoc en volen ser metàfores, sinó que representen allò que ha creat la prolífica i fecunda 
imaginació de l’artista. De tot els universos que ha creat en la seva ment, ha materialitzat i fotografiat 
els que li han provocat certa perplexitat, d’aquí el nom de l’exposició.

Arts visuals
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Arts visuals
Activitat complementària:

Taller “Fotoficcions”
Dissabte 26 de febrer de 2022, de 10 a 13 h
Gratuït. Accés lliure
FFotoficcions és una experiència interactiva, en la qual el protagonista ets tu. Al principi trobaràs unes caixes 
de llum. Aquestes caixes mesuren 40 x 40 x 40 cm i tenen llum interna. Trobaràs també objectes de tota 
mena (ninots, animals, vehicles, etc.), materials (suro, porexpan, canyes, plàstics, llavors, etc.) i elements 
(llanternes, cel•lo, fil de pesca, etc.). En finalitzar fotografiarà el resultat. Imaginació, llum, càmera, fotoficció!

Dones il·lustres
Dones il·lustradores, 

Del 6 al 27 d’abril de 2022. De dilluns a divendres, de 16 a 20 h i 
dissabtes de 10 a 13 h. Sala trinxArt. Accés lliure

DeuDeu il·lustradores professionals van retratar, seguint el seu propi estil, deu dones referents per les aporta-
cions que han fet en coneixements, reivindicacions o lluites socials i que, malgrat els intents de fer-les invisi-
bles, han estat pioneres en els respectius camps.
Marta Bellvehí va retratar Marielle Franco; Bruna Valls, Simone de Beauvoir; Cristina Culubret, Virginia Woolf; 
Anna Grimal, Hedy Lamarr; Roser Matas, Clara Campoamor; Nirvana Jiménez, Kathy Switzer; Marisa Martí-
nez, Mari Pepa Colomer; Joana Santamans, Malala Yousafzai; Olga Capdevila, Judith Butler, i XuxuLanstrum, 
Mercè Rodoreda.
La col·lecció s’amplià el 2021 amb el retrat de dues dones il·lustres més,  la biòloga Lynn Margulis i la primera 
dona afroamericana que va viatjar a l’espai, Mae Jemison, il·lustrades per Gemma Quevedo i Carmela Mara-
cas. i Aquest 2022 s’aplia de nou amb l’escriptora afganesa Nadia Ghulam, il·lustrada per Amaia Arrazola i 
les nord-americanes Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera,  importants activistes LGTBI, retratades des de l’òpti-
ca d’Arantxa Recio Parra / H A R S A.
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70 anys del SHUM Maçanet, 
Del 20 de maig al 3 de juny de 2022. De dilluns a divendres, 
de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h. Sala trinxArt. Accés lliure

LaLa Secció d’Hoquei de la Unió Maçanetenca, que tots coneixem amb el nom de Shum Maçanet, es va 
fundar l’any 1952. Enguany doncs fa 70 anys i per celebrar-ho s’ha programat una exposició de fotogra-
fia documental i material d’època, que aplega imatges de l’arxiu de l’entitat i altres fonts, en les quals hi 
podem reconèixer molts dels antics jugadors del club. Un mirada als setanta anys de l’entitat suposen 
un reconeixement públic a la tasca acomplerta pel Shum de promoció de l’esport i, potser més impor-
tant encara,  de cohesió i de reforç de la identitat col•lectiva del poble.
 Activitats complementàries:
Inauguració, amb la presència d’ex-jugadors del club. Data per determinar.

Català il•lustrat,  
de Marta Montenegro

Del 10 de juny al 22 de juliol de 2022. 
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h

Sala trinxArt. Accés lliure
CatalàCatalà il•lustrat empra tècniques gràfiques pròpies de la cartelleria i la poesia visual per animar-nos a usar la 
llengua catalana. Per a fer-ho, l’autora selecciona algunes de les frases fetes catalanes més populars i ens 
en proposa una descripció visual, de vegades irònica i sempre sorprenents, que tempten al visitant amb un 
joc d’endevinalles i una picada d’ull d’humorisme blanc per a, en darrer terme, reivindicar l’ús social i la vigèn-
cia de la llengua catalana. L’exposició és integrada per més trenta il•lustracions en blanc i negre, de fort con-
trast gràfic i impacte visual, com correspon a una excel•lent grafista i comunicadora.

Arts visuals
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Audiovisuals - Cicle de cinema Gaudí

“Chavalas”, 
de Carol Rodríguez
Diumenge 2 de gener de 2022, a les 18 h. 
Teatre La Societat. Entrada: 4,5 €. Entrada reduïda 3 € 
amb els carnets Jove, Federació d’Ateneus de Catalunya 
i Xarxa de Biblioteques. 2x1 Club La Vanguardia

MaMarta (27) va fugir de la ciutat suburbial on va créixer per triomfar en el mon artístic de Barcelona. Després 
de viure una sèrie de situacions crispades, es veu forçada a enfrontar-se a la seva por més gran: tornar a la 
seva ciutat natal, Cornellà. Allà es retroba amb una particular vida de barri i amb les seves amigues de la in-
fància, Soraya, Desi i Bea; amb elles reviurà l’amistat més autèntica, àcida i lleial. En aquest convuls retorn a 
les seves arrels, Marta descobrirà que el seu major complex, ser d’extraradi , es pot convertir en la seva gran 
fortalesa.

“Pan de limón con semillas de amapola”,  
de Benito Zambrano

Diumenge 30 de gener de 2022, a les 18 h. 
Teatre La Societat. Entrada: 4,5 €. Entrada reduïda 3 € 

amb els carnets Jove, Federació d’Ateneus de Catalunya 
i Xarxa de Biblioteques. 2x1 Club La Vanguardia

Basat en la novel•la de Cristina Campos, el film de Benito Zambrano 
explica la història de dues germanes que es retroben de nou a Vallde-
mossa, un petit poble de l’interior de l’illa de Mallorca, per vendre la 
pastisseria que han heretat d’una dona a la qui ni tan sols coneixen. 
La pel•lícula ha rebut el suport de la crítica i ha aconseguit una nomi-
nació al Goya al Millor guió adaptat.
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“Las leyes de la frontera”,  
de Daniel Monzón
Diumenge 27 de febrer de 2022, a les 18 h. 
Teatre La Societat. Entrada: 4,5 €. Entrada reduïda 3 € 
amb els carnets Jove, Federació d’Ateneus de Catalunya 
i Xarxa de Biblioteques. 2x1 Club La Vanguardia

LaLa pel•lícula basada en la novel•la homònima de Javier Cercas, ex-
plica la història de l’Ignacio, un jove de Girona que coneix dos delin-
qüents del barri xinès de la ciutat un estiu de 1978. Sense preveu-
re-ho, les seves noves companyies l’endinsen en constants furts, 
robatoris i atracaments per la ciutat. L’Ignacio anirà creixent a 
mesura que viu una intrèpida història entre el bé i el mal.

“6 dies corrents”, 
de Neus Ballús

Diumenge 27 de març de 2022, a les 18 h. 
Teatre La Societat. Entrada: 4,5 €. Entrada reduïda 3 € 

amb els carnets Jove, Federació d’Ateneus de Catalunya 
i Xarxa de Biblioteques. 2x1 Club La Vanguardia

Valero, Moha i Pep són treballadors d’una petita empresa de fontaneria 
i electricitat a les afores de Barcelona. Una comèdia tendra, natural i 
plena de carisma.

Resta de programació en preparació
Diumenge 1 de maig de 2022, a les 18 h
Diumenge 29 de maig de 2022, a les 18 h
Diumenge 26 de juny de 2022, a les 18 h

Audiovisuals - Cicle de cinema Gaudí
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Literatura i pensament - L’hora del conte

15

La Perleta presenta 
“Contes que bateguen”
Dilluns 17 de gener de 2022, a les 17:30 h
Teatre la Societat. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

Heu sentit mai el batec del Heu sentit mai el batec del vostre cor? Heu escoltat mai com 
s'emociona? Aquestes històries tenen un fil conductor molt clar: 
el cor. Hi ha cors de moltes menes, i tots... tots... tots bateguen 
per emocionar-se.

David Planas presenta 
“Carnescontes”
Dilluns 14 de febrer de 2022, a les 17:30 h
Biblioteca. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

CarnesCarnestoltes, temps de bogeries i del món al revés... Temps de 
riure, de disbauxa. Això és el que pretén aquesta sessió. Carnes-
contes per passar-nos-ho molt bé!!!

Marina Gil  presenta 
“La carpa flotant”
Dilluns 14 de març de 2022, a les 18 h
Biblioteca. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

A través dels contes podem aprendre, divertir-nos i deixar volar la 
imaginació…



Capgiralla Contes presenta 
“Sta. Jordina i el secret del drac”
Dissabte 23 d’abril de 2022, a les 12 h
Plaça de l’Esglèsia. Accés lliure
Lliurament premis 12è concurs de punts de llibre

UnaUna nova llegenda que trenca estereotips de gènere i obre una re-
flexió sobre l'empatia i la importància de no jutjar per les aparen-
ces. I prepara't que la diversió està assegurada! 

Cacauet Teatre presenta 

“Mico i la tortuga”
Dilluns 16 de maig de 2022, a les 17:30 h
Biblioteca. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

AdaptacióAdaptació amb sentit de l'humor i dinamisme d'un conte tradicio-
nal filipí. Després d'un tifó en una illa filipina, el mico filós i la tortu-
ga ballaruga decideixen replantar alguna palmera per tenir plàtans.

La Minúscula  presenta 
“Contes de tovallola”
Dilluns 6 de juny de 2022, a les 17:30 h
Biblioteca. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

Arriba el bon temps i els llibArriba el bon temps i els llibres i els contes també els agrada 
sortir a prendre el sol i sentir la brisa. Els nostres contes tampoc 
es volen quedar a casa! Te’ls portem a la piscina o a la platja!

Literatura i pensament - L’hora del conte
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Literatura i pensament 
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Exposició de punts de llibre, 
diversos autors
Del 25 d’abril al 31 de maig de 2022
Biblioteca de Maçanet de la Selva. Entrada lliure

La Biblioteca Municipal de Maçanet de la SelLa Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva convida a tots els nens i nenes de primària a di-
buixar un punt de llibre en el marc del 12è concurs de punts de llibre. Hi haurà 2 premis per cada 
cicle més els ja habituals premi al més divertit i premi al de més color.

Finalitzat el concurs, exposarem totes les obres a la sala polivalent de la biblioteca durant tot el 
mes de maig.

Entrega dels Premis literaris Puigmarí 2022
5 de juny de 2022, a les 12 h 
Al Teatre La Societat. Entrada lliure

ElsEls Premis Literaris Puigmarí de Maçanet de la Selva tornen després de dos anys interromputs per la 
pandèmia. Aquests premis tenen l’objectiu de fomentar l’escriptura creativa de totes les edats, des de 
l’etapa escolar a escriptors adults amateurs. Aquests Premis es van crear l’any 1991 per l’entitat Asso-
ciació Artesanal de Maçanet, amb la maçanetenca Salvadora Roca com a presidenta. Per raons diver-
ses, l’any 1994 es van deixar de celebrar i es van reprendre l’any 2005 fins ara. 

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva patrocina els Premis amb la col•laboració del col•lectiu del pro-
fessorat de les escoles Sant Jordi i Les Arrels i l’Institut de Maçanet. 

Amb la col•laboració de l’Escola Municipal de Música de Maçanet 



Club de lectura per adults
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

Xerrades

“L’única història” de Julian Barnes
Dilluns 28 de febrer de 2022, a les 19 h
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

“La lectora accidental” 
d’Emilia Illamola
AAmb la presència de l’autora, on l'argento-
nina reflexiona sobre l’impacte de la lectu-
ra en les persones

Dilluns 28 de març de 2022, a les 19 h
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

“L’home que va viure dues vegades” 
de Gerard Quintana
Premi Ramon Llull 2021, amb la presència 
de l’autor.

Dilluns 25 d’abril de 2022, a les 19 h
Teatre La Societat
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

“Pura sang” d’Ada Castells
Amb la presència de l’autora i la psicòloga 
Anna R. Ximenos, que dins el projecte "Llegim 
amb valors", encetaran una conversa analitzant 
les emocions sobre els personatges i les seves 
vivències en el llibre

Dilluns 30 de maig de 2022, a les 19 hDilluns 30 de maig de 2022, a les 19 h
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

“El gust de les llavors de poma” de Ka-
tharina Hagena
Dilluns 27 de juny de 2022, a les 19 h
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

“La vida mentidera dels adults” d’Elena 
Ferrante
Dilluns 25 de juliol de 2022, a les 19 h

 "Coneixes els beneficis de l'educació en 
la natura?"  a càrrec de l'Escola del Bosc 
de la Selva.
Dissabte 19 de febrer a les 12 h, a la sala poli-
valent de la biblioteca. Activitat gratuïta.

Literatura i pensament - Club de lectura

18



Literatura i pensament - formació 
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Cau de poesia 
a càrrec de Narcís Munsó
Curs de formació. Quinzenalment, 
el primer i tercer dijous de mes
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

Maker
18 i 25 de gener, 15 i 22 de febrer, 
22 i 29 de març, 19 i 26 d’abril, 24 i 
31 de maig i 7 i 14 de juny de 2022, 
de 9:30 a 11 h

Taller d’escrip-
tura creativa 
per adults
Tots els dimecres (excepte fes-
tius), de 18:30 a 20 h. A càrrec de 
Marta Masó de l'Hivernacle. 

Taller infantils literaris
18 de gener de 2022, 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"L'Ovelleta que va venir a sopar", de Steve Smallman
25 de gener de 2022, 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"L'Ovelleta que va venir a sopar", de Steve Smallman
15 de febrer de 2022, 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"El Me"El Meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu", de Beatrice Alemagna
22 de febrer de 2022, de 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"El Meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu",  de Beatrice Alemagna
22 de març de 2022, de 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"Una Princesa d'un color diferent", de Susana López
29 de març de 2022, de 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"Una Princesa d'un color diferent", de Susana López
19 d19 d'abril de 2022, 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"El Meu primer cotxe era vermell", de Peter Schössow
26 d'abril de 2022, 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"El Meu primer cotxe era vermell", de Peter Schössow
24 de maig de 2022, 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"De què fa gust la lluna?", de Michael Grejniec
31 de maig de 2022, 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"De què fa gust la lluna?", de Michael G"De què fa gust la lluna?", de Michael Grejniec
7 de juny de de 2022, 17:30 a 19 h. De 3 a 6 anys. 
"En Pere i el bosc", de Jaume Cabré
14 de juny de 2022, 17:30 a 19 h. De 7 a 9 anys. 
"En Pere i el bosc", de Jaume Cabré



Imatges: Flaticon.com

Organitza:

Amb el suport de
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