OCTUBRE 2021

ACTIVITATS
GRATUÏTES

10è Aniversari de la
Biblioteca Vallcarca i els
Penitents-M. Antonieta Cot
DL 4 OCT / 17.30 H

PRIMERES PASSES: CONTES
SOBRE LA PELL
A través del tacte i les carícies
viatjarem al món dels contes per a la
petita infància.
A càrrec d’Elena Andrés
De 6 mesos a 3 anys
Cal inscripció prèvia*

DJ 7 OCT / 11 H

TALLER PER A ADULTS/
GENT GRAN: MOSTRA
PARTICIPATIVA DE
MUSICOTERÀPIA
Taller participatiu de musicoteràpia
on la música serà l’excusa per a
expressar-nos i escoltar-nos, ja sigui
entrant en contacte amb un mateix o
creant vincles amb la comunitat.
A càrrec d’Oriol Cortadellas
Cal inscripció prèvia*

DC 13 OCT / 18.30 H

DM 5 OCT / 17.30 H

TALLER INFANTIL: FELICITATS
BIBLIOTECA
Per festejar els 10 anys de la
biblioteca, farem un memory amb
motius d’aniversari.
A càrrec d’Olga Barrio
A partir de 4 anys
Cal inscripció prèvia*

DC 6 OCT / 18.30 H

CICLE LA BANDA. VIATGE
AL CHICAGO DELS ANYS 20
A TRAVÉS DE LES BANDES
JUVENTILS. BANDES
JUVENILS I MÚSICA

GRÀCIA RIU: MITES DE GRÈCIA
AMB MOLTA GRÀCIA, D’ARNAU
VILARDEBÒ
Espectacle d’històries curtes i
còmiques de la Mitologia Grega. El
grecs antics van copiar, transformar
i també inventar les històries
mitològiques que corrien en el seu
temps, aconseguint fer-ne un tractat
de psicologia humana. En les seves
divinitats van projectar les seves
pròpies virtuts i els seus propis
defectes. Déus, deeses i personatges
heroics apareixeran i desfilaran al
davant nostre per fer-nos de mirall
humorístic de glòries i misèries de la
Humanitat.
A càrrrec d’Arnau Vilardebò

Xerrada entorn al llibre La banda, un
estudio de 1313 bandas de Chicago, de
Frederic M. Trasher.
A càrrec de Josep Pedro, Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M)

DS 16 OCT / 12 H

CONCERT D’ANIVERSARI A LA
PLACETA: WAX & BOOGIE - OLD
BLUES, WOOGIE AND SWING
En els últims anys Wax & Boogie
s’ha convertit en un dels millors i
més valorats formats del panorama
del blues, del rhythm and blues i
del boogie woogie. Ster Wax i David
Giorcelli han sabut captar el veritable
esperit de la música tradicional
afroamericana per transformar-lo en
el seu propi mitjà d’expressió.
Lloc: a la placeta entre el Pg. Vall
d’Hebron i el carrer Jericó
Cal inscripció prèvia*

DC 20 OCT / 17.30 H

LLIBRES A ESCENA:
MONSTRES

A la sessió de contes de Monstres,
la Gisela ens obrirà la maleta més
terrorífica i aconseguirem perdre la
por gràcies a la seva màgia. Amb ella
visitarem un munt d’històries: “Allà on
viuen els monstres”, “Laura té por”, “Hi
ha un ós sota l’escala”, “En Pere sense
por”, “El monstre de colors”.
A càrrec de Gisela Llimona
A partir de 4 anys

*Inscripcions a b.barcelona.pe@diba.cat o 932 112 351
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