Biblioteca Montserrat Roig, de Martorelles
Dijous, 2 de març a les 19:30h
Brindis literari: “HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG”
Presentació del llibre “Amb uns altres ulls: La biografia de Montserrat Roig”, a càrrec de l’autora
Betsabé Garcia. Visita comentada a l’exposició “Montserrat Roig, cronista d’un temps i un país”
amb la seva comissària, Marta Corcoy, i Neus Ràfols, de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
Brindis literari: Lectura de fragments d’obres de Montserrat Roig i de les darreres guanyadores
del Premi de narrativa Montserrat Roig, a càrrec de l’Escola de Poesia de Martorelles.
Acompanyat d’una copa de vi escumós DO Alella.

Dimecres, 22 de març, a les 17:30 h
Hora del conte 2 + 22: La verema, en Ciscu de Can Garnatxa i el raïm misteriós
A càrrec de Montse Panero.
Adreçat a infants a partir de 3 anys.

Divendres, 24 de marc, a les 18 h
Taller de vidre naturalment creatiu: La corba camina i recull
Taller que relaciona la creativitat amb el reciclatge i recuperació a partir d’ampolles de vi.
A càrrec de Núria Deu i Elisenda Xifrè.
Adreçat a infant a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia gratuïta.

Dijous, 30 de març, a les 20 h
Teatre + tast: Mai no convidis a un sommelier a prendre una Coca-Cola, creat per Elisenda Guiu
i interpretat per Lara Díez i Marta Codina. Peça breu de teatre al voltant d’una sala de tast on es troben una
reputada sommelier i una actriu amb poca fortuna.
Durant l’espectacle es lliuraran els premis del 1er Concurs de Vinstagram de Martorelles.
Cal inscripció prèvia. Preu: 2 €

Divendres 31 de març, a les 18:30 h
Club de lectura amb Marta Trillas: comentarem la novel·la Manto negre (Premi Celler de Lletres 2015) amb la
seva autora Marta Trillas Morera.

Del 16 al 31 de març
Exposició de còmics "Entre vinyetes"
El vi a través del còmic.
Una mostra realitzada pel personal de la Biblioteca.

