Biblioteca Montserrat Roig, de Martorelles
Dimecres 14 de març, a les 19:00 h.
Xerrada: “25 ANYS DEL PARC DE LA SERRALADA ”
A càrrec del responsable del Centre de Documentació del Parc.
En el marc de la celebració del 25è aniversari de la creació del Parc de la Serralada del
Litoral es farà una xerrada sobre el passat, present i futur del nostre parc. Del que
significa Parc i com aquest espai ens permet protegir el nostre entorn natural i
patrimonial . Al final de la xerrada en parlarem de les singularitats de Martorelles en
aquesta espai protegit.
Divendres 16 de març, a les 19:30 h.
Sortida-maridatge al Museu Abelló: “VINS DE COL·LECCIÓ”
Sortida al Museu Abelló de Mollet per realitzar la visita guiada a l’exposició “L’art
modern a la col·lecció Abelló, segles XIX i XX”, acompanyada d’un curiós maridatge de
vins del Celler de Can Roda amb algunes obres de la col·lecció.
Cal inscripció prèvia
Preu: 15 euros

.
Dilluns 19 de març, a les 19:00 h.
Poesia: “ALCOHOL I LITERATURA EN ESTAT PUR”
A càrrec de Martí Sales i Núria Martínez-Vernis
Recreant un ambient de reunió d'alcohòlics anònims i col·locant una curiosa barra lliure
al centre de la rotllana, els dos poetes portaran els espectadors a considerar l'alcohol
des de perspectives molt diferents, a través tant de talls d'humor com d'elegies i
fragments sobre la drogodependència. Un recital de poesia amb un format molt diferent,
amb material poètic tant dels dos artistes que duen a terme l'espectacle com d'altres
poetes, com Rabelais, Vinyoli o Salvador Renobell, per posar-ne alguns exemples.

Biblioteca Montserrat Roig, de Martorelles
Dijous 22 de març, a les 17:30 h.
Hora del conte: “EL VIATGE DEL VI”
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri
Follets entremaliats, noies poderoses, bruixots malignes i fadetes amb ales ens
acompanyaran en un viatge màgic a la recerca del millor vi.
Contes inclusius i adaptats, també, per a persones amb pluridiscapacitat.
Conté dos contes un de creació pròpia on s'ha adaptat la filla del moliner i la baixada als
inferns d'Astarté i un conte tradicional sefardita on es posa a prova la perícia d'una
excel·lent cuinera.
Per a nens a partir de 4 anys
Durada: 45 minuts aproximadament
Divendres 23 de març, a les 18:30 h.
Club de lectura amb l’autora: “NOVEMBRE…”
Comentarem la novel·la curta "Novembre..." (guanyadora del Premi Celler de Lletres
2016) amb la seva autora Núria Valentí.
Divendres 20 d’abril, a les 19:30 h.
Presentació-xerrada: "REPÚBLICA PAGESA"
Presentació de l'obra guanyadora del Premi Carles Rahola d'assaig amb la seva autora,
Montserrat Tura, i l'historiador Jordi Planas.

