Alumnes de 4t. d’eso
de l’ins. si bisAurA
8, 9 i 10 de març,
Representació de l'obra Torna-la
a Tocar Sam, de Woody Allen.
Els diners es destinaran al viatge de
final de curs a Tenerife.
(Programació a part.)
Lloc: Teatre El Centre.

grup municipAl erc

tennis tAulA
Dissabte 10 de febrer a 2/4 de 5 de
la tarda
Partit de 3a. divisió estatal.
Diumenge 11 de febrer a les 11 del matí
Partit de 1a. territorial.
Dissabte 24 de febrer a 2/4 de 5 de
la tarda
Partit de 3a. divisió estatal.
Dissabte 10 de març a 2/4 de 5 de
la tarda
Partit de 3a. divisió estatal.
Diumenge 11 de març a les 11 del matí
Partit de 1a. territorial.
Dissabte 24 de març a 2/4 de 5 de
la tarda
Partit de 3a. divisió estatal.
Diumenge 25 de març a les 11 del matí
Partit de 1a. territorial.
Lloc: La Cooperativa.

Dissabte 10 de març
Concert acústic amb María Ruiz.
En commemoració del dia de la
dona, 8 de març, la cantautora alacantina tocarà les cançons del seu
disc Metamorfosis, que reuneix experiències de l’artista i que suposa
un cant a les dones de la seva vida i
les seves lluites.
(Programació a part.)

bisAurArt
Lloc: Casa de
Cultura.
Horari: dissabtes i
diumenges de 5 a
2/4 de 8.
Del 3 al 25 de febrer
Exposició col·lectiva Labors de
patchwork.
Recull de treballs realitzats amb diferents tècniques, aplicacions i
combinacions de teles i colors, que
aporten una visió de creativitat manual molt interessant, moderna i
atractiva, i una innovació en el món
de les labors.
Inauguració: dissabte 3 de febrer a
les 5 de la tarda.
Del 3 al 25 de març
Exposició de Joan Comas.
Obra determinada, lliure, de caràcter fort i apassionada. Treballa amb
llenços de grans dimensions i amb
una paleta de colors intensos i temperamentals.
Inauguració: dissabte 3 de març a
2/4 de 6 de la tarda.

bibliotecA
pompeu FAbrA
Dimecres 14 de febrer a les 5 de la
tarda
Hora del conte.
Contes d’aquí i d’allà i de més enllà,
amb L’Alma i la mar de contes.
Dia per determinar de febrer a les 5
de la tarda
Club de lectura juvenil.
Divendres 23 de febrer a les 7 de la
tarda
Club de lectura.
La Uruguaya, de l’argentí Pedro
Marial, guanyadora del Premi Tigre
Juan 2017.
Tot el mes de febrer
Exposició.
Llibres de diferents disciplines
artístiques: música, teatre, circ,
dansa, màgia...
Tot el mes de març
Exposició.
Les religions: història, llibres sagrats,
déus...

esplAi de lA gent grAn
Dijous 8 de febrer a 2/4 de 6 de la
tarda
Dijous llarder i jocs de taula.
Dijous 22 de febrer a les 5 de la tarda
Xerrada sobre “nous dispositius"
a càrrec de Mireia Capdevila.
Dijous 15 de març a les 5 de la tarda
Xerrada L'evolució del tren de
vapor a l'AVE a càrrec de Joan Cunill.
Lloc: La Cooperativa.

grup d’envelliment Actiu
(geA) de l’espAi ActivA’t!
Cada dijous de 2/4 d’11 a les 12
“Ja sabeu que som un grup de gent
gran, i no tan gran, amb ganes de
fer coses i que ens reunim cada setmana, a La Cooperativa, per fer el
que ens ve de gust i, per tant, per
Envellir Activament.”

1 de febrer
Història del nostre país, història de la nostra música
Repassada d’algun capítol de la nostra història, acompanyat d’una sessió
de música a la carta i de l’elaboració d’un poema.
8 de febrer
Celebració del Dijous Llarder
15 de febrer
Taller-xerrada El carnaval d’ara i d’abans
Sessió de tertúlia i taller al voltant d’aquestes festes.
22 de febrer
Cinefòrum Cinema còmic
Visionat d’escenes que ens han fet passar grans estones.
1 de març
Tast de cuina d’hivern
Tertúlia sobre la cuina i els productes propis d’aquesta època.
8 de març
Un racó per la memòria, la llengua i la literatura
Un racó per exercitar el cervell i aprendre coses de la nostra llengua.
15 de març
Sortida a un lloc bonic i emblemàtic del municipi
Respirar bon aire i bona companyia.
22 de març
Tallers de primavera i colors
Sessions de tallers al voltant dels colors.
29 de març
Taller i degustació de les truites típiques de l’època
Amb la possibilitat d’allargar-ho fins a l’hora de dinar.

Si hi esteu interessats, podeu venir directament a l’Espai
cada dijous i demanar per Pere Martí, de la Fundació
Assistencial d’Osona, o bé trucar-nos al 93 855 08 77.
Informeu-vos puntualment perquè aquesta llista pot
patir algun canvi.

www.ajsantquirze.cat

