Dijous, 18 de juliol, a les 10.30 h

JUGUEM AMB LES PARAULES
Taller d’Scrabble

Coneixeu el joc de taula Scrabble?
De manera divertida passarem un matí fantàstic i, alhora, aprendrem
jugant amb les paraules amb un taulell gegant a terra i un altre de
vertical als jardinets davant la Biblioteca.
Amb la col·laboració del Club d’Scrabble L’Hescarràs.
Per a infants a partir de 7 anys.
L’accés és lliure i gratuït però les places limitades.
Cal inscripció prèvia.

Dimecres, 24 de juliol, a les 18 h

ACTIVITAT FAMILIAR

Dipòsit legal: 17136-2019

Imatge: Mar Gómez Gómez

Taller de xapes

Fes les teves xapes amb motius solidaris i de pau.
T’oferirem el material necessari, i t’ajudarem perquè puguis fer-te les
xapes boniques i plastificades per endur-te-les de record o lluir-les a
la samarreta.
Per a infants a partir de 6 anys acompanyats de les seves famílies.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS
Estiu 2019

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 403 26 30
bibteclasala@l-h.cat
Horari: els dilluns, de 15.30 a 21 h
De dimarts a divendres, de 9 a 21 h
Els dissabtes de juliol i agost, tancat.
Transports: Metro L1 i L9, Torrassa; Bus M12 i L16

www.bibliotequeslh.cat
@BibliotequesLH

ACTIVITATS
Estiu 2019

EXPOSICIÓ
“1969”, de Carlos Cabrera

“1969” constitueix el pròleg d’un treball fotogràfic de recerca de
caràcter sociològic i antropològic sobre les subcultures britàniques
del 69. Mods, hard mods, skinheads, suedeheads i rude boys. En
conseqüencia, hem d’entendre-ho com un projecte de vida en
constant transformació i canvi.

Del 25 de juny al 9 d’agost

TALLER
Aprèn a fer servir la màquina de cosir,
a càrrec de Leo Garcia

Amb aquest curs aprendràs des de zero el funcionament de la
màquina de cosir, així com el seu manteniment, per tal de
treure-li el màxim partit.
No cal tenir cap coneixement previ per fer aquest curs. Cada alumne
haurà de portar la seva pròpia màquina de cosir, tisores, fils, les
agulles de la màquina i un tros de roba llisa d’uns 50x50cm per fer la
primera classe.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.

Tots els divendres de juliol, de 18 a 20 h

EXPOSICIÓ
“Welcome to the jungle”,
de Mar Gómez Gómez

A través de colors vius i atractius, aquesta col·lecció fa èmfasi en
la bellesa dels animals per ells mateixos, treient-los del seu hàbitat
natural i fent-los elegants per la simple raó d’existir.
Instagram: @mar.go_studio

De l’1 al 31 de juliol

CLIC A LA TECLA
Vull conèixer millor el meu mòbil, a càrrec d’Acció 3
Descobriràs les àmplies possibilitats que té el teu dispositiu mòbil i
coneixeràs les últimes tendències en aplicacions digitals. Aprendràs
a configurar-lo i controlar-ne l’emmagatzematge.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia.

Dimarts 2 i dimecres 3 de juliol, de 10.30 a 12.30 h

SESSIÓ DE CINEMA
Chomón per a la mainada, amb la narració
en directe de l’Artur Díaz Barbagli

Aquesta sessió reuneix cinc films basats en clàssics de la literatura europea i aràbiga: El gat amb botes, Aladí o la llàntia meravellosa, Alí Babà
i els quaranta lladres, La bella dorment, i El petit Polzet.
Tots tenen com a nexe la figura de Segundo de Chomón, sia en la
direcció, en la fotografia o fent-se càrrec dels efectes especials. Els films
es projecten amb la intervenció d’un conta-contes, recuperant així la
figura del bonimenteur, present en les sessions de cinema mut de l’inici
del segle XX.
Per a infants a partir de 6 anys.
L’accés és lliure i gratuït però les places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Amb el suport de la Federació catalana de cineclubs, la Filmoteca de
Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Dijous, 11 de juliol, a les 10.30 h

