
Agenda

GENER
Del 20 al 31 de gener BCXA
Exposició fotogràfica 1a Canicròs
Alba Chacón

Dc. 22 de gener a 2/4 de 7 BCXA
Club de lectura en anglès Solar d’Ian McEwan 
sobre el canvi climàtic amb la ironia pròpia 
de l’autor 

Dj. 23 de gener a 2/4 de 7 BCXA
Projecte Capgira, una activitat de divulgació 
per introduir els principis de l’economia 
circular. A càrrec d’Anton Aymemí 

Dv. 31 de gener a 2/4 de 6 BCXA
“Astronautes del Curiosity” Taller de natura
a càrrec de GEPEC 

FEBRER
Del 2 al 29 de febrer BCXA
Exposició fotogràfica “Natura morta”
de Verònica Moragas

Del 2 al 29 de febrer BPA
Exposició fotogràfica 1a Canicròs
Alba Chacón 

Dc. 5 de febrer a 2/4 de 7 BPA
Setmana dones en la ciència
“La proteïna d’insectes és el nostre futur?” 
Xerrada a càrrec d’Anna Ardèvol. Col·labora 
la Central de Biblioteques de Tarragona

Dv. 7 de febrer a 2/4 de 6 BCXA
“Costura i literatura” un projecte literari 
col·lectiu amb aprofitament de materials 
amb Maruxa Carracedo

Dv. 14 de febrer a 2/4 de 6 BCXA
“Astronautes del Curiosity” Quin aliment ens 
ajudarà a mantenir una bona salut intestinal? 
Taller a càrrec de la URV i Nutrisalt 

Dt. 25 de febrer a 2/4 de 6 BCXA
La Penya dels signes Greta Thunberg i
la protecció del planeta

25, 26 i 27 de febrer
“Biblioteques pel futur sobre rodes”.
L’extensió itinerant de les Biblioteques
Municipals per arribar a tots els racons de la 
ciutat. Programació a biblioteques.reus.cat

Dj. 27 de febrer a 2/4 de 7 BCXA
“Tu pots ser motor de canvi”. Participa de la 
taula per aportar les teves idees i fer créixer 
les dels altres
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CADA MES a la Sala Infantil
“Contes per un planeta viu”,
“Costura i literatura” BCXA I BPA
i “Astronautes del Curiosity” BCXA
Programació a biblioteques.reus.cat


