Volem que tu també formis part d’aquest 100 anys
recomanant-nos un llibre. Fes la teva videorecomanació i
envia-la a comunicacio@sallent.cat

www.sallent.cat

25 de març 19.00 h
Acte d’obertura i presentació dels 100 anys de la
Biblioteca, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella amb la representació de l’obra de teatre “Ens havíem barallat
tant”, col·loqui amb les actrius i el dramaturg.
Entrades a l’Ajuntament i a la Biblioteca fins exhaurir
les localitats

A partir del 4 d’abril

“L’arbre de sucre” a càrrec de Ada
Cusidó, al carrer Nou. Sessió de contes
en veu alta que farà que l’espectador
passegi per les diferents estacions de
l’any. Veurem com canvia el paisatge, i
com canviem nosaltres!

Presentació de la digitalització de la
revista Esparver, a la Biblioteca Sant
Antoni Maria Claret amb la intervenció de Ernest Abadal, degà de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i Coro Pozuelo, vicegerent
de la Universitat Pompeu Fabra.

Celebració de l’aniversari de la inauguració de la Biblioteca que va tenir lloc el dia
29 de setembre de 1918.

Del 4 al 14 d’abril

Presentació del llibre Sallent desaparegut, de l’historiador sallentí Ferran Sànchez Agustí al Centre Cultural Joan Puig i
Elias (antiga biblioteca).

8 de juny 20.00 h

29 de setembre

Exposició 100 anys de la Biblioteca
al passeig de la Biblioteca (Passeig 1
d’octubre de 2017)

20 d’abril 18.00 h

2 de juny 12.00 h

Visites teatralitzades pels alumnes
de primària i 1r i 2n d’ESO a l’exposició dels 100 anys de la Biblioteca
i a l’interior de l’edifici històric on
podran gaudir també de l’exposició
“Catalunya Il·lustrada. Exposició de
Pilarín Bayes”.

Al matí / Lipdub protagonitzat per les entitats i persones
del municipi que vulguin participar. Consistirà a traslladar un llibre des de la porta de la biblioteca actual fins a
l’edifici de l’antiga biblioteca. (Properament s’informarà
de com participar-hi).
A les 19h / Embrossa’t. Espectacle familiar on a través
de la dansa, la màgia, projeccions, ombres i titelles
endinsa al públic en la poesia visual de Joan Brossa, a
l’Espai Cultural Fàbrica Vella.

Les entrades es podran comprar de forma anticipada a l’ajuntament o a través de la plataforma digital codetickets.com

L’1 d’octubre a les 18.30 h

Del 23 d’abril al 12 de maig

31 de maig 20.00 h

Exposició de creacions literàries escolars a la Biblioteca Sant Antoni Maria
Claret.

Còctels literaris tertúlia literària amb
Empar Moliner, al hall de l’Espai Cultural Fàbrica Vella.

Cloenda dels actes del centenari de la biblioteca
amb la celebració del Club del Llibre (BagesBerguedà) que comptarà amb la presència de
l’escriptor i periodista Antoni Bassas.
Entrades a l’Ajuntament i a la Biblioteca fins exhaurir
les localitats.

