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DIVENDRES 30 DE GENER, DE 18 A
20 H.
Conferència:“La fatiga
crònica”, a càrrec del Dr. Josep
Alegre, cap de la Unitat del
Síndrome de Fatiga Crònica de
l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Al Casal de Cultura American Lake.
Organitza: Associació de
fibromiàlgia de Gavà
DISSABTE 14 DE FEBRER, 22.30 H
Ball mensual
Al CEIP Jacme March
Preu: 7 euros. Socis: 5 euros
Organitza: Amics del ball

Exposicions

DEL 31 DE GENER AL 9 D’ABRIL
Columnes de Talia (instal·lació)
Dolors Puigdemont
Comissària: Raquel Medina
El vestíbul de l’Espai Maragall es
vesteix amb les “Columnes de Talia”,
una instal·lació de Dolors
Puigdemont. És una obra al·legòrica
dedicada a Talia, la musa de la
comèdia en la mitologia grega, que
homenatja el bressol del teatre
mediterrani, simbolitzat en cinc
columnes etèries.
FINS AL 31 DE GENER
Eramprunyà
A la sala d’exposicions de la
Biblioteca Josep Soler Vidal
Exposició col·lectiva de pintura,
escultura, fotografia i poesia
Fundació Hervás Amezcua
FINS AL MARÇ
Imatgeria festiva de Gavà
Al Centre d’Història de la Ciutat de
Gavà
Mostra en què hi podrem veure els
elements més representatius de la
nostra cultura popular: els gegants —
la Murtrassa, el Brumot, els
capgrossos, etc.—, acompanyats amb
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ESPAI MARAGALL

Entitats

DIMECRES 21 DE GENER, 19 H
Intercanvi plaques de cava
Al Centre Cultural de Gavà
Més informació a
www.aplacagava.entitats.gavaciutat.
cat
Organitza: Amics plaques de cava de
Gavà

a l

PROGRAMACIÓ ESTABLE
DISSABTE, 31 DE GENER, A LES
21 H
Míting
Teatre/Comèdia
Zitzània Teatre
Durada:1 hora 25 min
Preu: 15 euros
Autors: Marc Angelet, Santi
Ibáñez, Roger Cònsul i Pere
Planella
Direcció: Pere Planella
Intèrprets: Santi Ibáñez i Àlex
Casanovas.
Intervenció especial de: Esbart
dansaire Brugués de Gavà.
Una manera de plantejar les
qüestions de fons és retratar el
complex sistema de relacions que
tenen els polítics amb la realitat.
Planella, doncs, s’inventa un partit
polític, Entesa per Catalunya, i fa
que dos grans actors, Santi Ibáñez i
Àlex Casanovas, n’esdevinguin
líders i presentadors a l’obra
Míting.

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR
DIUMENGE, 25 DE GENER, A LES
12 H
Pirats: els joglars flotants
Únics Produccions
Preu: Socis Xarxa 4 euros / No
socis i adults 7 euros
Autor: Keko Pujol
Direcció: Lluís Juanet
Any 1659, mar del Carib. Un
vaixell anomenat “La Bergamota”,

informació sobre l’origen i la història
de cadascun d’ells.
FINS AL 15 DE MARÇ
Els impossibles de la ciència
Al Museu de Gavà
L’exposició ens mostra amb molt
d’enginy, a través de diferents
experiments i mecanismes, el punt
de trobada entre la ciència i la màgia
com a fil conductor per poder
conèixer alguns dels principis físics i
químics i arribar als límits o als
impossibles de la ciència.
Produïda pel Taller de Ciències
Arquímedes i l’Obra Social de la

amb la seva curiosa tripulació de
joglars flotants, es dirigeix cap al
castell de Neff. El seu capità, en Jan,
ha preparat un espectacle especial
amb motiu de l’enllaç matrimonial
entre el marquès de Neff i la filla del
capità de l’Stella, en Patrick Mc
Brain.
Descomptes
Més grans de 65 anys i pensionistes
-10 %
Usuaris de la biblioteca/estudiants 10 %
Família nombrosa -10 %
Discapacitats -10 % (truqueu al
telèfon 93 263 91 36, us informarem
i aconsellarem sobre l’accessibilitat a
l’Espai i l´adquisició d´entrades)
Tiquet -25: Fins a 25 anys – 25 %
Grups organitzats (a partir d´11
persones) - 25 %
Els descomptes no són acumulables.
No s’aplicaran descomptes als
espectacles de la Programació
familiar ni als d´Escena local.
Abonament 3+
- 25 % per a les persones que
comprin entrades per a 3 o més
espectacles (no inclou els espectacles
de la Programació Familiar ni
d’Escena Local)
Sistema d’adquisició d’entrades
De manera anticipada, a través del
sistema Tel-Entrada de Caixa de
Catalunya mitjançant els canals
habituals:Telèfon: 902 10 12 12
www.telentrada.com, Oficines de
Caixa de Catalunya

Caja del Mediterráneo (CAM).
FINS AL 2 DE FEBRER
Fez-el- Bali. Exposició de
fotografies de Javier Romera
Pérez
A La Casa Gran
Fes es la més antiga de les ciutats
imperials del Marroc. Passejant pels
seus estrets i costeruts carrers, hom
descobreix un munt d’escenaris
diferents amb uns efectes de llum
impressionants que desperten, un a
un, tots els sentits. La vista es
transforma en un calidoscopi per
poder captar tots els colors i olors

Del 26 al 30 de gener, de 18 a 20.30
h, a les taquilles de l’Espai Maragall.
El mateix dia de la funció, a les
taquilles de l’Espai Maragall, 2 hores
abans de l’espectacle.
L´adquisició d´entrades de la
Programació Familiar de Xarxa i
d´Escena Local es fa el mateix dia
de la funció 1 hora abans del
començament.

EXPOSICIONS
DEL 31 DE GENER AL 9 D’ABRIL
Columnes de Talia
Instal·lació: Dolors Puigdemont
Comissària: Raquel Medina
El vestíbul de l’Espai Maragall es
vesteix amb les “Columnes de Talia”,
una instal·lació de Dolors
Puigdemont. És una obra al·legòrica
dedicada a Talia, la musa de la
comèdia en la mitologia grega, que
homenatja el bressol del teatre
mediterrani, simbolitzat en cinc
columnes etèries.

en viu,tant de música com de teatre
o dansa. El taller donarà
l’oportunitat de poder fer
pràctiques al mateix teatre amb els
espectacles de la temporada teatral.
DIJOUS, DE 19 A 21 H
Inici 1r. trimestre: 5 de febrer
Durada: 20 hores (10 sessions de 2
hores) cada trimestre
Preu: 50 euros cada trimestre
Interpretació 1
El taller està enfocat a aprofundir
en les diferents tècniques teatrals
(improvització, jocs teatrals, treball
corporal, anàlisi de text, ritmes i
temps escènics, etc.) amb l’objectiu
de donar eines útils als alumnes.
Algunes sessions es desenvoluparan
a l´escenari de l’Espai Maragall.
DIVENDRES, DE 19 A 21 H
Inici 1r. trimestre: 6 de febrer
Durada: 20 hores (10 sessions de 2
hores) cada trimestre
Preu: 50 euros cada trimestre

Maquillatge 1
DIMARTS, DE 19 A 21 H
Inici 1r. trimestre: 3 de febrer
Durada: 20 hores
Preu: 50 euros

La dansa no té edat
Us convidem a participar en un
taller de dansa en què reactivareu
tots els sentis. Hi tenen cabuda
grans, petits, joves i gent gran
perquè la dansa no té edat! El taller
finalitzarà amb un espectacle a
l’Espai Maragall, el 25 d’abril.
DIES 5 I 19 DE FEBRER, 5 I 19
DE MARÇ, I 9 I 23 D’ABRIL,
DE 20 A 21 H
Gratuït * (previ càsting i
participació en l’espectacle final
que es durà a terme el 25 d’abril a
l’Espai Maragall)
5 de febrer a les 20 h a l’Espai
Maragall convocatòria oberta de
càsting.
Idea i direcció : Mudit Grau
Coreografia: La Factoria
Treball de moviment: Maite
Casellas i Yolanda Ramón

Introducció a la sonorització i
il·luminació d´espectacles en viu
En aquest curs es presentaran els
aspectes bàsics necessaris per
sonoritzar i il·luminar un espectacle

Informació i inscripcions a La Casa
Gran, del 21 de gener al 2 de
febrer.
http://portaljove.gavaciutat.cat
espaimaragall@aj-gava.cat

que t’envolten i t’atrapen. Es pot
comprovar l’antiguitat de la ciutat
en el gran nombre de façanes d’envà,
entre les parets de les quals els
habitants realitzen les seves tasques
quotidianes aliens al pas del temps.
La gent, molt amablement obra les
portes als estrangers per revelar la
màgia d’aquesta ciutat. S’ha de
destacar, però, que l’observador
també se sentirà observat.

A La Casa Gran
Amb l’esperit i la il·lusió d’un infant
que juga, experimenta i creix durant
els primers anys de la seva vida i
gaudint al màxim d’aquest procés
començo cada un dels meus
quadres. Observo amb detall el que
em va ensenyant el camí que, poc a
poc, vaig recorrent a través de la
pintura, l’art que em segueix i
m’acompanya des que tinc memòria.
La mateixa il·lusió que poso en
aquesta exposició, la meva primera
mostra en solitari, i que m’emociona
poder-vos mostrar part d’aquest
camí recorregut.

FORMACIÓ
Tallers
Amb l’objectiu de seguir donat
suport a la formació escènica, l´Espai
Maragall, Centre Cívic per a les Arts
Escèniques, posarà a l’abast una
oferta formativa especialitzada
oberta a tots els col·lectius o
persones individuals interessades en
la pràctica teatral.

DEL 6 AL 27 DE FEBRER
Con la ilusión de un niño.
Exposició de pintura de José
Servando Navarro Uréndez

DEL 21 DE GENER AL 8 DE FEBRER
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l’agenda

DISSABTE 24 DE GENER
Sortida cultural a Sant Martí de
Tous, amb calçotada
Per a més informació, dirigiu-vos a
l’oficina de l’Associació de la Gent
Gran, al Casal Municipal de la Gent
Gran El Centre, els dilluns, de 10 a
12, i els dijous de 16 a 18 h.
Organitzat per l’Associació de la
Gent Gran Gavà
DISSABTE 31 DE GENER, 18 H
Cinema per a la gent gran amb
la projecció de la pel·lícula “Con la
muerte en los talones”, al casal
Municipal Can Tintorer.
Entrada gratuïta.
Organitzat amb la col·laboració de
l’Associació de la Gent Gran de
Gavà i Cine Club Gavà.
DIJOUS 5 DE FEBRER, 18 H
Monogràfic de cuina d’hivern
Al Club Sant Jordi de la Caixa de
Catalunya.
Per a més informació, dirigiu-vos al
Club en horari de 10 a 13 h i de 15 a
20 h.
DIUMENGE 8 DE FEBRER, 12 H
Ballada de sardanes amb la
cobla La Nova Vallés
A la Rambla Vayreda.
Organitzat per l’Associació Gavà
Flama i Caliu de Sardana.

BALLS ALS CASALS
DIUMENGES, A LES 17 H
Ball
Casal Municipal de la Gent Gran El
Centre i Casal Municipal de la Gent
Gran Can Tintorer.
Preu: 2 euros
Organitzat per l’Associació de la
Gent Gran de Gavà. El lloc del ball
s’anirà alternant. Música en directe.

Exposició fotogràfica “Planeta
Terra”
Al Club Sant Jordi de la Caixa de
Catalunya

Museu de Gavà

DIUMENGES, A LES 11.30 H
“Gavà, les veus del paisatge”
La mostra ens permetrà conèixer el
paisatge de Gavà i la seva història des
dels temps geològics fins a l’actualitat.
Activitat gratuïta. No cal inscripció
DIUMENGES, A LES 13 H
“Visita express”
Has visitat el Parc Arqueològic i vols
veure in situ les peces originals
trobades a les mines? Amb la visita
guiada express veuràs de prop la
Venus de Gavà i la resta de peces
úniques.
Activitat gratuïta. No cal inscripció
DIUMENGE 8 DE FEBRER, A LES 12 H
Visita familiar dinamitzada a
l’exposició “Els impossibles de
la ciència”
A través de la visita podrem conèixer
alguns trucs que amaga la màgia i
descobrirem que seguint els principis
bàsics de la física, i amb una mica
d’enginy, es pot fer l’impossible.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 10

Parc Arqueològic

DIJOUS, A LES 16.30 H
Ball (excepte el tercer dijous de
cada mes)
Casal d’Avis Caixa Penedès
Activitat per a socis

EXPOSICIÓ
DEL 2 AL 15 DE FEBRER, DE 10 A 13
I DE 15 A 20 H

DIUMENGES, DE 10 A 14.30 H
Visita al Parc Arqueològic Mines
de Gavà.Viu la Prehistòria!

Reviu l’experiència d’investigar, en
una expedició arqueològica, com era
la vida fa 6.000 anys i endinsa’t en la
màgia de les mines en galeria més
antigues d’Europa.
Preu de la visita guiada: 3,20 euros
(No inclou l’entrada)

seva curiosa tripulació de joglars
flotants, es dirigeix cap al castell de
Neff. El seu capità, en Jan, ha
preparat un espectacle especial amb
motiu de l’enllaç matrimonial entre
el marquès de Neff i la filla del capità
de l’Stella, en Patrick Mc Brain.

DIUMENGE 25 DE GENER, DE 10 A
14.30 H
Diumenges d’Arqueologia.
“Joieria prehistòrica”
La variscita... el material més buscat
a les mines prehistòriques de Gavà
amb què feien joies. Per un matí
serem nosaltres els joiers prehistòrics
i farem les nostres joies.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 8 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 50

DIUMENGE 25 DE GENER, DE 10 A
14.30 H
Diumenges d’Arqueologia.
“Joieria prehistòrica”.
Al Parc Arqueològic Mines de Gavà
La variscita... el material més buscat
a les mines prehistòriques de Gavà
amb què feien joies. Per un matí
serem nosaltres els joiers prehistòrics
i farem les nostres joies.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 8 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 10

DIUMENGE 15 DE FEBRER, DE 10 A
14.30 H
Diumenges d’Arqueologia.
“Treballem l’argila per fer les
olles neolítiques”
Barrejarem argila en pols i aigua i ja
tindrem l’argila! El mateix que van fer
servir els neolítics per fer els seus plats i
olles.Viatjarem un dia a la prehistòria i
ens farem la nostra olla neolítica.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 8 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 50

Activitats familiars

DIMECRES 21 DE GENER, 18 H
1r aniversari de Nascuts per
llegir a Gavà: El Petit Animalari,
a càrrec de Montse Dulcet.
A la sala infantil de la Biblioteca
Marian Colomé
Els Animals ens visiten a la biblioteca
i ens expliquen cançons, petites
històries, rodolins, endevinalles, sons,
moviments, trucs de supervivència i
moltes coses més. Descobrir la
imaginació tot experimentant-la a
través de la integració de tots els
sentits.
DIUMENGE 25 DE GENER, 12 H
Pirats: Els joglars flotants
d’Únics Produccions
A l’Espai Maragall
Any 1659, mar del Carib. Un vaixell
anomenat “La Bergamota”, amb la

DIUMENGE 8 DE FEBRER, 12 H
Visita familiar dinamitzada a
l’exposició “Els impossibles de
la ciència”
Al Museu de Gavà
A través de la visita podrem conèixer
alguns trucs que amaga la màgia i
descobrirem que seguint els principis
bàsics de la física, i amb una mica
d’enginy, es pot fer l’impossible.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 4 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 10
DIUMENGE 15 DE FEBRER, DE 10 A
14.30 H
Diumenges d’Arqueologia.
“Treballem l’argila per fer les
olles neolítiques”
Al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Barrejarem argila en pols i aigua i ja
tindrem l’argila! El mateix que van fer
servir els neolítics per fer els seus plats
i olles.Viatjarem un dia a la prehistòria
i ens farem la nostra olla neolítica.
Activitat gratuïta. Activitat per a
famílies amb nens a partir de 8 anys.
Places limitades. Cal fer reserva
prèvia al telf. 93 263 96 50

Joves

DEL 7 DE GENER AL 5 DE FEBRER,
DE 21 A 2 HORES
Aules d’estudi nocturn
A la Biblioteca Josep Soler i Vidal i al

Pavelló de la Zona Esportiva de Can
Tintorer.
DISSABTE 24 DE GENER, A LES 19 H
Puños Fuera Fest
Al CMC American Lake
Concert de les bandes Hedtrip,
Vortice, Cyan, Nunnery, Don Skull,
El agente naranja i Tetsuo.
Preu entrada: 3 euros
Organitza: GAMA
DISSABTE 31 DE GENER, A LES 20 H
Concert de Salida de
emergencia
A La Casa Gran
Salida de emergencia, un grup de
música pop, amb influències de
pop britànic, rock americà i
música nacional com la d’El Canto
del Loco. Versionen cançons de
grups com Oasis, Mack Fly,...
però també compten amb els seus
propis temes.
DISSABTE 7 DE FEBRER, A LES
18,30 H
Exhibició del Dj Víctor
A La Casa Gran
Vols veure un bon afeccionat al món
dels Dj punxar en directe? Una de
les sessions maquineres més bones,
amb música màquina i new style. No
t’ho pots perdre!
DISSABTE 7 DE FEBRER, A LES 22 H
Concert de Perkutor i Silent
Breath.
A la la Sala de Concerts de Can
Sellarès.
Una bona oportunitat per veure el
metal més potent.

La Casa Gran. Cursos

Curs de dinamitzadors d’oci
nocturn
Vols aprendre a organitzar i dissenyar
projectes d’oci nocturn per a joves?
Vols dissenyar aquests projectes a
Gavà? Vols obtenir una formació
específica com a mediador i
dinamitzador d’oci nocturn?
Apunta’t en aquest curs i t’oferirem
una formació bàsica sobre el disseny
i organització de projectes d’oci i
podràs formar part del grup
promotor divers i cohesionat, que
crearà i durà a terme el 1r Projecte
d’oci nocturn a Gavà.

DEL 21 DE GENER AL 8 DE FEBRER
DISSABTES, DE 9 A 14 H
Inici: 14 de febrer (35 hores, 7
sessions)
Places: 10
Preu: 15 euros
DILLUNS, DE 19 A 21 H
Curs d’ofimàtica: aprèn a
treballar amb processadors de
textos i fulls de càlcul
Aprèn a treure tot el suc a la
informàtica! Si t’inicies ara en la
informàtica i vols començar amb
programes bàsics, l’ofimàtica és un
bon punt de partida. Aprèn a
treballar amb programes de textos
com el Word i l’Excel i els seus
derivats com l’Open Office.
Inici: 9 febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 35 euros

DIMECRES, DE 19 A 21 H
Curs de creació de pàgines web
amb Dreamweaver
Crea i dissenya la teva pàgina web i
aprèn a penjar-la a la xarxa.Veuràs
les possibilitats d’aquest programa de
disseny de pàgines web.
Inici: 11 de febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: 8 (mínim 5)
Preu: 35 euros
DIMARTS I DIJOUS, DE 19 A 21 H
Taller de titellaire
La màgia de moltes sèries de TV i
pel·lícules dels anys 80 requeia en
extraordinaris personatges animats
per titellaires. En aquest curs
d’iniciació, aprendreu a moure
titelles Hand Puppet, a donar-los
vida i a sincronitzar moviments amb
àudios. Com a material de suport
veureu el making off de grans
produccions com Cristal oscuro o
Dentro del laberinto.
Inici: 3 de març (12 hores, en 6
sessions)
Places: 10 (mínim 6)
Preu: 30 euros
DIMECRES, DE 19.30 A 21.30 H

Taller de timbalada – batucada III
Lloc de realització: CMC American
Lake
Continua el curs de timbalada. Els

ritmes tradicionals es mesclen amb
ritmes moderns i d’arreu del món.
La mescla és diversió garantida.
Inici: 11 de febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: màxim 15
Preu: 30 euros
DILLUNS, DE 19 A 21 H
Taller de dansa del ventre
Dansa oriental basada en moviments
suaus i onejants en què participa tot
el cos, tot i que el moviment més
gran es localitza als malucs, als
abdominals i la pelvis. És un ball
sensual i suggeridor, que t’ajudarà a
connectar millor amb el teu interior.
Inici: 9 de febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: 15 (mínim 7)
Preu: 30 euros
DILLUNS I DIMECRES, DE 17.30 A
18.30 H
Taller de funky hip hop
El funky que barreja també el hip
hop té un ritme molt mogut i
divertit. Amb música molt coneguda.
Balla com els ballarins dels
videoclips que més t’agradin. Aprèn
a ballar les coreografies en grup.
Inici: 12 de febrer (16 hores, en 16
sessions)
Places: 15 (mínim 7)
Preu: 25 euros
DIJOUS, DE 19 A 21 H
Treballem el feltre
Amb un mínim de coneixement de
la tècnica del feltre i una mica
d’imaginació, aconseguirem fer
complements com bosses, polseres,
decoració per la llar...Totes les
creacions estaran adaptades al gust
personal de cadascun dels
participants.
Inici: 11 de febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: 15 (mínim 7)
Preu: 30 euros
DIMARTS, DE 19 A 21 H
Cuina sana i fàcil per a gent
amb poc temps
Ja no hi ha excusa per no menjar sa!
Cuinarem plats senzills i nutritius,
coneixerem les propietats més
rellevants dels aliments i algunes
pautes dietètiques bàsiques per tal
d’alimentar-nos correctament.
Inici: 12 de febrer (16 hores, en 8
sessions)
Places: 15 (mínim 7)
Preu: 35 euros
Informació i inscripcions a La
Casa Gran o a
http://portaljove.gavaciutat.cat
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HORA DEL CONTE A LA
JOSEP SOLER VIDAL
DIMARTS 27 DE GENER, 18 H
El circ de les puces
A càrrec de Bea Martín.
Un circ ple de puces pallasso,
puces ballarines, i els grans
equilibristes de la família puçona.
DIMARTS 3 DE FEBRER, 18 H
Hora del conte + visita al
Museu. La màquina d’esperar i
altres invents
A càrrec de l’Albert Estrengre.
Seguidament anirem al Museu
Municipal a visitar l’exposició “Els
impossibles de la ciència”.

HORA DEL CONTE A LA
MARIAN COLOMÉ

al voltant de tres llibres recomanats
pel Consell Català del Llibre per a
Infants i Joves.
DIJOUS 22 I 29 DE GENER, A LES
15.30 H
Curs:TIC. Introducció a la
informàtica bàsica, correu-e i
Internet
A la sala d’informàtica.
Tornen les sessions d’iniciació a la
informàtica bàsica i a Internet.
Cal inscripció prèvia. Demaneu més
informació a la BJSV.

DIJOUS 22 DE GENER, 18 H
Contes d’hivern
A càrrec de Gina Clotet.
A l’hivern és la millor estació per
escoltar contes vora la llar de foc.
Contes que ens parlen de la neu,
les gelades i els animals que passen
els dies dins el cau.
Per a infants a partir de 3 anys.

DIJOUS 29 DE GENER, A LES 18 H
Club de lectura juvenil 3.0
A la sala d’actes
Si tens entre 12 i 16 anys i t’agrada
llegir, a la BJSV t’estem esperant
amb els braços oberts! Demana’ns
més informació a la mateixa
biblioteca.

DIJOUS 29 DE GENER, 18 H
Andreu, el Vell
A càrrec d’El Cargol Barbut
L’Andreu és un noi que gràcies a la
seva bondat, caritat i esperança
aconseguirà tres desitjos que li
canviaran la vida.
Per a nens i nenes entre 5 i 8 anys.

DIVENDRES 30 DE GENER, A LES
19 H
Recital de poesia
A la sala d’actes
Manel Olivas i Núria Inglès reciten
poemes propis amb
l’acompanyament musical de la
Núria.

DIJOUS 5 DE FEBRER, 18 H
Històries principesques
A càrrec de Sandra Rossi
Contes de prínceps, princeses, reis,
reines i cavallers... Però has de
saber una cosa: cadascú d’aquests
personatges amaga ben amagat
algun secret sota la corona, el
bigoti o el barret. Els descobrim
tots plegats?
Per a infants a partir de 3 anys.

DISSABTE 31 DE GENER, A LES 11 H
1r aniversari del programa
Nascuts per llegir a les
biblioteques de Gavà
Ballmanetes.
A càrrec de Montse Dulcet.
A la sala infantil.
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Ballmanetes és un projecte que
pretén animar els pares a comunicarse i gaudir amb els seus fills a través
de les moixaines, cantarelles, música
i jocs rítmics. Places limitades. Es
recomana inscripció prèvia.

+ QUE LLIBRES A LA
JOSEP SOLER VIDAL
DIJOUS 22 DE GENER, A LES 18 H
A la sala d’actes
Club de lectura infantil
Atrapallibres
Un espai on nois i noies de 10 a
12 anys es reuneixen regularment
per xerrar, riure, discutir,
badallar i compartir experiències

2ON CICLE PARES I
MARES EN ACCIÓ!
DIMECRES 4 DE FEBRER, A LES 19 H
Presentació de llibre
A la sala d’actes.
L’autor, Jordi Balcells, ens presenta
el seu darrer llibre Los hijos, como

estimular su potencial de éxito. La
responsabilitat dels pares i de les
institucions educatives exerceixen
una gran influència en el procés de
desenvolupament que ha de
conduir l’infant a l’èxit personal. És
per això que cal reflexionar, i molt,
sobre com gestionar aquesta
influència. El llibre pretén donarnos eines per a aquesta reflexió.
DIVENDRES DE FEBRER I MARÇ
Taller. Aprendre a ser
intel·ligents.
Tallers destinats a infants de 6 a 12
anys, en què a partir de jocs
adequats a l’edat estimularan les
funcions cognitives. A càrrec de
Juan Ramón Alegre Villarroya,
Llicenciat en ciències de
l’Educació-Pedagogia.
Places limitades.
Preu de la inscripció: 20 euros

+ QUE LLIBRES A LA
MARIAN COLOMÉ
DIMECRES 28 DE GENER, A LES
18 H
Club de lectura infantil
A càrrec de la BMC.
A la sala polivalent de la Biblioteca
Marian Colomé.
Si tens entre 8 i 12 anys i t’agrada
llegir, no dubtis a participar en el
nostre club de lectura infantil.Vine
a la biblioteca i demana’ns més
informació!

DIMARTS 3 DE FEBRER, A LES 19 H
Andreu Martin presenta De tot
cor.
A la sala polivalent de la Biblioteca
Marian Colomé
L’escriptor Andreu Martín
(Barcelona, 1949) presentarà la
seva última obra, De tot cor, a la
biblioteca Marian Colomé. Un
relat policíac ambientat en el món
de la premsa rosa amb la qual ha
obtingut el Premi de Novel·la
València 2007 convocat per la
Institució Alfons el Magnànim de
la Diputació de València i que ha
editat Edicions Bromera.

Directori d’adreces
BIBLIOTECA MARIAN COLOMÉ
C/ de Rafael Casanova, 2.Tel. 93 638 36 61

CASAL MUNICIPAL D’ENTITATS SANT JORDI
Rambla de Joaquim Vayreda, 31.Tel. 93 633 36 00

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
Pl. de Jaume Balmes, s/n.Tel. 93 263 92 30

CENTRE CÍVIC I DE SERVEIS GAVÀ-MAR
C/ dels Tellinaires, 55

CASAL DE LA GENT GRAN CAN TINTORER
Camí de Can Tries, s/n.Tel. 93 263 96 44

CENTRE D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT
DE GAVÀ
C/ de Salvador Lluch, 22.Tel. 93 263 96 30

CASAL DE LA GENT GRAN EL CENTRE
C/ de Sant Isidre, 22.Tel. 93 662 53 62
CLUB SANT JORDI DE LA CAIXA DE CATALUNYA
C/ d’Àngela Roca, Tel. 93662 09 63
CASAL D’AVIS CAIXA PENEDÈS
C/ del Centre, 3.Tel. 93 662 42 23
CASAL MUNICIPAL DE CULTURA
AMERICAN LAKE
C/ de Castelldefels, 11.Tel. 93 638 41 16

CENTRE CULTURAL DE GAVÀ
C/Sarrià, 9
CEIP JACME MARC
C/ de Sant Pere, 114.Tel. 93 662 01 97
CLUB ATLETISME GAVÀ
Ptge. d’Elisenda de Montcada, 4.Tel. 93 638 02 96
ESPAI MARAGALL
Pg. Maragall, 11.Tel. 93 263 91 36

LA CASA GRAN
Centre d’Informació i Recursos per a Joves
C/ Major, 37.Tel. 93 635 54 35
MUSEU DE GAVÀ
Pl. de Dolors Clua, 13-14.Tel. 93 263 96 10
museu@aj-gava.cat
PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
C/ de Jaume I, 7.Tel. 93 263 96 50
parcarqueologic@aj-gava.cat / www.parcarqueologic.cat
SALA DE CONCERTS DE CAN SELLARÈS
Av. de Gavà, 90.Tel. 93 662 04 44
ZONA ESPORTIVA CAN TINTORER
Rambla de Pompeu Fabra, 144.Tel. 93 638 02 49
ZONA ESPORTIVA DIAGONAL
C/ de Sant Pere, 118.Tel. 93 633 35 40

