Desembre
de 2021
DIUMENGE, 5
Tarda, 2/4 de 7 de la tarda -El Centre:
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
"Ateneus. Llavors de llibertat"
Preciós documental que repassa la història i els
diferents tipus d'ateneus (o centres, casals,
casinos, foments...) de Catalunya.
En acabar: PETIT COMENTARI comparatiu
entre el que es diu a la pel·lícula i la història de
El Centre, a càrrec del Pau Mitjans Figueras i la
Marta Viñas Mañé.
Tarda, 19 h.- La Cumprativa (sala del ball):
EL BALL DE LA CUMPRATIVA!
Ball de saló amb el Duet Ruben's
El Duet Ruben’s, format pel Ruben i la Pili,
estrena per primera vegada la seva música de
ball a la sala de La Cumprativa.
Segons normativa del PROCICAT caldrà
presentar pauta de vacunació completa o
PCR per accedir a la sala
DIMECRES, 8:
Tarda, 18:30 h.- El Centre:
DOCUMENTAL DEL MES AMB XERRADA
"Mothers (Mares)"
La legislació del Marroc tipifica com a delicte les
relacions sexuals fora del matrimoni. Moltes
dones joves es troben en una situació de
vulnerabilitat i, sovint, no s’atreveixen a explicar
l’embaràs a les seves famílies per por al rebuig.
L’associació Oum El Banine, liderada per la
carismàtica Mahjouba Edbouche, lluita contra
una realitat injusta que és silenciada pels
altaveus mediàtics del regne marroquí, ofereix
una llar, cures emocionals i assistència legal fins
al moment del part.
La directora Myriam Bakir captura escenes
d’impacte en què els pares de les noies
embarassades neguen la realitat, tot i la
persistència d’Edbouche per oferir solucions.
Una mostra de com l’amor i la fraternitat
planten cara a l’opressió d’un sistema que
vulnera els drets bàsics de les dones.

2020. 62 min. Marroc i França. Àrab. Subtítols en
català.
XERRADA
amb
Assia
Saada,
ciutadana
marroquina resident a Banyeres. Mare de tres
fills, ha fet xerrades per l'escola pública de
Banyeres sobre cultura i costums del Marroc.

Tarda, 19 h.- La Cumprativa (sala de cinema):
CINEMA "Las fantasias"
Dirigida per David Foenkinos i Stéphane
Foenkinos. Interpretada per Ramzy Bedia, Nicolas
Bedos, Monica Bellucci, Carole Bouquet
La trama segueix sis parelles. Totes elles ben
dispars, però amb alguna cosa en comú: complir les
seves respectives fantasies. Mitjançant diferents
jocs de rol
fins a l'abstinència, i passant per l'exhibicionisme,
totes experimentaran una nova forma de plaer i
d'amor d'una manera lliure i sense prejudicis. A
mesura que les parelles vagin explorant els
diferents jocs sexuals, els protagonistes aniran
descobrint fins on estan disposats a arribar per
complir els seus desitjos.
Comèdia romàntica 2021 104 minuts
DISSABTE, 11:

Tarda, 19:30 h.- El Centre:
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. "Portes obertes, portes
tancades, portes que canvien la vida", de Nati Solé
i Olga Pros.
Una àmplia col•lecció d’imatges de portes, feta per
l’Olga Pros Jané en les seves sortides en bicicleta
per indrets diversos; lligades per un text en format
de conte, nascut després d’haver contemplat amb
deteniment les fotografies.

“Cadascuna em feia imaginar una utilitat a la porta
representada, que qui sap si tenia. Totes sumades
em van suggerir la història de la fundació d’una
ciutat,
nascuda
d’una
necessitat
puntual,
continuada amb tot un seguit de pegats per
solucionar els mals sorgits del dia a dia i de les
relacions humanes. El final és el més habitual per a
la resolució de conflictes amb improvisacions”.

DIUMENGE, 12
Tarda, 18:30h.- El Centre:
CIÈNCIA I FUTUR "Vacunación COVID, beneficios
y dudas" amb Pablo Sebastian Velli.
Encara en plena pandèmia, amb dades
d’afectacions importants a molts països, la
vacunació no acaba d’arribar als nivells esperats
per les autoritats sanitàries arreu del món.
La desconfiança de moltes persones en aquestes
vacunes, desenvolupades tant de pressa ha
provocat que no s’acabin de complir les dades
mundials de vacunació a la població, sobretot en
determinades franges d’edat i en alguns països
en especial.
Pablo Sebastian Velli, Director Mèdic Adjunt del
Departament d’Infeccions i Vacunes d’una CRO
Global des d’Agost del 2020, amb responsabilitat
geogràfica Global i Regional per EMEA
(Europa/Orient Mitjà i Àfrica).

Tarda, 19 h.- La Cumprativa (sala del ball):
EL BALL DE LA CUMPRATIVA! Ball de saló amb
Stresband
Una combinació de música de concert i de ball de
diversos estils. Un duet on hi predomina la veu i
l'acordió.
Segons normativa del PROCICAT caldrà
presentar pauta de vacunació completa o PCR
per accedir a la sala.

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL
DIUMENGE, 19: Sortida a posar el pessebre al
Salt de la Minyona (Osona) 832 m.
Sortida amb autocar
informació: www.aemontmell.org

Ben properament rebreu les
activitats previstes per les Festes
de Nadal al nostre poble

SORTIDA A VEURE "EL TRENCANOUS" AL LICEU

Dins del programa LiceuBib, la Biblioteca de Llorenç està organitzant una sortida al Gran teatre del
Liceu a veure l'obra "El Trencanous" per al dilluns, 3 de gener de 2022, a les 7 de la tarda.

La versió de Kader Belarbi per al Ballet del Théâtre du Capitole de Toulouse neix amb la vocació
d’aventurar-se en un món meravellós i oníric. El tema immortal de l’amor, la lluita de forces entre el mal i
la bellesa, els decorats màgics, els sumptuosos vestits i una indiscutible varietat de danses fan d’aquest
ballet un espectacle ineludible.
El preu és de 65 € amb unes entrades molt ben situades: Zona 3, pis central.
L'Ajuntament proporcionarà el transport en autocar. L'espectacle té una durada de 2 hores i 10 minuts.
Les places són limitades, però si no hi ha un mínim d'entrades l'activitat s'anul·larà.
Inscripcions a la Biblioteca de Llorenç fins el dia 15 de desembre de 2021

Per Nadal... REGALA CULTURA!!!

CLUBS DE LECTURA AL GENER DE 2022
Ja ens estem preparant per viure la primera sessió del 2022! Serà al voltant del llibre "Leonor de
Aquitania", de Pamela Kaufman i està prevista per al dimecres, 19 de gener a les 7 de la tarda.
Vine a buscar el teu exemplar, coneixeràs la biografia d'una dona excepcional.
A més, el dimecres, 12 de gener a les 5 de la tarda, farem la primera sessió del Club de lectura Juvenil, a
partir de la novel·la "La vall dels llops", de Laura Gallego, i també pots venir a buscar el teu llibre.
Una activitat que neix amb la força dels seus joves components!! No dubtis a venir si t'agrada llegir...

ENS FALTEN PERSONES VOLUNTÀRIES AL PROGRAMA LECXIT!

Es tracta de dedicar una hora a la setmana a reforçar la lectura d'un nen o nena des de la Biblioteca.
Aquest programa, generat des de la Fundació Bofill, pretén impulsar l'èxit educatiu a través de la
millora de la comprensió lectora. Pregunta a la biblioteca! veuràs que és accessible per a tothom!

Biblioteca municipal de Llorenç del Penedès 977677106 ext 1 - biblioteca@llorenc.cat

