Biblioteca Dos Rius / Presentació del llibre Torelló
desaparegut de Santi Molera i Clota, a càrrec de
l’Editorial Efadós. Organitza: Editorial Efadós

21:00h

Dissabte 6
Teatre Cirvianum / Una Ilíada amb Eduard Farelo.
Més informació i venda d’entrades a
www.teatrecirvianum.cat

17:30h

19:30h

Divendres 5

Plaça Jacint Verdaguer / Taller de jocs tradicionals.
Baldufes, bitlles, bales d’argila, etc. Munta el teu
trompitxol i prova’l. Segur que t’agradarà.
Organitza: Museu de la Torneria

17:30h

11:30h

Diumenge 7
Sala noble de Can Parrella / Jornada Segimon
Serrallonga. Amb la conferència “Segimon
Serrallonga, anys d’aprenentatge” a càrrec de Jaume
Coll Mariné, guanyador de la Borsa d’estudis 2016 de
del grup Obeses. Es comptarà amb la intervenció
musical de l’artista Arnau Tordera.
9:00

Biblioteca Dos Rius / Hora del conte:
“Contes a palau” amb Blai Senabre.
Per a infants a partir de 4 anys.

18:00

Biblioteca barri de Montserrat / Hora del conte:“Tocats
de l’ala!” amb Rosa Pinyol. Per a infants a partir de 4 anys.

Dijous 11

20:00h

18:00h
19:00h

Organitza: Escola Municipal de Música de Torelló

Dimecres 24

Biblioteca Dos Rius / Conferència sobre Joan Brossa.
A càrrec de Glòria Bordons, catedràtica de Filologia
Catalana de la UB i membre del Patronat de la Fundació
Joan Brossa. Presentació de l’acte a càrrec de Rosa

Seu de l’ADET - Museu de la Torneria / Presentació
del llibre Passions, un nou recull de relats d’autors
de la Vall del Ges, publicat per l’ADET (Col·lecció La
lluna en un cove, núm. 3). Organitza: Associació d’Estudis

poètic Núria Candela diu Joan Brossa.

Divendres 26

Torellonencs (ADET)

Dimarts 23
Plaça Vella / Parades de llibres
Plaça Jacint Verdaguer / Estenem poesia. Acosta’t
a l’estenedor de poesia, escull el text que més t’agradi
i endú-te’l a casa, o regala’l a algú. Hi haurà lectura
improvisada de poemes. Vine i llegeix els teus poemes
preferits! Organitza: Òmnium Osona, amb la col·laboració

Organitzen i col·laboren

Exposicions
15 abril-30abril

(ADET)

Biblioteca Dos Rius /Espectacle de petit format
Lectorant, amb Eugenia González La Rosa. Monòleg
teatral adreçat als amants dels llibres i de la lectura.
Lectorant és una comèdia sobre com la tecnologia
millors pàgines de la literatura universal i a les avingudes
lluminoses dels temps moderns.

11 abril-2 maig

Teatre Cirvianum / Vetllada literària: Lliurament dels
guardons de la 21a edició dels Premis Literaris Vila
de Torelló - GAT literari. | Lliurament dels guardons
de la 2a edició dels premis Pescallunes - Pescalletres
per a treballs escolars. L’acte serà amenitzat per diverses
actuacions musicals i lectures de poemes i fragments
literaris; es clourà amb un petit refrigeri per a tots els
assistents. Organitza: Associació d’Estudis Torellonencs

19:00h

Divendres 12

19:30h

Plaça Mossèn Fortià Solà / Concert de l’Escola
Municipal de Música de Torelló. Amb la participació
de diferents formacions de grups corals i instrumentals.

Biblioteca del Casal Cívic de Torelló / Portes obertes
Durant tot el dia.

Dimecres 10

17:00h

Plaça Vella / Tallers per a nens i nenes. Torna el drac
Parrac! Escultura participativa. Ajuda’ns a completar
el cos d’aquesta famosa bèstia torellonenca que sol
aparèixer en aquestes dates. | Taller de trompitxols
dibuixadors. Juga amb el dibuix a l’atzar! | Taller de
castells que es munten i desmunten. Som artistes
de l’arquitectura! Una petita fortalesa per construir on
vulguis. Organitza: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló

Casal Cívic de Torelló / Exposició dels programes
de la Festa Major de Torelló des de l’any 1964.
Exposició de cartells d’activitats del casal de la gent
gran des de l’any 1975.
Casal Cívic de Torelló / A l’abril cada paraula val per mil.
Exposició de cartells de la campanya 2018 (endevinalles)
del Centre de Normalització Lingüística d’Osona.
Biblioteca Dos Rius / Diàleg tres per quatre.
12è Fotoclip de l’AFT. El número dotze com a eix
principal del treball elaborat per socis de l’entitat
durant l’any 2018. Personatges de la cultura catalana
tenen un paper important en aquesta mostra.

d’Arts Plàstiques de Torelló / Associació d’Estudis Torellonencs (ADET) / Editorial Efadós / Aula Segimon Serrallonga – UVic / Òmnium Osona /

