
Segueix-nos a:

Vols saber què fem, què tenim, què et podem oferir,
a qui seguim?
Trobaràs informació sobre lectures, concursos, ac=vitats,
propostes culturals...

Segueix-nos @biblioametllavalles

L’AFA informa...

La càmera, el trípode, el temps i molta pa-
ciència van ser les condicions principals per
la sor=da de l’AFA del mes de juny: la captura
d’imatges dels estels al cel, l’astrofotografia.

Aprofitant un espai obert, serè i amb l’ab-
soluta obscuritat, es va col·locar la càmera
en el trípode, enfocant un objec=u concret i
a esperar l’oportunitat per capturar la
imatge desitjada.

Aquesta modalitat de fotografia ens dóna
l’oportunitat de comprovar tant el movi-
ment de la rotació de la Terra com de veure
i apreciar amb claredat els diferents colors dels estels, entre d’altres coses.

Sopar de germanor
L’AFA també va donar la benvinguda a l’es=u amb el sopar de germanor “Ben-

vingut es=u” al seu local. Entre tots els socis es va aportar menjar, que va ser
degustat i compar=t entre tots.

Des de l’AFA esperem que hagueu gaudit d'unes bones vacances i us convi-
dem a que aprofiteu el temps lliure per fer fotografies.

AFA

La Coral Lo Lliri informa...

Ja s’ha acabat la Festa Major. Hem gaudit i par=cipat a moltes ac=vitats de tota
mena al nostre poble, i la Coral Lo Lliri tampoc hi ha faltat.

Lluny queda (i no han transcorregut ni dos mesos) el concert de final de curs, el
passat 10 de juliol, quan vam repassar el nostre repertori de cançó tradicional i
clàssica, havaneres, cançó d’autor i cançó protesta, davant d’un públic que om-
plia a vessar l’Església de Sant Genís i Genís.

Vam tornar-hi el dia 25 d’agost par=cipant amb el poble de la missa de Festa
Major, i vam col·laborar, com cada any, a la cantada d’havaneres a la Font de la
Mina, però no amb les nostres veus, sinó amb l’elaboració del rom cremat que
en Francesc Roger, de Can Plantada, prepara fantàs=cament.

Bé... I ja hi tornem a ser! El dia 1 de setembre vam començar els assajos de Lo
Lliri...

T’agrada cantar? Contacta amb nosaltres!!! (coral.lolliri@gmail.com).Cantem
bona música i no és imprescindible llegir par=tures. T’hi esperem!

Coral Lo Lliri

Biblioteca
Horari d’hivern

(a par:r del 12 de setembre)
Ma;:

Divendres i dissabtes, de 10 a 14 h
Tarda

De dilluns a divendres, de 15.30 a 20h

Club de lectura
per a nens i nenes

Arrenca de nou el club de lectura Juguem a Llegir,
adreçat a nens i nenes de tercer i quart de primària
que els agrada passar l’estona llegint, gaudint d’his-
tòries de tota mena i a més vol compar=r-les. Ens
trobarem els dijous alterns a la biblioteca de 17h a
18h. Començarem el 6 d’octubre.

Les places són limitades i cal fer la inscripció a la
biblioteca.
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* Concert d’Es=u de la Coral Lo Lliri.

* Sopar “Benvingut es=u” de l’AFA.

* Sessió d’astrofotografia.




