
Si t’agrada la cultura, aquest 23 d’abril 
en tindràs i molta a la Carpa!
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Dijous, 22 d’abril. A les 17 h

Balcons verds: la biodiversitat a casa
Participa d’un interessant taller pràctic de sensibilització 
ambiental, la finalitat del qual és promoure accions 
individuals als balcons i jardins de la Pobla per 
millorar la biodiversitat, al mateix temps que apren-
drem a donar un encant especial a un racó de casa 
nostra. Taller impartit per Toni de la Torre, tècnic de 
Gestió Ambiental de la URV, i organitzat pel Campus 
Extens de la URV a la Pobla de Mafumet.

Durant el taller, prepararàs la teva planta i aprendràs:

 ‐ La importància dels espais verds als entorns urbans.
 ‐ Tècniques d’estètica pel teu espai de plantes i flors.
 ‐ Alternatives als insecticides clàssics.
 ‐ A lluitar contra espècies invasores (com el mosquit tigre).
 ‐ Quines són les millors plantes de cada temporada.

Aquesta activitat té un aforament limitat a 15 participants. Inscriu-t’hi a 
través de l’OAC, trucant al 977 84 02 60, de 10 a 14h en dies feiners (inscrip-
ció oberta mentre hi hagi places disponibles).

Divendres, 23 d’abril.  
A les 18.30 h

Presentació del llibre  
“Relats pobletans”
Enguany i seguint amb la tradició d’editar un lli-
bre de temàtica i d’interès local, l’Ajuntament ha 
creat una compilació dels escrits participants al 
Certamen de relats breus 2020. Dotze històries 
breus que ens parlen de l’amor, de l’amistat, 
de la por, de la pandèmia i, fins i tot, de viatges 
en el temps. Un llibre únic, creat a partir de la 
imaginació dels seus autors i autores.

Per arrodonir l’acte, gaudirem d’un concert molt original, amb

Tarraco Surfers

Grans èxits musicals versionats en clau surfe-
ra, de la mà d’un nou grup format per mú-
sics molt ‘antics’, ja que provenen de l’antiga 
Tàrraco Romana. En el primer viatge en el 
temps de la història, quatre ciutadans romans 
van anar a parar sense voler a una platja 
de la Califòrnia de la dècada del 1960. Des 
d’aleshores, fan concerts vestits de centu-
rions per tot el món i totes les èpoques, amb 
la seva màquina del temps vella i atrotinada.  

I per acabar...

Recull el teu llibre, punt de llibre i rosa de Sant Jordi
Tal i com marca la tradició, finalitzarem la Diada de Sant Jordi amb el lliurament  
de roses, llibres i punts de llibre a tots els assistents.

I a més, t’enduràs un obsequi sorpresa!

Aforament limitat a 250 cadires. Caldrà seguir en tot moment les mesu-
res sanitàries vigents, així com respectar les indicacions de l’organització.

I a més...

Concurs: Posem nom a la mascota de la Biblioteca!
Apropa’t a l’estand de la Biblioteca, descobreix tots els serveis que pot oferir-te i, 
també, participa del concurs per batejar la seva mascota. Deixa anar la imaginació 
i proposa el nom ideal! 

El nom que resulti guanyador tindrà premi!
La participació en el concurs serà presencial, el 23 d’abril a l’estand 
habilitat; i també presencialment a la Biblioteca o a través del 
perfil municipal d’Instagram, fins al 30 d’abril. Posteriorment, 
s’habilitarà un període de votació de les propostes finalistes, a 
través de l’app femPobla. Un cop escollit el nom guanyador, la 
Biblioteca contactarà amb la persona que l’hagi proposat, per fer-li 
lliurament del corresponent premi.


