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MERCAT “EL PLA DELS DIUMENGES”

8a FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
DE L’ESPELT

Tots els diumenges de 9 a 14 h en el Carrer Lleida d’Òdena, on
hi havia hagut la Rosdor, pots comprar–hi de tot.
Durant l’any, es celebra diverses festes i esdeveniments així com
sorteigs, jocs infantils i exhibicions.

COMMEMOREM LA DIADA
Dimecres, 11 de setembre
Lloc: Torre del Castell d’Òdena
Hora: 10:00 h
Manifest de la Diada i canvi de la senyera, amb la participació
dels membres de pubillatge, el consistori i tothom que s’hi
vulgui afegir.
Organitza: Ajuntament d’Òdena.

VIè CICLE DE CONCERTS A LES
CAPELLES DE SANT MIQUEL, DE
SANTA MAGDALENA DE L’ESPELT i
CAPELLA DE LA MERCÈ DE CAN MACIÀ
Aquest Cicle de concerts ja es va iniciar al mes de maig.
Us passem la relació de concerts que tindran lloc els mesos de
setembre i octubre.

Divendres, 13 de setembre
Lloc: Capella de Sant Miquel
Hora: 20:00 h
CONCERT a càrrec de PAU ALABAJOS

Divendres, 4 d’octubre
Lloc: Capella de la Mercè de Can Macià.
Hora: 20:00 h
CONCERT a càrrec d’ABRIL MONTMANY I MÀRIUS MONTMANY

Divendres,11 d’octubre
Lloc: Capella de Santa Magdalena de l’Espelt
Hora: 20:00 h
CONCERT a càrrec de TRIO DE FLABIOLS

FIRA DE LA VINYALA
Diumenge, 15 de setembre
Lloc: Parc de la Font
Horari: de les 10:00 a les 14:30 h
Amb la participació de diversos restaurants i establiments
d’alimentació i elaboradors de vins i caves. És una Fira on hi
pren una gran rellevància el tast de diferents plats en que
l’ingredient principal és la vinyala. En el marc de la Fira, tindrà
lloc la Festa de la Verema, l’Homenatge a l’home i la dona més
grans d’Òdena i també l’Homenatge als matrimonis que durant
el 2019 hagin conviscut, almenys, 50 anys.

Dissabte, 21 de setembre
Lloc: Entorn de la Plaça del Centre de l’Espelt
Horari: de les 11:00 a les 24:00 h
Es preveu la participació de 14 cervesers i hi haurà diversos
concerts que ja s’anunciaran oportunament.
Organitza: Associació La Bromera
Amb el suport de: l’Ajuntament d’Òdena.

ACAPTA DE SANG
Dimecres, 18 de setembre
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament
Horari: de les 17:00 a les 21:00 h
Organitza: Banc de Sang i Teixits, amb el suport del Servei de
Salut de l’Ajuntament d’Òdena.

VISITES GUIADES AL CASTELL
D’ÒDENA
Els diumenges 22 de setembre, 27 d’octubre i 24 de novembre,
de 12:00 a 13:00 h hi haurà visites guiades al Castell d’Òdena.
Les persones interessades s’han d’esperar al peu de la Torre. La
visita i el servei de guia tenen un preu de 3,00 € (menors de 12
anys, gratuït).

CASTANYADA AL PLA D’ÒDENA
Dijous, 31 d’octubre
Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena. C/ Unió, 2
Hora: 19:00 h
Cercavila Pels carrers del Barri de Sant Pere i Pla de la Masia.
Els nens i nenes disfressats per Halloween, passaran pels carrers.
Doneu-los caramels.
Hora: 20:00 h
Castanyada i animació. Començarà la castanyada i hi haurà
animació per a petits i grans.
Organitza: Associació de Veïns La Coraza.

CASTANYADA DE L’ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS DEL BARRI DE SANT PERE I
EL PLA D’ÒDENA
Dia i horari a concretar
Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena. C/ Unió, 2

DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
En el marc d’aquesta campanya, es durà a terme un acte a
concretar, que ja es publicarà oportunament.
Organitzen: Ajuntament d’Òdena, MICOD, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

2

www.odena.cat

www.odena.cat

3

Agenda de tardor
setembre | octubre | novembre de 2019

Agenda de tardor
setembre | octubre | novembre de 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL
D’ÒDENA “L’ATZAVARA”

LITERATURA I BENESTAR EMOCIONAL

Totes aquestes activitats es realitzen a la Biblioteca, al
Carrer de la Guixera, 8 d’Òdena i són de participació
gratuïta.

Adreçat a persones adultes amb inquietuds pel desenvolupament personal i amb interès a conèixer més sobre
l’educació i la intel·ligència emocional a través de la literatura, els contes i les metàfores. Com pot ajudar-nos un
llibre a veure l’origen del què ens preocupa?

TALLER DE “PULSERAS CANDELA”
Dijous, 12 de setembre
Hora: 16 h
Teixim nusos d’esperança. En benefici de l’Hospital de Sant
Joan de Déu, per a la investigació del càncer infantil.

CARGOLS A LA BIBLIOTECA
Divendres, 13 de setembre
Hora: 18 h
Els cargols són els protagonistes d’aquests contes.

CONTACONTES. BÈSTIES DE MÉS
DE QUATRE POTES
Dijous, 19 de setembre
Hora: 16 h
Animalons rars de llocs diferents surten arreu del món, i
tenen, cinc, sis, vuit o més potes! Contes de bestiaris de
quatre continents.

DONES I VI
Dijous, 26 de setembre
Hora: 19:30 h
Es proposa un tast de vins mentre es comenten les vides
i obres de les escriptores i poetesses Virginia Woolf, Anne
Sexton i Sylvia Plath.

TROBADA DE CLUBS DE LECTURA
I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“TESTAMENT” DE JOAQUIM CARBÓ

Dijous, 10 d’octubre, a les 18 h en ocasió del Dia
Mundial de la Salut Mental.              

II DICTAT EN CATALÀ D’ÒDENA
Dissabte, 19 d’octubre
Hora: 10 h del matí
S’estableixen dues categories: joves i adults. En la categoria de joves hi poden participar nois i noies de 12 a 16 anys,
i en la categoria d’adults, persones més grans de 16 anys.
L’organització triarà un text de 200 mots, aproximadament, per a la categoria d’adults, i un de 150 mots, aproximadament, per a la categoria de joves. Es mantindrà en
secret fins al moment de dictar-lo.
Premis:
1r premi (adults): 120 €
2n premi (adults): 100 €
-1r premi (joves): 120 €
2n premi (joves): 100 €
Inscripció: Del 12 al 26 de setembre a la Biblioteca
Municipal d’Òdena L’Atzavara, C/ Guixera, 8 Òdena
horari de dilluns a divendres de 15,30 a 20,30h i dimecres
i dissabtes matins de de 10 a 13 h o enviant un correu
electrònic a l’adreça: b.odena@diba.cat donant les
següents dades: nom i cognoms, data de naixement i
telèfon.
Organitzen: Biblioteca Municipal d’Òdena l’Atzavara i
APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana).

CONTACONTES
Dijous, 24 d’octubre
Hora: 18 h

Dimarts, 8 d’octubre
Hora: 18 h
Clubs de lectura: La Llacuna, Carme i Òdena
Escriptor: Joaquim Carbó, amb la seva participació a l’acte.
Llibre: Testament (Males Herbes, 2019)
Presentador i moderador: Marc Guarro
a més dels i les participants en els
4Acte obert al públic,www.odena.cat
Clubs de lectura.
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HORA DEL CONTE D’1 A 3 ANYS.
ANIMALETS NASCUTS PER LLEGIR
Dijous, 7 de novembre
Hora: 18 h      
Sessió de contes dedicada als més petits d’un a tres anys
amb tot un seguit d’històries protagonitzades per animalets:
cargols, girafes, lleons i micos faran entendre als més petits que
veritablement han NASCUT PER LLEGIR!

CENTENARI DEL NAIXEMENT DE
TERESA PÀMIES
Dijous, 14 de novembre
Hora: 19 h         
Repàs a la vida i obra de l’escriptora, periodista i activista.

BIBLIOTECA PÚBLICA D’ÒDENA L’ATZAVARA
Trobareu més informació de les altres activitats de la Biblioteca
que es duran a terme de setembre a novembre, publicada a les
seves xarxes socials o a la web:
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/odena-biblioteca-l-atzavara
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