
AGENDA DE DESEMBRE 

Tot el mes de desembre 
Exposició ‘La llibertat conscient’ dedicada a Teresa Juvé. 

«’Llibertat conscient’, deia el pare. Conscient que la teva llibertat s’acaba allà on comença la llibertat 

de l’altre, conscient de la teva responsabilitat envers la marxa del món, del teu món i del dels altres.» 

Tu ets jo. Flaixos per al meu blog (2015) 

Exposició cedida per la Institució de les Lletres Catalanes. 

 

Fins el 21 de desembre, recollida de joguines 
Sota el lema “Els seus drets en joc” recollida de joguines noves, sostenibles, no bèl·liques, no 

sexistes, i cooperatives per als infants sense recursos del municipi. 

Campanya de la Creu Roja, on hi col·laboren diverses entitats i associacions del municipi. 

 

Fins el 29 de desembre  
Participa a la llumineta de la Biblioteca, sorteig d’una panera literària infantil i una d’adults. Només 

cal que t’emportis en préstec algun document, i la panera pot ser teva!  

El sorteig es farà el dia 29 de desembre.     

 

Divendres 10 de desembre a les 19:30h 
‘Flaire de Lilàs’: una mirada sobre alguns moments de la vida de Teresa Juvé.  

Lectura dramatitzada de fragments del llibre Tu ets jo. Flaixos per al meu blog (Editorial Meteora, 

2015), a càrrec de Maria Jesús Lleonart i amb acompanyament de piano a càrrec de Ian Lleonart 

Any Teresa Juvé. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  

Lloc: Auditori Sant Josep 

 

Trobada Premi Atrapallibres 
Dilluns 13 de desembre  de  a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 9 anys 

Dimecres 15 de desembre a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10 anys 

Dilluns 20 de desembre a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres, categoria 11/12 

anys 

 

Dimarts 14 de desembre a les 17:30h 
TdeTallers: arriba Nadal! Vine i farem decoracions per penjar a l’arbre de nadal. 

Per infants a partir de 5 anys. 

Inscripcions a la Biblioteca i al formulari http://bit.ly/tallerbibmoia  

 

Dimecres 29 de desembre a les 18h 
‘En Banyetes i el Nadal’, espectacle familiar de titelles, a càrrec de Companyia de Teatre en 

Miniatura. 

Un dimoniet molt entremaliat que es diu Banyetes vol anar al correfoc amb els dimonis grans, però 

en Llucifer li vol fer una prova consistent en espatllar el Nadal a tots els nens i les nenes del poble. En 

Banyetes els voldrà prendre les cartes i així aconseguir que els Reis Mags no els portin joguines... 

Per infants a partir de 3 anys. 

 

http://bit.ly/tallerbibmoia

