
FEBRER  
La Biblioteca dedica el mes de febrer al setè art: al cinema. Durant tot el mes de febrer 

participa a la travessa dels Òscars, cal endevinar quins seran els guanyadors dels premis de 

l’Acadèmia de les categories més rellevants. El premi, pels 4 qui n’encertin més serà una 

subscripció mensual a la plataforma Filmin.cat; en cas d’empat es farà un sorteig entre aquells 

que n’hagin endevinats més.  

Hi ha temps per participar fins el 23 de febrer. A partir de 18 anys. 

Durant el mes de febrer 
Tallers de poesia i teatre amb els alumnes de 6è de l’Escola Pública J. Orriols i Roca i l’Escola 

Pia de Moià, a càrrec de Montse Vila, de TaetreART. 

La poesia serveix d’excusa per treballar l’expressió oral. De forma lúdica, es parla de la 

importància de diferents elements que intervenen en la comunicació, posant especial atenció 

en la interpretació del text 

 

A partir del 8 de febrer 
Exposició “Va de cine” de la pintora manresana Lídia Flotats. Rostres del cinema clàssic i actual. 

Sèrie "Va de cine" 70x70  oli sobre llenç.  

 

Divendres 8 de febrer a les 19:30h 
Xerrada i projecció del documental: “K2 + Broad Peak + Manaslu: 72 dies al límit” de l’alpinista 
Sergi Mingote on explica la seva experiència a la muntanya i el projecte 3 x 8000 Solidary 
Project, New Guinness Record. 
El documental audiovisual que posa en valor l’esport, la muntanya i la natura com a mitja 

d’inclusió social. En aquest cas s’explica l’ascens a la segona muntanya més alta del món, i la 

mes difícil, el K2, i també al Broad Peak, la dotzena muntanya més alta del 

laneta. L’encadenament d’aquestes dues muntanyes en tan sols 7 dies suposa un rècord 

mundial que mostra la bona salut i el lideratge de l’alpinisme català.  

Aquest projecte serveix per impulsar els “1rs Premis Inclusius de l’Esport Català” de la mà 

d’ONAT Foundation i la Generalitat de Catalunya. 

Col·labora el GEMI 

 

Dimarts 12 de febrer a partir de la 17:30h 
TdeTallers de Carnestoltes: es faran antifaços de superheroïnes i superherois. 

 

Dissabte 16 de febrer a les 12h 
Presentació del llibre Molta terra catalana a l'Havana (vol. 1), de de l’historiador i enginyer 

Josep Maria Torné de Monistrol de Calders. 

Aquesta obra de divulgació històrica posa de relleu la importància de l'emigració catalana a 

l'Havana en el període que abraça de primers del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, a 

partir de l'estudi del patrimoni material en molts casos desconegut que els catalans hi van 

deixar. 

Organitza l’Associació Cultural Modilianum. 

 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180522/sergi-mingote-record-guinness-3x8000-6833016
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180522/sergi-mingote-record-guinness-3x8000-6833016


Trobada Premi Atrapallibres 
Dijous 14 de febrer a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10 anys, 

per comentar el llibre Soc una nou de Beatriz Osés. 

Dilluns 18 de febrer les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres, categoria 9 anys, 

per comentar el llibre Que venen els fantasmes de David Fernández. Tertúlia dinamitzada per 

Montserrat Plans. 

Dimarts 19 de febrer a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 11/12 

anys, per comentar el llibre Un regal sense obrir de Manianne Verge. 

 

Dimarts 19 de febrer a les 20h 
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre La bona persona de Sezuan de Bertold Brecht, a 

càrrec d’Elvira Permanyer. 

Sortida al TNC el divendres 22 de febrer a les 20h. 

 

Dilluns 25 de febrer a les 20h 
Tertúlia sobre la novel·la Bearn o la sala de nines de l’escriptor Llorenç Villalonga, a càrrec de 

Marià Baqués. 

Si t’agrada compartir lectures, vine a la biblioteca!  

 


