
JULIOL 

Exposició de sketchcrawl: “Dibuixant pel Moianès”. Organitza: el Cercle Artístic del Moianès 

 

Durant tot el mes de juliol 

Un estiu més torna la bibliopiscina a la Piscina Municipal, on es podran consultar revistes, contes 

infantils, còmics, novel·les... lectura refrescant per fer passar la calor. 

 

Taller d’Animació Manga 

Dies: 3 i 10 de juliol 

Hora: de 4 a 7 de la tarda 

Preu: 5€ 

A partir de 10 anys. Places limitades. Inscriu-te a la Biblioteca! 

Els participants faran la seva pròpia pel·lícula d’animació i la podran pujar a Internet. 

A partir d’un plantejament gràfic (vinyetes de l’acció, disseny de personatges, objectes, escenaris...) els 

participants aprendran les bases de l’animació i de la filmació. També es parlarà d’estils, història de 

l’animació, tipus de personatges (Manga, Superherois, fantasia, videojocs, realisme, 3D...) 

Taller a càrrec d’Artixoc. 

 

Contes a la fresca del Parc a les 7 de la tarda 

(en cas de mal temps, els contes es faran dins de la Biblioteca) 

 Dimecres 4 de juliol: “Pirates a la banyera” amb la rondallaire Núria Clemares.  
La Berta voldria ser pirata!!!. Amb la seva imaginació inventa les històries que més li agraden a ella, les de 

pirates!!!!,  i totes passen en un mar tan petit tan petit que hi cap dintre de casa. Però el mar té molts 

perills i la Berta haurà de salvar els seus estimats amics del naufragi segur. A l’abordatge!!!! 

 

 Dimecres 11 de juliol: “L’arbre de sucre” amb Ada Cusidó.  
Quan era petita em mirava el paisatge de la vida des del balcó de casa. A la primavera veia les orenetes 

passar, però mai s'aturaven a saludar-me; a l'estiu volia convidar el mar a viure a casa per passar-me el dia 

dins de l'aigua ballant amb els peixos; a la tardor, regalava una bufanda a cada flor i a l'hivern... la finestra 

quedava tancada! Ara que ja soc gran.. m'agrada tocar les estacions i veure com es transformen. 

Un conte on passejarem per les diferents estacions de l'any. Veurem com canvia el paisatge, i com 

canviem nosaltres! 

 

 Dimecres 18 juliol: “La fantàstica Índia” amb Glòria Arrufat. 
La  Índia és un país fantàstic, és un país ple d’històries, de colors, d’animals i sobretot sorprenent. 

Ens els contes indis pot passar qualsevol cosa, que un nen creixi dins la panxa d’un gos, que un cavall 

màgic neixi  cada cop que neix un príncep, que un peix rigui o que un home creui un riu amb les sabates 

posades… 

Trobarem l’explicació de tot plegat? Segurament no, perquè els contes, contes són…  

 

 Dimecres 25 de juliol: “Remena i tria” taller de circ a càrrec d’Acircate, apropa’t a l circ 
Espai d´aproximació i descobriment de diversos elements de circ (malabars, equilibris...) on els nois i 

noies, acompanyats pels talleristes, podran investigar lliurement les diferents tècniques proposades. 

 


