
AGENDA OCTUBRE 

Durant tot el mes d’octubre 
Exposició +10#MónAspi, dibuixos d’Oriol Martín Mármol, sobre el síndrome d’Asperger i 
l’adolescència. 
#bibliosbagesSalutMental 
#bibliosmoianèsSalutMental 
 

Conversa en diferents idiomes 
Alemany: dilluns de 15:30 a 16:30h  
Francès: dimarts de 15:30 a 16:30h 
 
Imprescindible coneixement de l’idioma nivell conversa 
Aquesta activitat és possible gràcies a les voluntàries internacionals de la Comunitat Els Avets 
Preu de la inscripció: 3€ (donatiu pels Avets). 
Inici 5 d’octubre 
Grups reduïts. Cal portar mascareta. 
 

Dimarts 13 d’octubre a les 17:30h 
TdeTallers 
Organitza’t la setmana fent un horari d’extraescolars (manualitat extreta de la revista Cavall Fort) 
Cal inscripció prèvia al formulari: http://bit.ly/tallerextraescolars o a la Biblioteca.  
Aforament limitat. Cal portar mascareta. 

 
Divendres 23 d’octubre a les 17:30h 
Sessió de contes per a infants d’1 a 4 anys:  “Piu piu... llibres al niu” amb Judith de Petita Companyia 
«Piu piu piu... llibres al niu» és una sessió especialment dissenyada per a infants amb les seves 
famílies, construïda dins d’un niu confeccionat delicadament amb fulls de llibres teixits amb 
paraules, imatges i emocions: un imaginari necessari per aprendre a volar. 
Sessió dedicada a conèixer, cantar i contar bons llibres que interessen als infants. 
Cal inscripció prèvia al formulari: http://bit.ly/contespiupiu o a la Biblioteca. 
Aforament limitat. Els adults cal que portin mascareta. 
 

Dilluns 26 d’octubre a les 19:30h 
Tertúlia literària sobre la novel·la L’altra, de l’escriptora de Marta Rojals, a càrrec de Marià Baqués. 
Si t’agrada compartir lectures, vine a la biblioteca. 
#bibliosbagesSalutMental 
#bibliosmoianèsSalutMental 
  

Divendres 30 a les 17:30h 
Taller tecnològic: creació d’històries amb Lego a càrrec de Edukem-nos 
Es llegiran uns llibres, i partir de la lectura: imaginació al poder! Els participants crearan històries 
amb les peces de Lego. Una manera ben diferent de celebrar la Castanyada! 
Per a infants de 5 a 7 anys. Només 1 adult com acompanyant. 
Cal inscripció prèvia al formulari: http://bit.ly/tallerlego1 o a la Biblioteca. 
Aforament limitat. Cal portar mascareta. 
 
 

Divendres 30 a les 20h 
Xerrada d’Eudald Font: “L’art del segle XX. El paradigma dels –ismes (II)”, organitzada pel cercle 
Artístic de Moianès. 
Aforament limitat. Cal portar mascareta 
L’activitat també serà retransmesa a través d’Instagram Live. 
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