
AGENDA OCTUBRE 2021 

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 18 d’octubre. Inscripcions a la Biblioteca. 

Grups reduïts. Cal portar mascareta. 

 

Del 4 al 17 d’octubre  

Exposició bibliogràfica sobre la Salut Mental. 

El dia 10 d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema ‘Salut Mental un dret 

necessari. Demà pots ser tu’, en referència als efectes que la pandèmia ha tingut en el benestar 

emocional de la població i l’empitjorament de la qualitat de vida de les persones i famílies que ja tenien 

problemes de salut mental abans de la Covid-19. 

 

Dimarts 19 d’octubre a les 19:30h 

Llegir el teatre: Nosaltres d’Helena Tornero, a càrrec d’Elvira Permanyer 

Una distòpia no gaire allunyada de la realitat. Cinc fills d’immigrants viatgen al país d’origen dels seus 

pares, un país que en realitat tampoc és el seu. Un viatge a la memòria, als orígens, un viatge 

d’aprenentatge i de pèrdua de la innocència narrat en primera persona. El viatge de l’aprenentatge sobre 

els orígens dels qui han nascut en un país del qual se senten fills, però que mai no els ha acceptat com a 

tals. 

Sortida al Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra: divendres 22 d’octubre 

 

Dilluns 25 d’octubre a les 19:30h.  

Tertúlia sobre la novel·la El jugador de F. Dostoievski, de qui se celebren els 200 anys del seu naixement, a 

càrrec de Marià Baqués. 

Si t’agrada parlar de llibres, vine a la Biblioteca! 

 

Dimarts 26 d’octubre a les 17:30h 

TdeTallers: fantasmes, aranyes i monstres per decorar casa teva a la nit més terrorífica. 

Inscripcions a la Biblioteca o a l’enllaç. http://bit.ly/tallerbibmoia 

 

Dimecres 27 d’octubre a les 19:30h  

Llegir òpera: conferència-audició de Il barbiere di Seviglia de Rossini a càrrec d’Albert Ferrer, historiador 

de l’art i musicògraf. 

Amb col·laboració de la FOC i Joventuts musicals. 

Inscripcions a la Biblioteca fins el 16 d’octubre. 

Sortida al Teatre Kursaal de Manresa per veure l’obra: dimecres 3 de novembre 

 

Divendres 29 d’octubre a les 19:30h 

Xerrada del pintor Eudald Font : ‘Què queda dels –ismes’. Es farà un repàs d’aquests corrents artístics per 

saber com han influït en la pintura actual. 
 

http://bit.ly/tallerbibmoia

