ABRIL
Durant tot el mes d’abril
Exposició de quadres de la pintora Virgínia Ruiz Murtro

Dimarts 2 d’abril a les 19:30h
Conferència sobre la poetessa moianesa Josefina Pons (1941-2012) a càrrec del poeta Josep
Fàbrega.
Dins el cicle de conferències “Plomes que ens han precedit. Escriptors catalans de la Catalunya
Central” que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat.

Divendres 5 abril a les 20h
Nit de cinema a la Biblioteca! Tu porta el pijama i les sabatilles, i nosaltres hi posem les
crispetes i els coixins.
Els curts per a joves més destacats del moment, petites grans pel·lícules de la mà d’alguns dels
millors festivals especialitzats. Medi ambient, fantasia, drets humans, esport, cultura
audiovisual i educació en valors. Amb pel·lícules procedents de festivals membres de la
Catalunya Film Festivals.
Per infants a partir de 6 anys.

Dissabte 6 abril
Sortida matinal a Puig-Reig. Visita a la 3a Fira de Novel·la Històrica – on hi haurà autors com
Martí Gironell, Núria Prada o Víctor Amela - i trobada de Clubs de Lectura del Bages, Berguedà
i Moianès, on es farà tertúlia sobre la novel·la El camí de les aigües amb l’autora Carme Martí.
Per a més informació i inscripcions dirigeix-te a la Biblioteca.
Places limitades.

Dimarts 9 d’abril a les 17:30h
TdeTallers: Taller de Sant Jordi, vine a fer el treu drac!

Dijous 11 d’abril a les 18:30h
Concert de Haikús musicals i música de pel·lícules a càrrec dels alumnes de l’Espai Musical de
Moià. Omplim la Biblioteca de música en viu!

Dimarts 23 d’abril, Sant Jordi
"Llegim al carrer" en motiu de la diada de Sant Jordi. Com cada any, durant el matí, els
alumnes de tots els centres educatius (escoles i institut) ompliran les places del poble de
lectures.

Divendres 26 d’abril a les 20h
Chaplin desconegut
Presentació, projecció i debat al voltant dels 3 capítols de la sèrie documental anglesa Unknow
Chaplin (1983). Escenes descartades, assajos, proves de vestuari en càmera, bloopers, crits,
filmacions casolanes: tot el que podria arribar a encabir-se sota el concepte de "Chaplin
desconegut" i més.
Organitza el Cercle Artístic del Moianès amb col·laboració del Cineclub La Comarca del
Moianès.

Dilluns 29 d’abril a les 20h
Tertúlia de la novel·la “L’ordre del dia” d’Éric Vuillard, a càrrec del traductor de la novel·la Jordi
Martín Lloret.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la Biblioteca!

