DESEMBRE
Durant tot el mes de desembre
Aquest mes de desembre es podran veure a la Biblioteca, cinc quadres de la pintora manresana Lídia
Flotats, dedicats a la dona.

Durant tot el mes de desembre
Participa de la llumineta de la Biblioteca, sortegem una panera literària infantil i un d’adults. Només cal que
t’emportis en préstec algun document, i la panera pot ser teva!
El sorteig es farà el dia 29 de desembre.

Fins el 18 de desembre
Sota el lema “Els seus drets en joc” recollida de joguines noves, no bèl∙liques i no sexistes, per als infants
sense recursos del municipi.
Campanya de la Creu Roja, on hi col∙laboren Càrites i els Serveis Socials de l’Ajuntament de Moià.

Dilluns 4 de desembre a les 20h
Tertúlia literària sobre la novel∙la Solitud de Víctor Català, a càrrec del professor de literatura catalana Ignasi
Puig.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la Biblioteca!

Dimarts 12 de desembre a les 17:30h
TdeTallers: garlandes nadalenques per decorar la Biblioteca i el teu arbre de Nadal.

Fins al 7 de desembre
Busquen nois i noies de 4t i 5è de Primària, que vulguin participar a l’Atrapallibres: club de lectura infantil, i
fer de jurat.
Apunta’t a la Biblioteca fins el 7 de desembre.

Dilluns 18 de desembre a les 17:30h
Nadales a la Biblioteca, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia de Moià. Al finalitzar es
repetirà el taller de garlandes.

Dimarts 19 de desembre a les 20h
“Llegim teatre” tertúlia sobre l’obra de teatre “El perro del hortelano” de Lope de la Vega a càrrec d’Elvira
Permanyer.
La sortida al Teatre Nacional a veure l’obra de teatre es farà el 22 de desembre.

Divendres 29 de desembre a les 18h
Contes de Nadal amb la companyia “Fes‐t’ho com vulguis” i un Nadal màgic.
En Martinet no pot dormir la nit de Reis; la bruixa Brunilda prepara el seu dinar de Nadal; al Crispí el Pare
Noel només li ha portat una caixa buida i al caganer no el deixen tranquil per fer les seves feines.... Un
espectacle de contes basat en les tradicions del Nadal però amb situacions no gaire tradicionals.

GENER
Dimarts 2 de gener a partir de les 17:30h
Taller de fanalets. Fes el teu fanalet per il∙luminar el camí cap a Moià dels Tres Reis d’Orient
Dimecres 3 de gener a les 18:30h
Conte musicat “En Pere i el llop” a càrrec dels alumnes de l’espai Musical de Moià

