Durant tot el mes de febrer
Exposició dels treballs dels alumnes de pintura de l’Escola d’Art Forma de Moià.
Divendres 3 de febrer a les 17.30h
Taller-conte: “Puc i Fer ioga a l’hivern i a la primavera”: vols practicar ioga mentre
t’expliquen un conte? A càrrec de les mestres Gemma Bitriu, Neus Cornellas i Rosa M.
Forcada, que durant anys han ensenyat ioga als seus alumnes.
Activitat familiar. Porteu roba còmoda!
Divendres 10 febrer a les 20h
Presentació del llibre “I si parlem català?” a càrrec del seu autor David Vila i Ros,
dinamitzador lingüístic, escriptor i rapsode.
“(..) I una llengua que no és útil està abocada a la desaparició. Hem de veure el got mig ple o
mig buit? L’objectiu del llibre no és resoldre aquesta pregunta, sinó dotar-nos d’arguments i
recursos per omplir-lo fins que vessi. Les llengües són un patrimoni incomparable i hem
d’intentar no només preservar-les, sinó usar-les amb normalitat en el territori que els
correspon(..)”

Trobada Premi Atrapallibres
Dilluns 13 de febrer a es 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres categoria
11/12 anys, per comentar el llibre “Duna” de Muriel Villanueva. Tertúlia dinamitzada
per Dolors Illa.
Dijous 16 de febrer a les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres, categoria
10 anys, per comentar el llibre “L’aprenent de bruixot i els invisibles” de Jordi Sierra i
Fabra.
Dimarts 21 de febrer a les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres categoria
9 anys, per comentar el llibre el llibre “Brisca” d’Andreu Martín. Tertúlia dinamitzada
per Montserrat Plans.
Dimarts 14 de febrer a partir de les 17.30h
TdeTallers: Retallar, plegar i enganxar i ja tenim una manualitat ben hivernal!
Divendres 24 febrer a les 20h
Projecció de tres documentals relacionats amb el procés creatiu, inclosos en el
projecte eivissenc Aiguallums, seguida d’una taula rodona-debat.
Aquesta és la segona xerrada del Cicle d’Hivern, organitzada pel Cercle Artístic del
Moianès.
Dilluns 27 de febrer a les 20h
Tertúlia sobre la novel·la “La meva vida: relat d’un home de províncies” de l’escriptor
Anton Txèkhov, a càrrec de Marià Baqués.
Si t’agrada compartir lectures vine a la Biblioteca!

