Durant tot el mes de gener

Exposició d’una selecció de dibuixos del Concurs Internacional d'Humor Gràfic sobre els Drets
Laborals, convocat per l’associació l'Oliva i la CGT de Catalunya.
El divendres 13 de gener a les 19.30h es farà la presentació de l’exposició. US hi esperem!

Dilluns 2 de gener a partir de les 17h
Vine a fer el teu fanalet per tal de rebre els Reis d’Orient.
Trobada Premi Atrapallibres
Dijous 12 de gener a es 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10
anys, per comentar el llibre “L’últim gat birmà” de Rosa Moya.
Dilluns 16 de gener a les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres, categoria
11/12 anys, per comentar el llibre “El noi que nedava amb les piranyes” de David
Almond. Tertúlia dinamitzada per Dolors Illa.
Dimarts 24 de gener a les 17:15h trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria
9 anys, per comentar el llibre el llibre “Res no és com diuen els contes” d’Anna
Tortajada. Tertúlia dinamitzada per Montserrat Plans.
Dijous 19 de gener a les 17.30h
Titelles de Festa major “Contes de la Mediterrània” a càrrec de l’Estenedor Teatre: Un
vell mariner amb l’ajut d’uns barrets i d’uns quants titelles ens explicarà una rondalla
mallorquina, un conte del desert marroquí, una llegenda turca i, per acabar, una
història a cavall entre Itàlia i la Índia.
Divendres 27 de gener a les 8 del vespre
Xerrada a càrrec d'Enric Villalonga amb la projecció de tres documentals tots
relacionats amb el procés creatiu tot dins del projecte eivissenc Aiguallums.
Aquesta és la primera xerrada del Cicle d’Hivern, organitzada pel Cercle Artístic del
Moianès.
Dilluns 30 gener a les del 8 vespre
Tertúlia a càrrec del professor de literatura Ignasi Puig sobre la novel·la “Joana E.” de
l’autora Maria Antònia Oliver, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2016. Si t’agrada
parlar de llibres vine a la Biblioteca!

