GENER
Dijous 2 gener a partir de les 5 de la tarda
Vine a fer el teu fanalet per a rebre els Reis d’Orient, a càrrec de Creativa.
Amb el suport de la Regidoria d’Esports, Cultura i Teixit Associatiu de l’Ajuntament de Moià

Trobada Premi Atrapallibres
Dilluns 13 de gener a les 17:15h: trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 11 anys,
per comentar el llibre Rosa blanca de Roberto Innocenti
Dimarts 14 de gener a les 17h: trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10 anys,
per comentar el llibre l’Arbre dels desigs de Katherine Applegate
Dimecres 15 de gener a les 17:15h: trobada dels “Menjallibres”, participants de l’Atrapallibres
categoria 9, anys, per comentar el llibre Zoo de paraules de Ramon Besora

Divendres 17 de gener a les 17:30h
Per Festa Major, ombres xineses!: “La galleda del Billy” a càrrec de Laura Asensio.
Billy és un nen de 6 anys que demana als seus pares un regal d’aniversari molt especial. Vol
una galleda!
Un conte d’imatge visual que es relatarà amb ombres xineses per mostrar la força de la
imaginació i per sensibilitzar sobre no llençar plàstics al mar.

Divendres 24 de gener a les 19:30h
Presentació dels treballs de recerca de 2n BAT més ben valorats de cada especialitat, a càrrec
dels alumnes de l’INS Moianès.

Dilluns 27 de gener a les 20h
Tertúlia de la novel∙la Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, a càrrec de Marià
Baqués.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la Biblioteca!

Dimarts 28 de gener a les 20h
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre La casa de les aranyes, de Paco Zarzoso, a càrrec
d’Elvira Permanyer.
A la vora d’un pantà̀ s’alça un edifici mig abandonat, on durant força temps només hi han
viscut algunes aranyes descomunals. El clima de la comarca va canviar absolutament quan la
construcció́ de la presa hidroelèctrica va submergir en l’oblit el poble més proper. Des
d’aleshores, els pocs habitants de la zona malden per superar la seva complicitat més o menys
directa en la destrucció́ d’aquells paratges, mentre els caçadors furtius n’amenacen cada dia la
tranquil∙litat.

Divendres 31 de gener a les 20h
Xerrada sobre l’E.I.C.E, Escola Internacional de Cinema de l’Estany, a càrrec del seu impulsor, el
guionista i director Leonardo de Armas, qui també parlarà de la seva trajectòria professional.
L’E.I.C.E. és un projecte comarcal amb vocació humanista, artística, empresarial i social, que
arrencarà el proper mes de febrer.
Primera xerrada del Cicle d’Hivern del cercle Artístic del Moianès.

