JULIOL
Exposició Cercle Artístic Moianès
Exposició “Dibuixant el Moianès, dibuixant en comunitat”, dibuixos col·laboratius realitzats a quatre o
més mans, en les trobades de sketch del Moianès.

Dimecres 8 de juliol 19h
Contes a la fresca del parc amb Ada Cusidó: “Sota les sabates” Heu rebut mai la carta d’una formiga?
O…heu convidat mai un cuc de seda al vostre aniversari? Us heu escrit mai una cara a vosaltres
mateixos? Si pareu atenció veureu que sota els vostres peus està ple d’animals petits que també viuen
contents, xerren, riuen , es posen tristos, mengen mel i pastissos i s’escriuen cartes!
Cal respectar la distància de seguretat i portar mascareta. Gràcies!
En cas de mal temps els contes es faran a l’Auditori

Dimecres 15 de juliol 19h
Contes a la fresca del parc amb Marta Esmarats: “Tiki, tiki Tembo seràs músic!” Versió d’un conte xinès,
sobre una família de músics que vol passar el llegat al seu fill. Fins i tot el nom és musical, llarg com un
dia sense pa perquè ha d’explicar tot el que és important per la família… però què és important pel
nen? Què vol ell realment, ho sap?.
Cal respectar la distància de seguretat i portar mascareta. Gràcies!
En cas de mal temps els contes es faran a l’Auditori

Setmana de la poesia al comerç
“Regala’t un poema”. Del 20 al 26 de juliol, vine a buscar la teva poesia als establiments de l’ABIC.
Organitza Biblioteca 1 d’octubre.
#SantJordiJuliol.

Dimecres 22 de juliol 19h
Contes a la fresca del parc amb Joan de Boer: “Animalades”, històries on els animals són els
protagonistes! Bèsties de la jungla, ocells i animals d´estar per casa ens faran passar una estona ben
divertida.
Cal respectar la distància de seguretat i portar mascareta. Gràcies!
En cas de mal temps els contes es faran a l’Auditori

Divendres 24 de juliol a les 19:30h
Presentació de la nova novel·la 7nou8 del periodista i escriptor Jordi Vilagut.
La intriga, el suspens, el misteri, els enigmes, les matemàtiques i la Història són els ingredients
d’aquesta novel·la en la qual el protagonista, Llorenç Munts, es veu immers en una trepidant aventura
que el condueix a investigar què va passar amb un dels seus ancestres sis segles enrere. El nostre
personatge haurà de desxifrar el críptic llegat del seu avantpassat, que el portarà no només a descobrir
la figura d'un dels primers presidents de la Generalitat de Catalunya sinó, també a un singular i
sorprenent destí.

Dimecres 29 de juliol 19h
Contes a la fresca del parc amb Teatrem: “La Berta no té por”, conte musical. Hi havia un noia
nomenada Berta que era molt valenta. Havia sentit parlar moltes vegades de la por, però ella no sabia
pas quina mena de cosa era. Tenia tantes ganes de saber què era, que un dia va decidir anar-se’n a
voltar pel món per veure si la trobava. Així va començar la seva aventura…
Cal respectar la distància de seguretat i portar mascareta. Gràcies!
En cas de mal temps els contes es faran a l’Auditori

Us recordem que fins el 6 de setembre la biblioteca farà horari d’estiu: divendres al matí tancat

