Sorteig de bitllets d’Interrail
Ja penses en les vacances? A la Biblioteca regalem bitllets de tren!
Un any més les biblioteques PIT (Punt d’Informació Turística), amb la col∙laboració de
Renfe, ofereixen als seus usuaris l’oportunitat de participar en el sorteig de cinc passis
Interrail de
2a classe per a dues persones:
 2 Interrail Global Pass Flexi de 5 dies en 15.
 2 Interrail Global Pass Flexi de 10 dies en 1 mes.
 1 Interrail Global Pass continu de 22 dies.
Només cal que t’emportis en préstec una guia o revista de viatges.
Durant tot el mes de juny
Exposició col∙lectiva de quadres dels pintors de l’escola de pintura de l’Esplai.
Dimecres 7 de juny a les 18:30h
Presentació del llibre “Viatge saludable. Alimentació vegana, ecològica i socialment
justa” a càrrec de la seva autora, Isabel Celma. Tot seguit tast de patés vegetals amb
productes ecològics. #setmanabio
No es tracta de canviar la vida, sinó de vida
Amb col∙laboració de l’associació “Cultura de la Dona”
Divendres 9 de juny a les 20h
Lectura dramatitzada de l’obra de teatre “Terra Baixa”, versió reduïda, a càrrec del
Grup de Teatre del Centre Sant Vicenç (Sabadell).
La representació es farà a fora el Parc. En cas de mal temps, a dins la Biblioteca.
Dimarts 13 de juny a les 17:30h
TdeTallers: farem un taller d’estiu ben refrescant al Parc, t’hi apuntes?
Dimecres 21 juny a les 18:30h
Trobada dels clubs de lectura del Bages, Berguedà i Moianès a l’auditori del Convent
de Sant Francesc a Santpedor. L’escriptor convidat és Albert Villaró, qui parlarà de la
seva novel∙la La Bíblia andorrana.
Obert a tothom. Apunteu‐vos a la Biblioteca.
La sortida es farà amb cotxes particulars.

Dilluns 26 de juny a les 20h
Farem tertúlia amb el professor i escriptor Roc Casagran, sobre el la seva novel∙la
Amor fora de mapa.
Amb la col∙laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.
Si t’agrada parlar de llibres, vine a la Biblioteca!

Divendres 30 de juny a les 20h
Xerrada “Què hi veus? Algunes eines per llegir i interpretar millor la pintura” a càrrec
de la pintora Marina Berdalet.
Última xerrada del Cicle de Primavera del Cercle Artístic del Moianès.

