JUNY
No perdis el tren
Si tens més de 18 anys i vols guanyar un passi Interrail, participa al concurs de microrelats No
perdis el tren organitzat per les biblioteques del projecte Punts d’Informació Turística, en
col∙laboració de Renfe.
Com pots participar? A través del web www.noperdiseltren.cat escrivint un microrelat sobre
una fugida en tren inspirada en imatges del territori, en català o castellà i sense superar els 280
caràcters. Els microrelats han de continuar la frase:
“Aquell dia el tren no es va aturar”.

Durant tot el mes de juny
Exposició de quadres dels alumnes de l’escola de pintura de l’Esplai.

Dissabte 1 juny a les 20h
Trobada de clubs de lectura “Llegir el teatre” al Teatre Nacional per veure l’obra “El gran
mercado del mundo” de Calderón de la Barca, dirigida per Xavier Albertí.

Divendres 7 de juny a les 20h
Montse Sirés parlarà del seu últim llibre Jaque mate a la mente, llibre de sentències i frases
que ajuden a la reflexió. Tot seguit Montse Sirés i Mª Àngels Baró, a través del seu llibre
Astrología viva, faran una pràctica entre el pública assistent.

Dimarts 11 de juny a les 17:30h
TdeTallers als parc! Ens convertirem en investigadors d’insectes: sortirem de cacera, els
estudiarem –si tenen ales, quantes potes, piquen?...‐ i els deixarem en llibertat.
Porta el salabret de casa. Gràcies!

Dijous 13 juny a les 19:30h
Setena Trobada de Clubs de Lectura al Teatre “La Faràndula” de Sabadell i gaudirem de l’obra
Una Ilíada dirigida per Juan Carlos Martel amb la traducció de Neus Bonilla i la interpretació
d’Eduard Farelo

Dijous 27 de juny a les 19:30h
Segona Trobada de clubs de lectura del Moianès a l’Auditori St. Josep de Moià amb l’escriptor
Jordi Puntí qui parlarà del seu llibre Això no és Amèrica.
Tothom hi és convidat.
Amb la col∙laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i del Cercle Artístic del Moianès.

Divendres 28 de juny a les 20h
Passi del tercer capítol del documental “Chaplin desconegut” titulat “El gran director” del
director Kevin Brownlow. En aquest episodi es mostren seqüències que va rodar Chaplin i,
sobretot, seqüències descartades, així com unes escenes inèdites de la pel∙lícula "The
Professor (1923)".
Organitza el Cercle Artístic del Moianès amb col∙laboració del Cineclub La Comarca del
Moianès.

