JUNY
Durant tot el mes de juny
Exposició de quadres de les pintores i els pintors del grup sènior del Cercle Artístic del Moianès.

Dissabte 5 de juny a les 12h
Sessió de contes familiar: “Precisament així” basat en la vida i els contes de Rudyard Kipling, a càrrec de la
rondallaire Sandra Rossi.
Activitat inclosa dins “Esbramec. Primera fira del lleure del Moianès”
El senyor Rudyard tenia el cap ple de contes i es divertia d’allò més escrivint-los. Li encantaven les
històries de fa molt temps, quan els ocells tenien dents, els animals parlaven, els arbres cantaven, les
pedres caminaven i els elefants no tenien trompa!
Elefants sense trompa? Com és aleshores que els hi va créixer? Precisament així, va dir el senyor Rudyard,
el del cap ple d’històries.

Dimarts 15 de juny a les 17:30h
Jocs de la Natura i el Medi Ambient a càrrec de Gaia Serveis Ambientals, al Parc.
Mitjançant diferents proves i jocs els participants aniran aprenent què podem fer per estalviar aigua,
consumir menys energia, residus que van a cada contenidor... espècies de plantes i animals que viuen als
nostres espais naturals
A partir de 6 anys.
Inscripcions a: http://bit.ly/jocsnatura o a la Biblioteca (938300674)

Divendres 18 de juny a les 19:30h
Presentació de l’associació d’artistes visuals de la Catalunya Central a càrrec de Roser Oduber (presidenta
de l'AAVCC, directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat CACIS i artista) i Marina Berdalet
(vicepresidenta de l'AAVCC i pintora).
Amb la col·laboració del Cercle Artístic del Moianès

Dimarts 22 de juny a les 19h
Últim “Llegir el teatre” de la temporada amb L’Hèroe de Santigo Rusiñol a càrrec d’Elvira Permanyer.

Dimarts 29 de juny a les 19:30h
Club de lectura: última tertúlia de la temporada Extraños en un tren de Patricia Highsmith a càrrec de la
crítica literària i professora de la Universitat de Barcelona Anna Mª Villalonga. Es commemora el centenari
del naixement de l’escriptora (1921-1995).
Patricia Highsmith va demostrar, al llarg de la seva llarga trajectòria literària, un domini exquisit a l’hora
d’enfrontar-se als més tèrbols racons de la naturalesa humana. La seva obra ‒fosca, enigmàtica, sense
concessions‒ indaga en els mecanismes de la maldat i la violència des d’una posició personal, única i
intel·ligent, on res ni ningú són el que semblen.

Horari especial de Sant Joan:



Dimecres 23 de juny, la biblioteca tanca a les 19h
Divendres 25 i dissabte 26 de juny, tancat.

