Divendres 6 de maig a les 20.00h
Presentació del llibre “Maiutac” de l’escriptora moianesa Cristina Rodrigo Cebollada i
la il∙lustradora Laura Vilardell.
Qui vingui disfressat, o amb un detall, d’indi o bruixot participarà en el sorteig d’un
llibre.
A partir del 9 de maig
No perdis el tren ‐ Sorteig de bitllets d'Interrail
Un any més les biblioteques del projecte Turisme Informació, amb la col∙laboració de
Renfe, ofereixen als seus usuaris l’oportunitat de participar en el sorteig de cinc bitllets
Interrail de 2a classe per a dues persones:
2 Interrail Global Pass Flexi de 5 dies en 10.
2 Interrail Global Pass Flexi de 10 dies en 22.
1 Interrail Global Pass continu de 22 dies.
Tots aquells usuaris, majors d’edat, que a partir del 9 de maig agafin en préstec una
guia o revista de viatge, podran omplir una única butlleta per participar en el sorteig
dels bitllets Interrail.
La setmana del 27 de juny es farà el sorteig entre els participants de totes les
biblioteques
Divendres 13 de maig a les 17:30h
Taller: “L’armari de L’Olívia”
Heu fet mai de dissenyadors de moda? Un dels personatges més famosos dels darrers
temps reclama la nostra creativitat. Ho tenim tot a punt: cinta mètrica, les tisores, i
una gran quantitat de dissenys i vestits inspiradors. Us atreviu a vestir l’Olívia?
Laboratori de lectura en família. Aforament limitat.
Del 17 al 29 de maig
Setmana Bio a la biblioteca. Exposició bibliogràfica i mostra de productes ecològics de
les empreses del Moianès.
Dilluns 30 de maig a les 19.00h
Tertúlia literària sobre la novel∙la “14” de Jean Echenoz a càrrec de Marià Baquès.
En aquesta ocasió per tal de dur a terme la tertúlia s’anirà fins l’Estany, on primer es
farà visita al Centre Cultural. I després compartirem lectura amb els contertulians
estanyencs.
Apunta’t a la visita i a la tertúlia a la Biblioteca de Moià.

