Del 2 al 5 de maig
Exposició sobre l’estat actual del riu Calders, a càrrec del col∙lectiu “A contra corrent,
per un riu net i viu”.
Del 12 al 28 de maig
Exposició “Museu‐Parc Prehistòric de les Coves del Toll”, en motiu del XVIena edició
del Mercat Escolar de la Prehistòria a les Coves del Toll.
Divendres 5 maig a les 17:30h
Xerrada “Viatjar amb infants” a càrrec de Cèlia López, de Quaderns de Bitàcola. Es
donen consells pràctics i pautes que volen motivar a les famílies a viatjar amb nadons i
nens petits. Una xerrada feta a partir de la seva experiència de viatjar amb la seva filla
que, amb gairebé dos anys de vida, que ja ha estat a 22 països. Trenquem amb els
mites de que viatjar amb un infant és difícil!
Podeu venir acompanyats dels vostres fills/es.
Divendres 12 de maig a les 20h
Xerrada “Tolkien i el seu llegat” a càrrec de Roger González, estudiant d’Animació i
Cinematografia, i apassionat a la literatura fantàstica.
En motiu de la publicació del l’últim llibre de J.R.R. Tolkien Beren y Lúthien
Dimarts 16 maig a les 17:30h
Laboratori de Lectura: “Pim, pam, Pomelo!”: Hortalisses, 30% : d’insectes, 2%;
preguntes filosòfiques, 18%; somnis, 9%; aventures , 15%; humor, 9%; emocions, 12%;
incerteses, 5%; complexos, 0% = 100% POMELO
Espècie de km.0, vinguda directament del seu hort, sense intermediaris.
Activitat familiar, per a infants a partir de 4 anys. Llibres + taller.
Divendres 26 de maig a les 20h
Xerrada “Art i història, un lligam etern” a càrrec de Maite Fornaroli i Eva Salvador.
Segona xerrada del Cicle de Primavera del Cercle Artístic del Moianès.
Dilluns 29 de maig a les 20h
Tertúlia sobre la novel∙la Apropiació indeguda de l’autora Lena Andersson a càrrec de
la filòloga Teresa Arnal i l’editora d’Angle Editorial, Rosa Rey.

