MAIG
Durant el mes de maig
Durant tot el mes de maig exposició de quadres “L’alegria de les flors” de Gemma Palau

Divendres 3 maig 17:30h
Voleu visitar la granja més petita del món? Voleu donar de menjar a les gallines, raspallar els cavalls,
munyir les vaques, recollir pomes, saludar els porques i acaronar els conills?... Doncs veniu a la
Granja Menuda! I entre cançons i rodolins la podreu visitar, acompanyats per la Cia. Patawa.
Sessió de contes per a infants d’1 a 3 anys.

Dilluns 6 maig a les 17:30h
Cantata “El Cargol Giravolt” història d'un cargol que no arriba mai enlloc, però gràcies a la música
tindrà alguna que altra sorpresa... A càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia de
Moià.
Tot seguit es farà un taller, i us podreu emportar en Giravolt cap a casa.

Dijous 9 maig a les 18h
Presentació del conte Aura al país dels titelles a càrrec de la seva autora Remei Graupera, i la
il∙lustradora Montse Bugatell.

Dijous 16 de maig a les 19:30h
Tertúlia per aprendre i filosofar, on es parlarà de “A la recerca d’un temps diferent” a càrrec de
Baltasar Fonts.

Dissabte 18 de maig a les 11:30h
Laboratori de lectura “Seguint les petjades del passat”: T’agrada explorar? Vols saber perquè al
Moianès hi ha tants fòssils o les Coves del Toll formen part del Geoparc? Gràcies a l’espai de creació i
lectura en família ho descobriràs.
Lloc: Surgència del parc Prehistòric de les Coves del Toll
Horari: de 11:30h a 13:00h
Cal inscripció prèvia. Activitat familiar per a infants a partir de 4 anys.

Dimarts 21 de maig a les 20h
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre El gran mercado del mundo de Calderón de la Barca, a
càrrec d’Elvira Permanyer.
Calderón de la Barca va escriure aquest auto sacramental amb una funció explícitament litúrgica, en
un context europeu de forts sacsejos ideològics. Sovint els trasbalsos dels nostres temps actuals no
volen parlar amb els preceptes morals d’altres èpoques, però els personatges al∙legòrics que
protagonitzen El gran mercado del mundo continuen poblant les nostres realitats. I el nostre món,
cada cop és un mercat més gran.
Sortida al TNC dissabte 1 de juny. Trobada de clubs de lectura de teatre.

Divendres 24 maig a les 20h
Passi del segon capítol del documental Chaplin desconegut titulat “Tresors amagats”. En aquesta
minisèrie del director Kevin Brownlow, es podrà veure els inicis de Charles Chaplin amb la seva
pròpia companyia, com efectuava les gravacions de les seves pel∙lícules, escenes descartades,

assajos, proves de vestuari en càmera, bloopers, crits, filmacions casolanes: tot el que podria arribar
a encabir‐se sota el concepte de "Chaplin desconegut" i més.
Organitza el Cercle Artístic del Moianès amb col∙laboració del Cineclub La Comarca del Moianès.

Dilluns 27 maig a les 20h
Tertúlia literària sobre la novel∙la Una qüestió personal de l’autor japonès, guanyador del Premi
Nobel de Literatura, Kenzaburo Oé, a càrrec de Marià Baqués.

