Durant tot el mes de març
Exposició col∙lectiva de pintura “Artistes contra la violència de gènere”, amb la dona
com a tema central. Coordina l’exposició el Cercle Artístic del Moianès.
Fins el 16 de març acompanyarà l’exposició una selecció de contes no sexistes, gràcies
a la col∙laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Moià..

Durant tot el mes de març
Participa al concurs “Adopta una animal de conte”: dibuixa un animal (real o fantàstic),
d’un llibre que hagis llegit. Organitza Clijcat en motiu del Dia Internacional del Llibre
Infantil.

Dimecres 2 de març a les 19.00h
Taller de lectura dramatitzada a càrrec d’Elvira Permanyer.

Dilluns 7 de març a les 8 vespre
Sortida al teatre Kursaal de Manresa a veure “El Test”, una comèdia d’en Jordi Vallejo,
dirigida per Cristina Clemente. Aquesta representació és exclusiva per als lectors de
les biblioteques, que a més, podran intercanviar impressions i preguntes amb els
actors al finalitzar l’obra.
Organitza el Servei de Biblioteques de Barcelona.

Trobada Premi Atrapallibres
Últimes sessions de l’Atrapallibres. Cada grup decidirà quin és el llibre que més ha
agradat. El veredicte s’enviarà al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
www.clijca.cat
Dimarts 8 de març a les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres, categoria 9
anys, per comentar el llibre “Amics monstruosos” d’Anna Manso.
Dimecres 9 de març les 17:15h trobada dels participants a l’Atrapallibres categoria 10
anys, per comentar el llibre “47 trossets” de Cristina Sánchez‐Andrade.

Divendres 11 de març a les 18h
Xup‐xup de contes. Ingredients: 1000 quilos d'elefanta rosa, 2 princeses enjogassades,
1/2 bruixot, 3 quilos d'imaginació, 1 príncep ventafocs, suc de 4 granotes, 3 dotzenes
(o més segons el gust) de noies i nois eixerits, un polsim d'il∙lusió i tres gotes d'essència
d'amor. Salpebrar al gust. Preparació: Posem les noies i el nois en silenci, encenem el
foc màgic i barregem els ingredients a l'olla. Deixar bullir una bona estona que de segur
al iniciar el xup‐xup sorgiran mil i una històries. Bon profit!
A càrrec de Gates Gatunes i en motiu del Dia de la Dona.

Dimarts 15 de març a partir de les 17:30h
TdeTallers: amb llana i cartolina farem un conill de Pasqua.

Divendres 18 de març a les 20h
Celebrem el Dia Mundial de la Poesia. Lectura de poemes a càrrec de diversos
voluntaris i amb acompanyament musical.
Organitza l’Ajuntament de Moià.

Dimarts 29 de març a les 20h
Tertúlia literària a l’entorn de Manuel de Pedrolo i la seva novel∙la “Cendra per
Martina” a càrrec de Marià Baqués. Si t’agrada compartir lectures vine a la biblioteca!

