Biblioteca 1 d’octubre ‐ Moià

MARÇ
Durant tot el mes de març
Exposició de pintures de l’artista moianès Climent Romeu Sala

Dimarts 3 de març a les 20h
Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre Justícia de Guillem Clua, a càrrec d’Elvira Permanyer.
Un jutge s'enfronta a la seva pròpia sentència. Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a
les institucions catalanes, amb una vida pública immaculada, un destacat jutge s’enfronta als
fantasmes que li turmenten secretament la consciència. A les acaballes de la seva trajectòria, els
dolors familiars heretats i les dobles morals assumides amenacen amb fer trontollar l’edifici sencer del
seu llegat.
Sortida al Teatre Nacional de Catalunya divendres 13 de març.

Divendres 6 de març a les 17:30h
“Disfressant l’elefant” sessió de contes a càrrec de Marta Esmarats, sobre estereotips de gènere i els
desmunta a mida que avança el conte amb la rebel∙lia dels seus protagonistes i l’amor dels seus
familiars.
Un elefant que vol ballar, es vol disfressar amb faldilles i li encanta tenir cura dels nadons, aprendre a
fer de pare… i una elefanta que es deleix per enfangar‐se i xutar la pilota a l’altra costat del riu… ho
aconseguiran? Aconseguiran les nenes i els nens poder‐se disfressar lliurement?
#Som8deMarç

Divendres 6 de març a les 20h
“Si fossis terra”... Un recital per a les dones i per als qui en som partidaris
Intèrprets: Sara Parés, Perepau Ximenis i Baltasar Fonts
Flauta, guitarra, acordió diatònic i veus omplen aquest recital de bons desitjos per a l'ocasió: hi ha
poemes per a tots els gustos i tots els moments. Us agradarà!
#Som8deMarç

Dimarts 10 de març a les 17:30h
TdeTallers: vine a jugar amb la poesia! Dibuixarem rimes i pintarem un bestiari.

Trobada Premi Atrapallibres
Dilluns 16 de març a les 17:15h: trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 11 anys, per
comentar el llibre El fil invisible de la natura de Gianumberto Accinelli.
Dimarts 17 de març a les 17h: trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 10 anys, per
comentar el llibre El refugi del Tarek de Muriel Villanueva.
Dimecres 18 de març a les 17:15h: trobada dels “Menjallibres”, participants de l’Atrapallibres
categoria 9 anys, per comentar el llibre El segrest de la bibliotecària de Margaret Mahy.

Setmana de la Poesia
“Regala’t un poema”. Del 16 al 21 de març, vine a buscar la teva poesia als establiments de l’ABIC.
Organitza Biblioteca 1 d’octubre.
Dia Mundial de la Poesia 2020, Setmana del Comerç.
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Divendres 20 març a les 17:30h
Espectacle poètic “Poesia a la masia” a càrrec de Pamipipa: titelles, rimes, música i cançons per a
gaudir de la veu i les paraules recitades i cantades. Un recital poètic especialment pensat per a infants
d’1 a 3 anys.
#DMP20

Divendres 27 de març a les 20h
“Art i Natura” xerrada a càrrec de Lídia Camprubí Alcoceba, estudiant de Belles Arts.
Primera xerrada del Cicle de Primavera del Cercle Artístic del Moianès.

Dilluns 30 de març a les 20h
Tertúlia sobre la novel∙la El conte de la serventa de l’escriptora Margaret Atwood, a càrrec de Marià
Baqués. Si t’agrada compartir lectures, vine a la biblioteca!
#Som8deMarç

