Exposició “Roald Dahl 100”
Durant tot el mes de novembre exposició sobre la vida i obra de l’escriptor Roald Dahl, de qui
es commemoren 100 anys del seu naixement.

Fins al 13 de novembre
La biblioteca acull part de l’exposició “Rostres de la Mediterrània”, promoguda per la
plataforma Stop Mare Mortum. La mostra forma part d’un recull de 60 obres d’artistes gràfics
de 15 països d’arreu del món que reflexionen sobre la situació que viuen les persones
refugiades que intenten arribar a Europa a través de la mar Mediterrània. La resta de
l’exposició es pot visitar a Cal Maties i al Blat.

Divendres 4 de novembre a les 17.30h
Hora del conte: “Els Culdolla” a càrrec de la rondallaire Clara Gavaldà.
Sessió de contes basada en les llibres i les històries de Roald Dahl, un autor sorprenent amb
una imaginació desbordant.

Dimarts 8 novembre a les 17.30h
TdeTallers: Personatges i receptes “fangstigoses“ del món imaginari de Roald Dahl.

Dilluns 14 de novembre a les 17.15h.
El grup de l’Atrapallibres +, categoria 11/12 anys, comentaran el llibre “El gran amic gegant” de
Roald Dahl. Tertúlia dinamitzada per Dolors Illa.

Divendres 25 novembre a les 20h
Xerrada “L’ictus i les lesions medul∙lars i cerebrals traumàtiques” a càrrec del metge de
medicina familiar Antoni Morales. Aquesta xerrada s’emmarca dins “La Marató de TV3”
d’aquest any.

Dissabte 26 novembre a les 11 matí
Laboratori de Lectura: “Quatre caixes i un univers”: quatre caixes que afirmen no ser‐ho.
Quatre colors que pinten el món. Una sorpresa. Ho vindreu a investigar? Us hi esperem!
Activitat familiar. Aforament limitat.

Dilluns 28 de novembre a les 20h
Tertúlia literària sobre el conte “Emma Sunz” escrit per J.L. Borges, a càrrec del poeta i
escriptor Carles Morell.
A partir del 28 de novembre “Llumineta de Nadal”: cada cop que utilitzis el carnet per fer un
préstec, podràs participar en el sorteig d’una panera!
Sortejarem una panera literària infantil i una per adults. El sorteig es farà el dia 29 de
desembre, a la biblioteca.
Amb la col∙laboració del Consorci del Moianès, les Coves del Toll, i “Viu l’Estany”.

