NOVEMBRE
Divendres 8 de novembre a les 17:30h
“De què fa gust la lluna?” sessió de contes per a infants d’1 a 3 anys, a càrrec de la rondallaire Sandra Rossi.
Quan arriba la negra nit, s’encenen les estrelles ‐que són els picarols del cel‐ apareix la lluna llunera. A la terra,
molts animals la miren amb ganes de tastar‐la, de fer‐li, si més no, una llepada. Mmmm... Quin gust farà la
lluna? Serà dolça, salada, àcida o amarga?
Divendres 8 de novembre a les 19:30h
Presentació del llibre Astrologia tradicional del Dr. en Belles Arts i psicòleg d’Esteve Carbó i Ponce.
Si sents curiositat per saber quina relació hi ha entre astronomia i astrologia, aquesta xerrada‐presentació,
t’interessa
Dimarts 12 de novembre a les 17:30h
Taller: Jocs de ciència. Espai de joc i experimentació on els participants seran investigadors de primera mà,
descobrint la ciència de forma diferent realitzant experiments.
Inscripcions a la biblioteca. Per a infants a partir de 6 anys.
Setmana de la Ciència 2019.
BiblioLab: crea, innova, experimenta. Formulari d’inscripció: http://bit.ly/bmoia12n
Divendres 15 de novembre a les 17:30h
Tarda de contes i activitats pels drets dels infants. Una proposta a partir del treball conjunt de gent gran i joves
del poble.
20 de novembre – Dia Universal dels Drets del Infants
A partir del 18 de novembre
Tornen els Atrapallibres, club de lectura per a nois i noies de 9 a 12 anys!
Participa, llegeix i fes de jurat. També descobriràs nous mons i altres maneres de llegir... T’engresques? Més
informació i inscripcions a la Biblioteca.
Del 18 de novembre al 31 de desembre
Exposició de quadres de façanes de pedra de diversos edificis de Moià, creats per Josep Fonts Canellas.
Dilluns 25 de novembre de 18h a 20h
Taula rodona: Micromasclismes, què són?
“T'estaràs preguntant què és un micromasclisme? i si és micro, no deu ser molt important? Doncs sí que ho són
d'importants ja que perpetuen els rols tradicionals femenins i masculins d'una manera subtil i quasi
imperceptible, fent que no ens adonem dels diferents rols que s'esperen de les dones i dels homes, impedint
així que homes i dones puguem arribar a la igualtat o a la llibertat de sentir‐nos bé tal i com som, sense rols que
ens diguin com hem de ser les dones i com han de ser els homes."
A càrrec d'Antònia Guerrero. Organitza l’Espai Jove de l’Ateneu La Pólvora
Dilluns 25 de novembre a les 20h
Tertúlia de la novel∙la La ciutat i la casa de Natalia Ginzburg, a càrrec de Marià Baqués.
Si t’agrada compartir lectures, vine a la Biblioteca!
Divendres 29 novembre a les 20h
Segona xerrada del cicle de tardor del Cercle Artístic del Moianès: “Retrats al llarg de la història” a càrrec de
Montse Líria.

