Durant tot el mes d’octubre

Exposició fotogràfica: “Comunitat dels Avets. Qui som? Com som?”, un recorregut pel dia a dia
de les persones que conviuen als Avets de Moià.

Inici converses anglès, francès i alemany.

Dimarts 6 d’octubre a 2/4 de 4 de la tarda es reprenen les converses en anglès i alemany
guiades per els voluntaris internacionals dels Avets.
Dimecres 7 d’octubre a les 4 de la tarda comencen les converses en francès.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca. Imprescindible nivell de conversa. Gratuït.

Divendres 2 d’octubre a les 20h

Xerrada sobre “Aprendre a meditar amb l’hinduisme i el budisme” a càrrec del doctor en
filosofia Vicente Merlo.
Vicente Merlo (València, 1955) és doctor en filosofia. Ha viscut diversos anys a l'Índia, especialment a
l'ashram de Sri Aurobindo (Pondicherry, Índia). Ha estat soci fundador de la Societat d'Estudis Índics i
Orientals així com de l'Associació Transpersonal Espanyola. Fou membre del Consell Assessor
del Parlament de les Religions del Món (Barcelona 2004). Ha estat membre de la Societat Espanyola de
Ciències de les Religions, professor a l'assignatura de "Teoria i pràctica de la Meditació" de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i professor al "Màster d'Història de les Religions" a la Universitat de
Barcelona. Actualment és professor de l’Institut de Moià.

Dissabte 10 d’octubre a les 12.00h

Presentació del primer llibre de poemes del poeta moianès Miguel del Río: “Estos que parecen
ser poemas”, un breu recorregut per la vida de qualsevol persona, on la por, els dubtes, l’amor
i la lluita diària per aconseguir la felicitat són tot un repte per continuar endavant.

Divendres 16 octubre a les 17.30h

Sessió de contes per infants d’un a quatre anys a càrrec de la rondallaire Ada Cusidó: “Dins el
cor”, un conte dolç sobre l’amistat i la companyia. http://www.ducuncucalsac.com/

Els mites de la por: bruixes, vampirs i mòmies.

Taller de quatre dies de durada. Per nens i nenes a partir de 8 anys, si són més petits cal que
vinguin acompanyats d’un adult. Places limitades. Inscripcions a la biblioteca. Gratuït.
•
•
•
•

Dijous 22 a les 17.30h. Una classe de por: bruixes, vampirs, homes llop... quina és la
seva història? Introducció al taller amb suport audiovisual.
Dissabte 24 a les 11h. Bruixes: disfressats de bruixes i bruixots es prepararà un
encanteri màgic.
Dijous 29 a les 17.30h. Vampirs: taller de maquillatge i realització d’un mòbil
Dissabte 31 a les 11h. Mòmies: taller de momificació

Dilluns 26 d’octubre a les 20h

Tertúlia literària sobre l’obra de teatre “Fum” de l’autor osonenc Josep Mª Miró a càrrec
d’Elvira Permanyer. “Fum”, que es va estrenar a finals del 2013 al la Sala Petita del Teatre
Nacional, és un thriller que remou al lector/espectador, obligant-lo a reflexionar sobre les
relacions personals i la pròpia identitat.
Elvira Permanyer, bibliotecària i llicenciada en Geografia i Història. Membre dels equips de
redacció de les revistes moianeses La Tosca i Modilianum: revista d’estudis del Moianès. En el
món teatral es considera una “dona de teatre” per haver fet tots els papers de l’auca i, molt
especialment, per haver treballat entre bambolines: direcció, versió de textos, decorats...

