OCTUBRE
Del l’1 al 14 d’octubre
Exposició bibliogràfica sobre el dia de la Salut Mental que es commemora el 10 d’octubre.

Dimarts 9 d’octubre a les 17:30h
Taller “Origami Màgic”. S’introduirà l’art de l’origami o papiroflèxia i es treballaran els
diferents circuits elèctrics amb els que podem il∙luminar la nostra figura de paper.
Per infants a partir de 8 anys. Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca.
BiblioLab: crea, innova, experimenta

Dijous 18 d’octubre a les 19:30h
El poder i les seves fantasies, una tertúlia per a aprendre i contrastar les idees: amb una
introducció, moderador i torns de paraula. A càrrec de Baltasar Fonts.
No us la perdeu!

Del 19 octubre al 9 novembre
Exposició “Ésser diminuts”.
Les narracions de tradició oral, ens diuen que, des de temps immemorials, els homes i les
dones han cregut que les forces de la natura eren genis, esperits, o divinitats. A la mitologia
catalana també se’n troben d’éssers eteris, incorporis, impalpables, de naturalesa fabulosa i
diminuta.

A partir del 22 d’octubre
Tornen les converses d’idiomes a la Biblioteca.
Dilluns de 15:30h a 16:30h: alemany i rus
Dimarts de 15:30h a 16:30h: anglès
Imprescindible nivell conversa. Gràcies als voluntaris internacionals dels Avets.

Dimarts 23 d’octubre a les 20h
Llegir teatre: tertúlia sobre l’obra de teatre Cartografia de una desaparición de l’autor
uruguaià Sergio Blanco, a càrrec d’Elvira Permanyer.
Sortida al TNC el divendres 2 de novembre a veure Kassandra, del mateix autor

Divendres 26 a les 17:30h
Hora del conte: “Éssers diminuts fabulosos” amb la rondallaire Glòria Arrufat.
Allà on anem hi ha éssers diminuts, a casa, dins del rebost, al llit... Oi que de vegades
desapareix la xocolata i ningú se l’ha menjat? O a la vostra habitació!! Quantes vegades us
l’heu trobat desendreçada, quan vosaltres ja l’havíeu endreçat?
O alguna vegada heu sentit un pet i no heu estat vosaltres, però tothom us mira?
Són follets, minairons, éssers diminuts trapelles i entremaliats, però són tan petits que no es
veuen.
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Divendres 26 d’octubre a les 20h
Xerrada “Composició, llum i color” a càrrec de la pintora Aida Mauri.
Primera xerrada del Cicle de Tardor del cercle Artístic del Moianès.

Dilluns 29 d’octubre a les 20h
Tertúlia literària sobre la novel∙la Tres dies i una vida de l’escriptor francès Pierre Lemaître, a
càrrec de Marià Baqués.
Si us agrada compartir lectures, veniu a la Biblioteca!
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