Activitats & Novetats
Biblioteca de Moià
Horari estiu:
Dilluns a divendres: 15:30 a 20:30
Dimecres: 10 a 13 Dissabtes: 10 a 14

b.moia@diba.cat
www.facebook.com/bibliotecademoia
biblioteca.moia.cat
Tlf.: 938300674

AGENDA d'AGOST
Divendres 2 d’agost de 8 a 9 del vespre:
Espectacle per a adults:
Contes de Pere Calders de la mà de Tísner
a càrrec del grup Para bé l’orella.
http://parabelorella.blogspot.com.es/
Teresa Arrufat, Antonio Bermejo i Maite Mompart, acompanyats
al violoncel per Júlia Carrasco.

Del 30 de juliol al 24 d'agost:
EXPOSICIÓ
Escriure en temps difícils
ARTÍS-GENER, FERRATER -MORA, CALDERS I SALES
Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes

Durant tot el mes d'agost
Mostra de pintures de Maria Estevadeordal

INICI TERTÚLIES LITERÀRIES
Torna el club de lectura, tots els lectors que vulgueu començar la
temporada podeu passar ja a recollir la novel·la Incerta Glòria de
Joan Sales.
A la tertúlia de dilluns 30 de setembre comptarem amb una
convidada especial: Laura Borràs, comissària de l'Any Sales,
Tísner i Calders. Directora de la Institució de les Lletres
Catalanes.

SORTEIG INTERRAIL
Ja tenim guanyadors dels tres bitllets dobles d'interrail:
1r premi: M. Teresa González, de la Biblioteca de Taradell
2n premi: Alfonsa Mañas, de la Biblioteca de Caldes de Montbui
3r premi: Eugeni Alboquers, de la Biblioteca de Moià.
Molt bon

viatge!
En aquesta campanya de promoció de la viatgeteca, que com és habitual
ens ha patrocinat RENFE, hi han participat els lectors que del 15 de maig
al 10 de juliol s'han endut en préstec guies de viatge de les biblioteques
projecte Turisme : Arenys de Mar, Berga, Caldes de Montbui, Moià,
Sabadell (Bib Safareigs), Sant Celoni,Taradell i Vilafranca del Penedès.

BIBLIOPISCINES A LA PISCINA MUNICIPAL
Literatura fresca: contes, novel·les i revistes a la paradeta de la biblioteca

que tenim a les piscines municipals perquè no us falti lectura enlloc.

SETMANA FESTA MAJOR: VACANCES
Del 12 al 17 d'agost la biblioteca romandrà tancada per vacances.
Bona festa major i bona lectura pels que ja esteu de vacances!

TASTET de NOVETATS
Trobareu totes les novetats de llibres i pel·lícules a l'enllaç:
http://aladi.diba.cat/screens*cat/novetats_cat.html

Brúixoles que busquen
somriures perduts

En una sola persona

d'Albert Espinosa

de John Irving

La marinada sempre arriba
de Lluís Foix

Brioixeria: feta a casa amb el
gust de sempre

Exploradors emocionals

de Xavier Barriga

de M. Mercè Conangla

Argo (dvd)

Get Up! (cd)

Los niños de Franco
de Xavier Gassió

Els fantàstics llibres voladors
del Sr. Morris Lessmore
de William Joyce
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