JUNY A LA BIBLIOTECA DE
MOIÀ Dimarts 4 de juny de 2/4 de 6 a 2/4
de 8: Tarda de Tallers: taller de peixos de colors. A
partir de 5 anys
Del 3 al 28 de juny: Exposició La paret de les
auques: mostra d’auques d’escriptors. Amb la
col·laboració de Joan Vilamala.
Dimarts 11 de juny a les 8 del vespre: Valoració
pel XLII Premi Crexells de novel·la per part del club de
lectura de Moià, votació entre les novel·les: No et
miris el riu, Sense alè, La dona que es va perdre.
Dilluns 17 de juny a les 8 del vespre: Tertúlia del
club de lectura sobre la novel·la L'Illa de l'última
veritat de l'’escriptora Flavia Company. Darrera sessió
del curs.
Dijous 20 de juny a ¼ de 7 de la tarda: Tertúlia
amb l’escriptora Silvia Soler. Trobada de clubs de
lectura del Bages-Berguedà a la nova biblioteca
Ateneu-Les Bases. Cal inscriure’s a la biblioteca. Bus
gratuït.
Divendres 21 de juny a les 8 del vespre: Revetlla
literària a l’Ateneu Barcelonès per la proclamació del
guanyador Premi Crexells 2013. Amb la participació de
tots els clubs de lectura participants.

Divendres 28 de juny a les 8 del vespre:
Presentació del llibre: Cançons, auques i badalls de
Joan Vilamala. Poeta, versaire, irònic, crític i defensor
de la llengua, membre fundador del grup Esquirols.
Cançons, auques i badalls és una antologia dels milers de versos que
Vilamala ha escrit, publicat i cantat al llarg de més de quaranta anys. A la
primera part hi trobem els textos que l’autor va escriure per al grup
Esquirols, del qual va formar part des de l’inici, el 1970, fins a la dissolució
l’any 1985. Hi ha cançons d’aquelles que han esdevingut patrimoni de tots
els catalans, com “Fent camí” o “Conte medieval”, que encara es canten als
esplais, als caus o a les escoles, però també textos inèdits....
....Cançons, auques i badalls certifica la capacitat versificadora d’un Joan
Vilamala irònic i sorneguer, crític i burleta, defensor de la llengua i del país.
Però també apareix el Vilamala tendre i enamorat, o aquell que, sense
abandonar un estil molt pròxim, transparent i popular, reflexiona sobre la
vida, la mort i el caràcter fugisser dels dies.... Llorenç Capdevila

Aquest estiu et paguem les vacances: sortegem 3
bitllets Interrail dobles, 2 per 22 dies, 2 per 10 dies i 2
per 5 dies. Ompliu la vostra butlleta al endur-vos
material turístic: guies de viatges, revistes de
muntanya, viatges, excursionisme, mapes...
Espavila, tenim només 100 butlletes. Projecte Turisme i
Informació en conveni amb la Renfe.

I el curs s’acaba... tots els dimarts de 15:30 a
16:30, fins al 18 de juny: conversa en anglès a
càrrec dels tertulians en anglès. Tots els dimecres
de 15:30 a 16:30, fins al 19 de juny: conversa
en francès guiada pel Mateu.
Novetat: dins l’espai personal El meu compte del
Catàleg Aladí, podeu saber de quines biblioteques són

els documents que teniu en préstec fent clic al camp
codi de barres de cada exemplar prestat. Us recordem
que des d’aquí podeu prorrogar-vos el què teniu en
préstec, reservar-vos exemplars que estiguin prestats,
activar el vostre historial de préstecs...
<<Novetats-Novel·la.JPG>>

I si cliques a M’agrada estaràs
puntualment informat:
http://www.facebook.com/biblioteca
demoia
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