MAIG A LA BIBLIOTECA DE MOIÀ
Durant tot el mes de maig:
Mirem Espriu: una proposta en Llibres d’Art de cinc artistes
plàstiques: Marina Berdalet, Manuela Candini, Montse Ginesta, Eva
Figueras i Marian Lopez, el col·lectiu d’artistes Poètica Còdex que
treballa en la creació de noves aportacions en llibres d’art.
http://poesiaillibres-art.blogspot.com.es/
Amb la col·laboració del Museu de Moià que ens cedeix les vitrines.
Del 6 al 31 de maig:

Mural Despentina’t, sigues tu: pintura lliure de dones moianeses

en motiu de l’acte que es va fer el dia internacional de la dona a Moià.

Dimarts 7 de maig de 2/4 de 6 a 2/4 de 8:
Tarda de Tallers: Taller primaveral de flors de paper. A Partir de 5
anys
Divendres 17 de maig a les 8 del vespre:
Xerrada: Què és un llibre-Art? itinerari artístic per la mostra
Mirem Espriu a càrrec d'Eva Figueras i Montse Ginesta del Col·lectiu
Poètica Còdex. Ens presenten la mostra de llibres-Art en homenatge
a Salvador Espriu i ens expliquen què són els llibres d’artista.
Poètica Còdex és un col.lectiu d'artistes format per:
Montse Ginesta , Marian López, Manuela Candini i les moianeses
Marina Berdalet i Eva Figueras.
http://poesiaillibres-art.blogspot.com.es/
Amb la col·laboració del col·lectiu Poètica Còdex.
De dilluns 20 a dijous 23 de maig:
Setmana d’intercanvi de llibres per llegir.
Recollida de llibres a les escoles i a la biblioteca de l’institut. Intercanvi
dels vals per llibres durant tota la tarda del divendres 24 a la
biblioteca.
Amb la col·laboració dels centres educatius del Moianès.
Divendres 24 de maig:
Mercat d’intercanvi de llibres per llegir: contes, novel·les
juvenils i novel·les per adults.
Es poden intercanviar amb vals d’intercanvi o amb un donatiu de 3€ un
llibre, 5€ dos llibres, 10€ cinc llibres, per comprar fons nou per la
biblioteca. Tothom hi és convidat.

Dilluns 27 de maig a les 8 del vespre:
Club de Lectura sobre el llibre: Això sembla el paradís de John
Cheever, amb el traductor de la novel·la Jordi Martin Lloret com a
convidat de luxe.
Tots els dimarts de 15:30 a 16:30.
Conversa en anglès a càrrec del grup de tertúlia en anglès.
Tots els dimecres de 15:30 a 16:30.
Conversa en francès guiada per la Blandine i en Mateu.
Notícies:
- La biblioteca de Moià ha rebut un dels premis Maria Moliner de
foment a la lectura – 2012: rebrem un munt de literatura infantil i
novel·la juvenil.
- Per a qui els vulgui provar, tenim 3 e-readers a la vostra disposició
en préstec per 30 dies, carregats amb un miler de clàssics, regal
també del Ministerio. Reserva’l a la biblioteca.
- Si us interessa podeu participar de jurat al Premi Crexells:
http://crexells.ateneubcn.org/ informeu-vos a la biblioteca.
- El dijous 20 de juny farem la trobada de clubs de lectura Bages –
Berguedà, per fer tertúlia amb l'escriptora Silvia Soler sobre el seu
darrer llibre L’estiu que comença, Premi Ramon Llull. Apunteu-vos a
la biblioteca.
- Podeu consultar les darreres novetats
http://sinera.diba.cat/screens*cat/novetats_cat.html i la memòria 2012 de la biblioteca.
I si cliques a M’agrada estaràs puntualment informat:
http://www.facebook.com/bibliotecademoia
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