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22
dijous

Famílies
De 19.00 a 20.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Presentació del llibre infantil. Un conte ecoeditat 
per Pol·len Edicions i emmarcat en la Fira Alterna’t 
2022. A càrrec d’Irene Gonzàlez - Enginyeria sense 
fronteres.

PRESENTACIÓ

presentació del llibre:
“i es va fer la llum”

24
dissabte

Infants a partir de 3 anys
A les 12.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
A càrrec de membres del PEC Manlleu (Projecte 
Educatiu de Ciutat). 

HORA DEL CONTE *

viatge per les llengües 
del món

setembre

02
diumenge

Famílies, infants i joves
A les 10.00 h 
Sortida: Davant Museu del Ter 
Inscripcions: 9.30 h / Fi de ruta i esmorzar: Plaça 
Fra Bernadí. 
Bicicletada familiar en motiu de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. Amb la col·laboració 
de l’Alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
Guia de medi Natural i Temps de Lleure. A càrrec de 
XARXAMPA i Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Manlleu.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

pedalada contra el canvi 
climàtic 2022

octubre

04
dimarts

Infants de 0 a 3 anys
A les 18.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
La importància de ser diferents, a través del conte. 
A càrrec de les educadores de l’EBM Els Picarols.

HORA DEL CONTE I TALLER *

“els colors de l’àfrica” 

15
dissabte

Infants de 7 a 10 anys 
D’11.30 a 13.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Laboratori de lectura sobre la salut mental. 
Creació de diferents espais on literatura, art i joc 
ens permeten promoure hàbits i  estratègies per 
tenir cura de la nostra salut mental. A càrrec de 
Mar González.

TALLER

ens cuidem 

22
dissabte

Infants a partir de 4 anys 
A les 12.00 h
A la Biblioteca Municipal BBVA 
La bruixa Verdura ha fet un encanteri a la Natxeta i 
si no fabrica una poció màgica no la tornarà a 
veure. En serà capaç? A càrrec de Gerard Garcés.

HORA DEL CONTE *

“en gerard i la bruixeta 
natxeta” 

29
dissabte

Infants a partir de 2 anys 
A les 11.00 h
A l’escola Quatre Vents
Descobrim amb tota la família com sona, com 
canta, com es toca i com es balla la nostra 
estimada rumba catalana. Agua! Cal inscripció 
prèvia. A càrrec d’EL SAC, Inventora de Jocs.

DISSABTES EN FAMÍLIA **

els colors de la rumba 
catalana 

23
dimecres

Famílies 
De 19.00 a 20.30 h
A la Biblioteca Municipal BBVA
Canviant les regles dels nostres cicles. A càrrec de  
Magda Cebrián – cofundadora de Go Zero Waste.

TALLER

menstruació i 
sostenibilitat  

02
divendres

Infants a partir de 8 anys 
De 17.00 a 19.30 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Programem un joc de scroll vertical on 
controlarem a Ironman usant uns dispositius fets 
amb Makey Makey per moure’ns a esquerra i dreta 
de la pantalla. A càrrec de la Biblioteca Municipal 
BBVA.

TALLER / BIBLIOLAB *

vídeojoc ironman  

desembre

10
dissabte

Obert a tothom 
De les 16.00 a les 19.00 h 
A la Plaça Fra Bernadí
Inscripcions per posar parada a 
educacio@manlleu.cat

TALLER

mercat d’intercanvi i 
venda de joguines de 
segona mà

10
dissabte

Famílies, infants i joves
De 16.00 a 19.00 h 
A la Sala Exposicions de Can Puget 
Vine a descobrir les novetats en jocs de taula i a 
compartir una bona tarda en família. A càrrec de 
ENJOK.

DISSABTES EN FAMÍLIA

tarda de jocs de taula   

17
dissabte

Infants a partir de 4 anys
A les 12.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA
Una sessió de contes dels personatges màgics que 
apareixen per Nadal: el caganer, els reis, i el tió… 
En voleu saber quatre coses més? Si veniu a 
aquesta sessió, us assegureu que els reis no us 
portin carbó. A càrrec de David Planas.

HORA DEL CONTE *

contes de nadal   

18
diumenge

Obert a tothom
A partir de les 12.00 h 
A la Plaça Fra Bernadí
Torna la Marató, enguany dedicada a la salut 
cardiovascular. A càrrec de David Planas.

TALLER

la marató de tv3   

17
dissabte

Infants a partir de 3 anys
A partir de les 10.00 h 
A l’escola Vedruna Manlleu
Construirem objectes i elements amb productes 
naturals per posar al teu pessebre casolà.
Inscripcions abans del 15 de desembre. A càrrec de 
Gabins.

DISSABTES EN FAMÍLIA **

fes el teu pessebre

05
dissabte

Infants a partir de 4 anys 
A les 12.00 h 
A la Biblioteca Municipal BBVA 
Els arbres es despullen, en Marrameu torra 
castanyes, a la castanyera la camisa li va petita... i 
moltes més coses de tardor. A càrrec de MonMas.

HORA DEL CONTE *

“birondeta, birondó” 

novembre

08
dimarts

Famílies  
A les 19.00 h
A l’escola Pompeu Fabra
Entenem com se senten els nens i nenes d’AACC i 
com els podem ajudar. A càrrec d’Imma Monpín. 
Hi haurà servei de canguratge (amb inscripció 
prèvia). 

XERRADA **

descobrint les altes
capacitats 



tarda de jocs de taula   

* HORA DEL CONTE / BIBLIOLAB 
Les activitats de la Biblioteca són amb 

places limitades amb reserva prèvia. 
Truqueu a la Biblioteca per més informació 

Tel. 851 14 86 / 661 87 53 27

** DISSABTES EN FAMÍLIA / XERRADA
Es recomana inscripció prèvia per poder 

participar a l’activitat. 

Inscripcions amb requisits

20
setembre

13
desembre

Famílies i unitats de convivència
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Al Casal Cívic Frederica Montseny 

TALLER FAMILIAR

taitxí en família

al

22
setembre

15
desembre

Famílies i unitats de convivència
Dijous de 17.30 a 18.30 h
Al Casal Cívic Frederica Montseny 

TALLER FAMILIAR

biodansa en família

al

09
octubre

Totes les edats
Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h
A la carpa annexa del pavelló 
Pista oberta per patinar en família i amics. A càrrec 
de l’Ajuntament de Manlleu.

TALLER FAMILIAR

patina en família

a partir del

trimestrals

ORGANITZA:

COL·LABORA:


