
El cinema mut és desconegut pels infants. 
Cinc films basats en contes clàssics que 
tenen com a nexe la figura de Segundo de 
Chomón, El gat amb botes, Aladí o la llàn-
tia meravellosa, Alí Babà i els 40 lladres, La 
bella dorment i El petit Polzet són els títols 
que veurem.  

Es narraran els contes en directe i escolta-
rem la música composada per aquests. 
Activitat adreçada a infants a partir de 5 
anys. 
Materials cedits per la Filmoteca de        
Catalunya.  

Organitza: Federació  catalana de         
cineclubs.  

Dissabte 23        de gener a les 12 h.   
 BIBLIOTECA   ARMAND       CARDONA    

SESSIONS DE LA FILMOTECA    
       HORA DEL CONTE 

CHOMÓN PER A LA MAINADA 

Dilluns 4 de gener a les 11.30 h. i a les 12.15h   
 BIBLIOTECA   JOAN OLIVA         I MILÀ 

HORA DEL CONTE  

EL CONTE  DE L’ELISEU 

 

Del 20 de  gener al 20 de febrer 
BIBLIOTECA    ARMAND      CARDONA     

CICLISME A VILANOVA,  UN LLARG        
VIATGE SOBRE DUES RODES 

Des de principis de segle XX, en que va passar 
la Volta a Catalunya, han sigut nombroses les 
personalitats,  esdeveniments i  afició que ha 
despertat el ciclisme a  Vilanova.                                           

   ?      CONCURS Del 25 al 29       de gener   
 BIBLIOTECA   JOAN OLIVA        I MILÀ  

EL DOLCET FA ANYS! 
Amb motiu del desè aniversari del Dol-
cet, la Biblioteca acull una exposició 
on es mostraran il·lustracions i diferents 
objectes relacionats amb aquest per-
sonatge tant estimat pels infants. 

MANUALITAT 

Dissabte 30       de gener            de 16:30              a 19:30 h.   
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA         I MILÀ  CARNAVAL, CARNAVAL!!! 

ANIMA LA  FESTA 

Vols crear un complement ben divertit per 
aquest Carnaval? Vine a la Biblioteca a      
fer-lo i treu l’artista que portes dins!  
 

Activitat adreçada a infants de totes les 
edats, sense inscripció prèvia.  

GIMCANA 

Del 16 al 30       de gener       
ESTABLIMENTS DEL CENTRE        DE LA CIUTAT 

Troba en Dolcet a 10 establiments del cen-
tre de la ciutat. Recull la teva butlleta de 
participació als centres cívics i  biblioteques 
municipals, omple-la i vine a buscar el teu 
premi* el dissabte 30 de gener de 17 a 20h 
a l’entrada del Teatre Principal.                                                     
Organitza: El Cep i la Nansa edicions  

BUSCA’L BÉ, BUSCA’L BÉ,            
ON ÉS EL DOLCET? 

A càrrec de Carme Jariod, actriu.    
Aquestes Festes l’Eliseu, carter reial, té 
instal·lada la vela a la plaça de la Vila. 
Voleu conèixer la història de l’Eliseu i com 
va arribar a la ciutat? Veniu a la           
biblioteca!. Activitat adreçada a infants a 
partir de 3 anys. 

L’exposició acull una selecció de  fotografies  
d’aquest esport a la ciutat, provinents del fons 
fotogràfic  municipal, arxiu Mas i Horro        
conservades a l’Arxiu Comarcal del  Garraf, i 
d’altres fons com la Biblioteca Museu Víctor            
Balaguer i col·leccions particulars.     
En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del 
Garraf i Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Divendres 22 de gener a les 19 h.   
 BIBLIOTECA   ARMAND       CARDONA    

EL PRIMER CAMPEÓN.   
EL MUNDO QUE VIO   
MARIANO CAÑARDO 

* Tots els participants rebran un premi fins a 
exhaurir existències. 

INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ 

EXPOSICIÓ 

CICLISME A VILANOVA,  UN 
LLARG  VIATGE SOBRE DUES 
RODES 

A càrrec de Frederic Ràfols, cicloturista local, i 
d’Ivan Vega, autor del llibre i periodista         
esportiu. Un llibre que parla de la història del 
ciclisme en una època on hi havia escassetat 
de curses -Volta a Catalunya, Tour de França, 
Giro i clàssiques- i tot s’estava gestant, va apa-
rèixer un ciclista professional navarrès que va 
creuar fronteres, i que marcà un abans i un 
després en aquest esport al nostre país.  

 

PRESENTACIÓ 
DE LLIBRE 

Del 25 de gener al 13 de febrer  
 BIBLIOTECA   JOAN OLIVA        I MILÀ  

ELS COROS DEL CARNESTOLTES 

Cada any pel dilluns de Carnaval els  
coros de les diverses associacions surten 
pel carrer a cantar.               

L’exposició recull fotografies i lletres de 
molts d’aquests coros que ja han passat 
a la història del Carnaval vilanoví. Les 
fotografies seleccionades són del fons 
fotogràfic municipal i de l’arxiu de la FAC 
conservat a l’Arxiu Comarcal del Garraf.                  

En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal 
del Garraf. 

EXPOSICIÓ DE CARNAVAL 

Vols demostrar els teus coneixements 
sobre la festa? Vols guanyar un lot de 
productes ‘made in Carnaval’? Respon 
les cinc preguntes relacionades amb les 
fotografies de l’exposició Els Coros del 
Carnestoltes que hi ha a la Biblioteca 
Joan Oliva. En col·laboració amb la FAC 
i l’editorial El Cep i la Nansa. 

EXPOSICIÓ DE CARNAVAL 
Del 25 de gener al 13 de febrer  

 BIBLIOTECA   ARMAND       CARDONA    

ELS COROS DEL CARNESTOLTES 

TALLER INFANTIL 

Dissabte 30      de gener              a les 12 h.   
 BIBLIOTECA    ARMAND        CARDONA 

Enguany el Dolcet, el caramel que volia anar 
a la Comparsa, protagonista del conte de 
Carnaval  conegut per molts nens i nenes fa 
10 anys! Vine a la biblioteca i construeix un 
Dolcet super xulo!  

Activitat adreçada a infants a partir de 5 
anys. Places limitades. Inscripció prèvia a la 
Biblioteca a partir de l’11 de gener. Cost del 
taller 1 € (el material el facilitarà la               
biblioteca).   

El mateix dia 30 a les 17h i a les 19h,            
espectacle del Dolcet al Teatre Principal, serà 
una gran festa!  

FEM UN TITELLA D’EN DOLCET 

Es comentarà el llibre Un mar de problemes de 
Donna Leon. Coordinació a càrrec de Sofía de 
Ruy-Wamba.                                                          
La biblioteca Joan Oliva té un fons especial 
sobre gènere negre. Les trobades literàries    
L’Oliva Negra volen fomentar la lectura        
d’aquest gènere, alhora que compartir-les amb 
els que ja en són lectors.                                           
Places limitades. Inscripció a la Biblioteca a 
partir del 22 de desembre.  

 CLUB DE LECTURA: 
L’OLIVA NEGRA 

Dimarts 2 de febrer a les 17.30 h. 
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA         I MILÀ  

Programa especial des de la Biblioteca. Vine i 
participa!  

Amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio (13 de 
febrer) i el Carnaval de Vilanova.      

En col·laboració amb Canal Blau.  

PROGRAMA DE RÀDIO 

Dimarts 9     de febrer       a les 12 h. 
BIBLIOTECA    ARMAND CARDONA 

MÉS CONTENT QUE UN GÍNJOL 

 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

A càrrec de les vilanovines Núria Ribé,         
psicòloga dels Serveis socials de l’Ajuntament, 
i Marga Serra, professora del màster de       
Nutrició i Salut de la UOC i autora dels llibres 
presentats  Els trastorns de la conducta        
alimentària i Trastornos del comportamiento 
alimentario. Enfoques preventivos, i amb la   
participació de Neus Munté, vicepresidenta 
en funcions de la Generalitat de Catalunya,      
consellera de Benestar Social i Família i          
portaveu del Govern. 

Dijous 11      de febrer       a les 20 h. 
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA    I MILÀ 

ELS TRASTORNS DE LA                                    
CONDUCTA ALIMENTÀRIA 

HORA DEL CONTE 

L’ALLAU EL TERRIBLE 

A càrrec de Tirabec: contes i titelles.  
Titelles de petit format.  

Aquest conte de Taï-Marc Le Thanh ens 
convida a viatjar fins les estepes de   
Mongòlia on trobarem a L’Allau, que té 
una gran fam de conquesta. El seu en-
cant irresistible i les seves aventures ens 
aporten una reflexió sensible i divertida 
sobre el sentit de la violència.                
Activitat adreçada a infants a partir de    
5 anys. 

Dissabte 13 de febrer      a les 12 h. 
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA         I MILÀ  

LLET PER REVISTES 
Del 15 de febrer al 5 de març. 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Vilanova i la Geltrú ha organitzat una 
campanya solidària de Llet per revistes. 
Porta a les biblioteques Joan Oliva i Milà                                    
i Armand Cardona Torrandell 1 bric de llet sencera                    
i podràs emportar-te un lot de 3 revistes.  
La llet es destinarà a l’Economat de VNG.  
 
En col·laboració amb Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  

Del 28 de  gener al 22 de febrer   
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA         I MILÀ  

La Biblioteca Joan Oliva presenta la 4a 
edició del concurs de microrelats de      
Gènere Negre.  
Els microrelats es podran fer arribar a la 
Biblioteca del 28 de gener al 22 de febrer. 
Amb motiu d’aquesta 4a edició del       
concurs,  la biblioteca estrena nou logotip 
per la Secció de Gènere Negre a càrrec 
de Jorge Fornés, dibuixant de còmic que 
treballa per l’editorial de còmics Marvel.  
Es publicaran les bases del concurs el dia 
28 de gener al bloc de la biblioteca, Fora 
del prestatge, http://www.vilanova.cat/
blog/joanoliva/                                             
Animeu-vos a participar! 
 

MICRORELATS DE GÈNERE NEGRE 

   ?      CONCURS 



 

 

 

 
    

    

   
 
 
   
   
   
 

 

 
 

 
 

  CLUBS DE LECTURA                       
   BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 

     Club de lectura La Crisàlide: 
     A càrrec de Ma. Rosa Nogué  
    (a partir de 18 anys)  
     Dimecres 13 de gener i 10 de febrer a les 17.30h 
       

     Club de lectura en francès: 
     A càrrec d’Esther Bruna  
     (a partir de 18 anys)  
     Dimarts 12 de gener i 9 de febrer a les 16.30h 
       

     Club de lectures comentades: 
     A càrrec de Joan Calderón  
     (a partir de 18 anys)  
     Dilluns 11 de gener i 1 de febrer a les 17.30h 
      

     Club de lectura juvenil: 
     A càrrec de Fanny Guinart  
     (Adreçat a nens/es de 10 a 12 anys)  
     Dissabtes 23 de gener i 20 de febrer a les 16.30h 
       
  BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL 
     Club de lectura d’adults: 
     A càrrec de Mercè Foradada  
     (a partir de 18 anys)  
     Dissabtes 30 de gener i 27 de febrer a les 17.30h 
 

     Club de lectura d’adults: 
     A càrrec de Mercè Foradada  
     (a partir de 18 anys)  
     Dimecres 3 de febrer a les 18h 
      

     Club de lectura en veu alta: 
     A càrrec de Susanna Garcia-Prieto  
     (joves i adults)  
     Dissabtes 23 de gener i 20 de febrer a les 17.15h 
     INSCRIPCIONS OBERTES 

 

HORARIS I CONTACTE 

BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
 
 

 Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h. 
 Dimarts de 16 a 20 h. 
 Dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
 Sala infantil 
 De dilluns a divendres de 16 a 20 h. 
 Dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
 

Plaça de la Vila, 13 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel: 93 893 20 39 
Fax: 93 814 24 25 

@: b.vilanovag.jo@diba.cat 
www.vilanova.cat/biblioteques 

Blog: www.vilanova.cat/blog/joanoliva 
Fb: /bibliotequesvilanovageltru 

 

BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 

TORRANDELL 

 

 

 De dimarts a divendres de 10 a 14 h. i de                  
 16 a 20 h. 
 Dilluns de 16 a 20 h. 
 Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 

Menéndez y Pelayo, 15-17 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel: 93 815 91 21 
@: b.vilanovag.act@diba.cat 

www.vilanova.cat/biblioteques 
Blog: www.vilanova.cat/blog/armandcardona 

Fb: /bibliotequesvilanovageltru 
 
 

 

 Xarxa de 

 Biblioteques Municipals 
 VILANOVA I LA GELTRÚ 

TIVI 
AC 

TATS 
GENER-FEBRER 2016 

SERVEI MÒBIL DE LES BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS 

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 

Tots els divendres de 10 a 13 h. 

Del 15 al 17 de febrer de 18 a 20 h. 
BIBLIOTECA    ARMAND CARDONA 

Vols aprendre a configurar la càmera del teu 
mòbil i a editar les teves fotografies i vídeos? 
Vine a aquest curs i t’ensenyarem, entre     
d’altres coses, aplicacions sobre fotografia i 
vídeo.  Durada del curs 4 hores, dividides en 
dues sessions els dies 15 i 17 de febrer.           
Activitat adreçada a majors de 55 anys.                     
Places limitades. Inscripció prèvia a la          
Biblioteca a partir del 25 de gener.  
Organitza:  

FOTOS I VÍDEOS AMB EL MÒBIL.         
MOSTRA LA TEVA CREATIVITAT 

      TALLER ADULTS HORA DEL CONTE /
TALLER INFANTIL 

A càrrec de la seva autora Inês Castel-Branco. 
Respira és un diàleg entre un nen i la seva   
mare a l’hora d’anar a dormir. Aquest diàleg 
podria succeir a qualsevol hora del dia i a 
qualsevol lloc, perquè el llibre és una recopila-
ció d’exercicis il·lustrats que poden ajudar als 
més petits a prendre consciència de la seva 
respiració. Durant la narració del conte        
s’ajudarà a respirar els nens infants. L’hora del 
conte finalitzarà amb un petit taller on es cons-
truirà el nino articulat que és el protagonista 
de Respira. Activitat adreçada a infants a par-
tir de 4 anys. Col·labora: Fragmenta Editorial 

RESPIRA Dissabte 27 de febrer       a les 12 h. 
BIBLIOTECA    ARMAND CARDONA 

Del 22 al 24 de febrer de 18 a 20 h. 
BIBLIOTECA    ARMAND CARDONA 

Saps què és això del whatsApp? Vols        
exercitar la teva memòria amb alguna     
aplicació de mòbil? Vols enviar correus des 
de la tauleta? Apunta’t a aquest curs.      
Durada del curs 4 hores, dividides en dues 
sessions els dies 22 i 24 de febrer.  Activitat 
adreçada a majors de 55 anys. Places      
limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca a 
partir del 25 de gener.                                  
Organitza:  

APP’S I WHATSAPP, COMUNICACIÓ     
INSTANTÀNIA A TRAVÉS DEL MÒBIL 

      TALLER ADULTS 

A càrrec de Xavier Vernetta, escriptor.           
Activitat literària enfocada a la manera de 
conferència/col·loqui. La biblioteca facilitarà 
el préstec de Tòquio blues d'Haruki Murakami, 
llibre sobre el que es comentarà el tema de la 
solitud i món interior.                                         
Places limitades. Inscripció prèvia a la              
biblioteca a partir del 25 de gener. 

FÒRUM LITERARI 

LA SOLITUD I DEL MÓN              
INTERIOR DE LES PERSONES 

Dijous 25       de febrer a 
les 18 h. 

BIBLIOTECA    JOAN OLIVA  I MILÀ 

5 Dimarts, de 10 a 12.30 o de 16.30 a 19h 
BIBLIOTECA    JOAN OLIVA    I MILÀ 

A càrrec de Marta Uxò i Mònica Garcia, pro-
fessionals del Servei de Mediació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i     
expertes en gestió alternativa de  conflictes.                                                       
Aquest taller facilitarà posar en pràctica     
estratègies de gestió de les emocions i         
habilitats de  comunicació.  
Consta de 5 sessions (a escollir matí o tarda): 
Dimarts: 16, 21 de febrer i 1, 8, 15 de març 
Opció matí: de 10 a 12.30 h. 
Opció tarda: de 16.30 a 19 h 
Inscripcions a partir del 18 de gener al Servei 
de Convivència i Equitat (de 9.30 a 14 h.) o 
per telèfon al 93 814 00 00 extensió 3370, o a 
convivència@vilanova.cat 
Taller adreçat a persones majors de 18 anys. 
Col·labora: Servei de Convivència i Equitat 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

COM FER DEL CANVI UNA OPORTUNITAT 

      TALLER ADULTS 


