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/biblioteques 

Segueix-nos a: 

Biblioteca Joan Oliva i Milà 

Plaça de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tef: 93 893 20 39 

b.vilanovag.jo@diba.cat 

Fora del Prestatge 

 

HORARI 

Dilluns, dimecres, dijous, divendres 

de 10 a 20 h 

Dimarts de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
Menéndez y Pelayo, 15-17 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tef: 93 815 91 21 

b.vilanovag.act@diba.cat 

Un mar de lletres 

 

HORARI 
Dilluns de 16 a 20 h 

Dimarts, dimecres, dijous i divendres 

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
 

Setmana 

iència 

de la 

Dissabte 18 de novembre a les 18h  

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

TALLER INFANTIL:  

Un viatge de milions d’anys 

 

A càrrec de l’Institut Català de Paleoecologia Huma-

na i Evolució Social (IPHES). 
 

A partir de la lectura de fragments del llibre L’aventura de la 

vida, s’introduirà als infants en la Prehistòria i als Neandertals. 

Descobriran com eren les primeres evidències d’art, què pinta-

ven i com elaboraven les primeres pintures rupestres conegu-

des.  

Pintaran utilitzant tècniques i pintu-

res, imitant els primers artistes.  

Adreçat a majors de 10 anys. Places 

limitades. Inscripció prèvia a la Biblio-

teca a partir del 16 d’octubre.  

Programa BiblioLAB de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals de la Diputa-

ció de Barcelona  



Del 8 de novembre al 9 de desembre  

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

EXPOSICIÓ DE CÒMIC:  

Super Women, super inventors 
 

Exposició de la il·lustradora i escriptora per a mit-
jans de comunicació Sandra Uve.  

 

Tracta la historia de 25 dones inventores, il·lustrades amb 

aquarel·la i tinta xinesa, dones que contra tot pronòstic, van 

aconseguir el seu somni, un invent amb una patent legal i la 

seva llibertat intelectual i física. L’exposició dóna a conèixer la 

seva tasca i el canvi significatiu que va 

suposar cadascun d’aquests invents en la 

nostra historia.  

Produïda pel Servei de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. 

 

 

Dissabte 11 de novembre a les 10.30h 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

TALLER INFANTIL:  

Súper Inventores!  

 

A càrrec de Sandra Uve, il·lustradora i escriptora.  

 

T'imagines convertir-te en una inventora i poder canviar el 

món? En aquest taller xerrarem sobre dones inventores, com 

la Marie Curie o l'Ada Lovelace, i viatjarem al futur on ens di-

buixarem a nosaltres mateixes...com inventores! Que vols ser 

doncs? Científica? Dissenyadora? Astronauta?  

Adreçat a noies de 9 a 11 anys. Places 

limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca.  

Al voltant de l'exposició Super Women, 

Super Inventors.  

 

Dissabte 11 de novembre a les 12h  

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

HORA DEL CONTE:  

Ada Lovelace 
 

De Maria Isabel Sánchez Vegara, text, i Zasouko Ya-
mamoto, il·lustració.  

 

A càrrec Carme Jariod, actriu.  
 

Ada Lovelace, filla de Lord Byron, fou una matemàtica i escrip-

tora britànica. Nascuda a Londres el 1815, Ada va deduir i pre-

veure la capacitat d’un ordinador per anar més enllà dels sim-

ples càlculs matemàtics i va descriure el 

primer llenguatge de programació i per 

això se la considera la primera programa-

dora de la història.  

Activitat adreçada a infants a partir de 3 

anys.  

Col·labora: Alba editorial 

Dimecres 15 de novembre a les 18h  

Biblioteca Joan Oliva i Milà 

TALLER D’INVESTIGACIÓ:  

Detectius d’ADN 
 

A càrrec d’Escuelab. 

 
Els participants aprendran a extreure l’ADN emprant materials 

quotidians i a reconèixer l’estructura de les cèl·lules com també 

a saber el rol de l’ADN en els éssers vius.  

Adreçat a joves de 14 a 16 anys. Places 

limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca a partir del 16 d’octubre.  

Programa BiblioLAB de la Xarxa de Bibli-

oteques Municipals de la Diputació de 

Barcelona  

Dimecres 15 de novembre a les 20h 

Biblioteca Joan Oliva i Milà 

XERRADA:  

La ciència és màgica 

A càrrec de Vicenç Gómez, estudiant de Biotecnolo-
gia a la Universitat de Barcelona (UB) i mag.  

 

L'art de la màgia pot semblar que es basi en el desafiament de 

qualsevol llei natural, lògica o sentit comú. El que pot semblar 

contradictori és que molts dels jocs d'il·lusionisme que existei-

xen tenen una base científica, ja sigui física, química o bé, mate-

màtica.  

 

Xerrada al voltant del treball de recerca 

que va fer com alumne de l’Institut F. X 

Lluch i Rafecas.  

 

 

Dijous 16 de novembre a les 17h  

Biblioteca Joan Oliva i Milà 

TALLER D’INVESTIGACIÓ:  

La grandesa del més petit 

 

A càrrec d’Explorium. 

 

En aquest taller es parla de l'impacte que tindrà la nanotecnolo-

gia en el segle XXI i què és. Es faran dos exemples pràctics, un 

sobre la reactivitat amb una pastilla efervescent i un altre sobre 

com retardar les reaccions, la nanoencapsulació.  

Adreçat a adults. Places limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca a partir del 16 d’octubre.  

Programa BiblioLAB de la Xarxa de Biblio-

teques Municipals de la Diputació de 

Barcelona  

 


