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#Biblioteca Municipal

Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 893 20 39
Fax: 93 814 24 25
e-mail: b.vilanovag.jo@diba.cat

Horari:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres 
de les 10 a les 20 h
Dimarts de les 16 a les 20 h
Dissabtes de les 10 a les 14 h 
i de les 16 a les 20 h

Sala infantil
De dilluns a divendres de les 16 a les 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Biblioteca Municipal

Armand Cardona
Torrandell
Menéndez y Pelayo, 15-17
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 815 91 21
e-mail: b.vilanovag.act@diba.cat

Horari:
Dilluns de les 16 a les 20 h
De dimarts a divendres 
de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 20 h
Dissabtes de les 10 a les 14 h 
i de les 17 a les 20 h

Servei mòbil de les Biblioteques Municipals
Tots els divendres, de les 10 a les 13 h, Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar
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http://www.diba.cat/biblioteques              http://www.vilanova.cat/biblioteques

Biblioteca Municipal

Joan Oliva i Milà
Biblioteca Municipal

Armand Cardona Torrandell

Club de lectura de nois i noies 
(a partir de 1r d’ESO)
(cada últim dissabte de mes a les 17 h)
a càrrec d’Òscar Pérez

Club de lectura d’adults 
(a partir de 18 anys) 
(cada últim dissabte de mes a les 17,30h) 
a càrrec de Mercè Foradada

Club de lectura de teatre 
(cada últim divendres de mes a les 18 h) 
a càrrec de Josep Mª Teixell

Per a més informació sobre els dies i les hores 
de trobada dels clubs de lectura, 
poseu-vos en contacte amb la Biblioteca

Club de lectura La Crisàlide   
a càrrec de Sílvia Romero

Club de lectura de Filosofia
a càrrec de Sílvia Sunyer

Club de Lectura Fàcil en català  
a càrrec d’Eulàlia Ribó
Col·labora el Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i del Garraf

Club de lectura en anglès 
a càrrec de Claire Reed

Club de lectura en francès 
a càrrec d’Esther Bruna

Lectures comentades 
a càrrec de Joan Calderón

Taller d’escriptura creativa 
a càrrec de Mercè Rey

Taller virtual d’escriptura 
a càrrec de Maria Teresa Saborit

Per a més informació sobre els dies i les hores 
de trobada dels clubs de lectura i tallers d’escriptura,
poseu-vos en contacte amb la Biblioteca

http://www.vilanova.cat/biblioteques http://www.vilanova.cat/biblioteques
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Visiteu el bloc de la Biblioteca amb la darrera 
informació del moment:

http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/

Bibliobloc - Fora del prestatge

Visiteu el bloc de la Biblioteca amb la darrera 
informació del moment:

http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/

BiblioBloc - Una mar de lletres

NOU

Activitats
Novembre /
Desembre 2010
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¶ Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà ¶ Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE A LES 18 H # TALLER PER A ADULTS

Respiració i veu (2a sessió) 
a càrrec de Sigrid Haas

Aprendrem els conceptes bàsics per tal de treure-li més
partit a la nostra veu, per poder cantar o parlar en públic i
no quedar-nos afònics i afòniques.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca a partir del 6 de
setembre.
Dins el programa

DIJOUS 18 i 25 DE NOVEMBRE A LES 18,30 H # SEMINARI

E-NGLISH 
a càrrec de Martin Moore, professor col·laborador de la UOC

Dues sessions que us ajudaran a millorar el vostre nivell
d’anglès, sigui bàsic o avançat, mitjançant la utilització de
recursos disponibles a Internet.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca a partir del dia 2 de
novembre.
En col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya

DEL 23 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE # EXPOSICIÓ

Punts de reflexió: 
les violències contra les dones
Una reflexió sobre les discriminacions indirectes que pateixen
les dones, la violència estructural, els espais de lluita i de
canvi, les formes de la violència i les maneres de tallar-la.
Organitza: Espai d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE A LES 19,30 H # DIMECRES LOCALS

Periodisme
amb la participació de Francesc-Marc Álvaro, Xavier Capdevila i
Francesc Escribano. Moderats per Guillem Mercader

Activitat que vol donar a conèixer els autors i autores de la
ciutat.

DEL 24 DE NOVEMBRE A L’11 DE DESEMBRE # EXPOSICIÓ

Els treballs portuaris
A començaments del segle XX a Barcelona es va crear un
col·lectiu d’obrers especialitzat en la construcció i ampliació
de molls i dics: les canteres del Garraf formen part de la
construcció del Dic de l'Est.
Exposició emmarcada dins el Projecte «Catalunya Marítima - Crònica
en blanc i negre, 1880-1980» del Museu Marítim de Barcelona
Produïda pel Museu Marítim de Barcelona, amb la col·laboració de la CAM.

DEL 27 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE # EXPOSICIÓ

Concurs de Punts de Llibre
Treballs presentats al concurs de Punts de Llibre per al Dia
Mundial de la Sida. 
En col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials i Salut de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació IRES

DEL 3 AL 10 DE DESEMBRE # EXPOSICIÓ

Jo també vaig ser invisible
Tracta la problemàtica que pateixen els infants víctimes de
violència de gènere en l'àmbit familiar.
Organitza: Espai d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
amb la col·laboració de l’Institut de Reinserció Social (IRES)

DIJOUS 9 DE DESEMBRE A LES 18 H # TALLER PER ADULTS

Respiració i veu (3a sessió)
a càrrec de Sigrid Haas

Aprendrem els conceptes bàsics per tal de treure-li més
partit a la nostra veu, per poder cantar o parlar en públic i
no quedar-nos afònics i afòniques.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir del 6 de
setembre.
Dins el programa

DEL 13 AL 17 DE DESEMBRE # XERRADA VIRTUAL

Menjar nadalenc i alternatives light
Quines alternatives podem tenir a l’hora de menjar sa en els
dies festius? Una especialista us donarà resposta a través
del bloc de la Biblioteca Fora del prestatge (categoria “Racó
de pares i mares”) http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/

En col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials i Salut de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

DISSABTE 18 DE DESEMBRE A LES 12 H # PRESENTACIÓ

Conte guanyador del Premi Mercè Llimona
Explicació del conte guanyador a càrrec dels autors/res. 

DEL 21 DE DESEMBRE AL 24 DE GENER # EXPOSICIÓ

Els grans transatlàntics
Documents gràfics que representen els interiors d’aquests
vaixells, i de vistes de les seves arribades i sortides dels
ports més importants del món i com es viatjava en aquests
“gegants del mar”... 
Produïda pel Museu Marítim de Barcelona, amb la col·laboració de la CAM.

activitat
per a
infants

activitat
per a
infants

DIMECRES 3 DE NOVEMBRE A LES 19 H # INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

La Primavera Republicana al Penedès
a càrrec d’Àngels Parés professora i una de les comissàries de
l’exposició
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
Col·labora: Biblioteca Armand Cardona

DEL 3 AL 27 DE NOVEMBRE # EXPOSICIÓ

La Primavera Republicana al Penedès
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs
Col·labora: Biblioteca Armand Cardona

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE A LES 12 H # HORA DEL CONTE - TALLER

Mooonstres 
de JuanolO

Taller de monstres per a tots els nens i nenes amb la
participació de l’autor.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE A LES 12 H # TALLER

Explica’m una Òpera
L’òpera és un espectacle molt complert ja que aglutina la
música orquestral, la veu humana, el ballet,
l’escenografia, el vestuari, la història que ens explica....
Aquest gènere, si s’aprèn a escoltar-lo, ja és per sempre i
per això en aquesta sessió us proposem una primera
aproximació.
Dins el programa

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE A LES 12 H # HORA DEL CONTE 

Una història de guerrers 
a càrrec d’Eva Bolaño Creus
En commemoració del Dia Mundial de la Sida. 
En col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials i Salut i la
Fundació IRES. 
A partir de 4 anys. 

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE A LES 19H # PRESENTACIÓ DE LA TESI

Des de la foscor...: una aproximació per a
invidents a l’obra d’Armand Cardona Torrandell
a càrrec de l’autora Esther Sampietro. Presentat per Genís
Martos director de l’agència ONCE a Vilanova i la Geltrú.

Des de la foscor... la bava platejada d’un cargol és el títol
que Esther Sampietro va donar a la seva tesi que suposa
una original aproximació a l’obra de l’Armand Cardona.
En aquest treball el repte és fer visibles algunes obres del
pintor als invidents.
Amb la col·laboració de l’ONCE i sota el guiatge de Genís Martos,
director de l’agència a Vilanova i la Geltrú, aquest treball es
presenta a la biblioteca Cardona coincidint amb el Dia
Internacional de les persones amb discapacitats.

DISSABTE 4 DE DESEMBRE A LES 11:30 # TALLER

Els 5 sentits
a càrrec d’Edulis
En commemoració del dia internacional de les Discapacitats (3 de
desembre). Adreçat a nens i nenes de 6 a 7 anys (1r - 2n).
Inscripcions a partir del 19 de novembre. Places limitades.

DIJOUS 23 DE DESEMBRE A LES 12 H # HORA DEL CONTE EN LLENGUATGE DE SIGNES

Presentació del conte núm. 10 de la
col·lecció Ginjoler
Text de Lola Casas i il·lustracions de Pere Cabaret. A càrrec
dels autors, per a la interpretació en LSC comptarem amb un
representant de la cooperativa Atenció a Persones Sordes i
Sorcegues, APSO.
Col·labora: El Cep i la Nansa edicions
Dins el programa

DIMARTS 28 DE DESEMBRE A LES 12 H # CINEMA

Contes animats: 
un viatge del paper a la pantalla 
a càrrec de MODIband

Un programa de tres curts que vinculen la creació literària
i la lectura amb el món del cinema i més concretament
amb l’animació infantil. Dos curtmetratges basats en dos
contes, un clàssic universal de Hans Christian Andersen i
un conte insòlit de l’escriptor portugués José Saramago.
La tercera peça és un capítol de la sèrie mítica de
Rodolfo Pastos, Capelito, un petit xampinyó que corre
tota mena d’aventures.
Dins el programa
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