
CONCURS INFANTIL 

Concurs on podran participar nois i noies de 9 

a 14 anys. Consisteix a llegir còmics del Tintín, 

dels 24 títols seleccionats, i a contestar              

correctament el major nombre de respostes 

possible. Entre totes les respostes correctes se 

sortejarà un lot de productes de Tintín.  

Col·labora: Editorial Joventut  

ETS TINTINÒLEG? 
Fins el 7         
de juny 

 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

Activitat de còmic infantil. A càrrec d’Alba 

José, actriu. Una galeria subterrània, un hort 

exuberant, nous amics, simpàtics i protectors, 

i una vespa que ronda amb el seu punxegut 

fibló... L’hora del conte finalitzarà amb un   

petit taller. Amb motiu de l’edició de la guia 

de lectura de còmic infantil de la Cardona i 

amb motiu del Saló del Còmic de Barcelona. 

En col·laboració amb Editorial Base.  

Dissabte 7    
de maig a les 

12 h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

REVOLUCIÓ A L’HORT 

HORA DEL CONTE 

A càrrec de Mercè Foradada, escriptora,     

autora del llibre Estimades Zambrano.         

Presenta la xerrada, Rosa Soler i Vendrell, 

membre de La Frontissa, associació de dones.  

La xerrada ens aproximarà la figura de la  

desconeguda María Zambrano Alarcón,    

filòsofa que formulà un valent i trencador   

corpus filosòfic que divergia dels postulats 

netament racionals i masculins de la cultura 

occidental del moment.  

En col·laboració amb La Frontissa, associació 

de dones i Casal de Dones. 

MARÍA ZAMBRANO, FILÒSOFA 
Dijous 12       
de maig        
a les 19h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
XERRADA 

Dissabte 14 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h      
al carrer Sant Pere.        

Fira Conte Va! Va de contes 
 

Les biblioteques hi serem, i vosaltres? Aquest any l’Ània la 

Veterinària i la Ratoliva inauguraran la marató de contes 

de la Fira donant la benvinguda a les 10.15h i explicant el 

conte L’ovella que va venir a sopar. A l’estand de la   

Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú ubicat al 

carrer Sant Pere hi podreu fer moltes activitats, a més a 

més de gaudir de la lectura: a les 10.30h, taller Dibuixem 

amb el Xot, els infants pintaran els animals amics         

d’aquest personatge de la mà del seu il·lustrador, a les 

12.15h hora del conte amb l’Ània la Veterinària i la      

Ratoliva, que explicarà L’amic del petit tiranosaure, a les 

17h taller en llengua de signes per a infants a partir de 2 

anys a càrrec de Marta Minella i a les 18.30h taller       

Respira on la psicòloga Meritxell Almirall, ens ensenyarà 

a   respirar seguint els exercicis del llibre.                                          

En col·laboració amb: Associació pel Foment de la     

Literatura Infantil i Juvenil Judit Sendra García.  

Les àvies i els avis poden tenir un paper            

important en la cura de la canalla i sovint són 

un suport essencial en la família. Però, com 

podem aconseguir que l’ajut dels avis no sigui 

una font de conflicte? I que les demandes que 

els fan els pares i les mares no siguin una            

càrrega excessiva? Maria Jesús Comellas, 

mestra i doctora en psicologia, i autora del 

llibre Àvies i avis que malcrien... i eduquen,                 

ens oferirà algunes claus per retrobar l’equilibri. 

Es prega inscripció prèvia a la Biblioteca o a         

l’IMET.                                                                          

En col·laboració amb Eumo Editorial i l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball IMET.  

Com a complement d’aquesta activitat           

s’oferirà un taller als infants acompanyants als 

assistents de la xerrada, inscripció prèvia al taller 

fins el 14 de maig a la Biblioteca, places l       

imitades. Preu: 2€. 

Dimecres 18 
de maig        

a les 17.30h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
XERRADA 

ÀVIES I AVIS QUE MALCRIEN... I EDUQUEN 

HORA DEL CONTE 

A càrrec de Carme Jariod, actriu. Adaptació 

del conte Què hi ha per sopar? de Claire    

Freedman i Nick East. La guineu de ciutat ha 

anat a visitar el parc del Garraf per primera 

vegada, li han dit que és molt bonic i tothom 

tenia raó. Pel camí coneixerà molts animals i 

plantes autòctons.  

Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs (24 de 

maig). Publicació de l’actualització de la guia 

de lectura Centre de Documental del Parc del 

Garraf. 

Dissabte 21 
de maig            
a les 12h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

QUÈ HI HA PER SOPAR? 

HORA DEL CONTE 

Dissabte 28 
de maig a les 

12h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND      

CARDONA     

VEIG, VEIG 
De Pimm van Hest, text, i Nynke Talsma, 

il·lustració. S’explicarà el conte d’aquesta   

novetat editorial, una sorprenent i                 

captivadora història sobre un nen que         

descobreix un nou món amb unes ulleres      

sobre el nas.  

En col·laboració amb Tramuntana editorial. 

 TROBADA DE LECTURA FÀCIL EN 

FRANCÈS 

Dimarts 24        
de maig         

a les 16.30h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

A càrrec d’Esther Bruna.  

Es comentarà l’obra Carmen de Prosper   

Mérimée (adaptació de François Martínez). 

L’activitat tél’objectiu d’esdevenir punt de 

trobada per practicar la llengua, alhora que 

donar a conèixer el fons d’autoaprenentat-

ge  d’idiomes i el de lectura fàcil. Es facilitarà 

el préstec de l’obra que es comentarà el dia 

de la trobada. Places limitades. Inscripció 

prèvia a la Biblioteca a partir del 2 de maig. 

La mostra fotogràfica, retrata escriptors,     

periodistes, il·lustradors que tenen com a    

denominador comú el llibre com a mitjà   

d’expressió en algun moment de la seva vida.  

RETRATS DE PARAULA 
Fins el 18 de 

maig 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

 
EXPOSICIÓ 

A l'exposició hi podreu veure una selecció dels 

punts de llibre presentats al concurs.  Veniu i 

veureu una explosió de creativitat. 

7è CONCURS INFANTIL                           

DE PUNTS DE LLIBRE 
Del 18 de 
maig al 18    

de juny 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

 
EXPOSICIÓ 

 

ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA 
Dijous 19                
de maig                

a les 18.30h. 

BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA       

I MILÀ 

AULA DE CINEMA 

Divendres 20         
de maig           

de 20.30h a 
22h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND      

CARDONA     

A càrrec de l’enòleg Xavier Planas Pàmies del 

celler COVIDES Vinyes-Cellers. Els assistents 

podran degustar tres vins i un cava Duc de 

Foix, maridats amb formatges, de la            

cooperativa vitivinícola COVIDES. Preu 10 €. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la             

Biblioteca a partir del 2 de maig.      
 

Amb motiu de la Fira Temps de vi.                           

En col·laboració amb la Fira Temps de vi. 

TAST DE VINS I FORMATGES 

 
TALLER ADULTS 

Dijous 26         
de maig         

de 20 a 21.30h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA     

I MILÀ  

A càrrec de David Puertas, músic i periodista i 

autor d’una dotzena de llibres sobre música.    

El tast de vins anirà a càrrec d’Oriol Guevara, 

enòleg. Gran reserva de l’òpera és una xerrada

-audició-tast sobre el vi i l’òpera.  Places               

limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca a  

partir del 2 de maig. Preu 6€. Amb motiu de la 

Fira Temps de vi. Col·labora: Temps de vi i     

Abicon Wines SL. 

 
XERRADA/TAST DE VI 

GRAN RESERVA DE L’ÒPERA 

 
XERRADA 

Dijous 5 de 
maig a les 

18.30 h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA     

I MILÀ  

A càrrec de Joan Gòmez, matemàtic. Farem 

un viatge pels camins de la geometria,       

proporcions i d'altres elements que ens         

envolten en el sí de l'art. Quina relació hi ha 

entre les proporcions de la targeta VISA i el 

quadre de la Mona Lisa?.  

Places limitades.  Inscripcions a la biblioteca a 

partir del 18 d’abril.  

Organitza:  

MATEMÀTIQUES I ART,  

UNA RELACIÓ NECESSÀRIA 

A càrrec de Daniel Agudo, membre de            

l’ESCAC.   Places limitades.  Inscripcions a la 

Biblioteca a partir del 2 de maig.      

En col·laboració amb:  

 
   AULA DE CINEMA 

PRIMERAS PARTES SIEMPRE FUERON BUENAS 
A càrrec de Daniel Agudo, membre de l’ES-

CAC i de Sergi Pérez, exalumne i professor de 

l’ESCAC, guanyador del Gaudí al Millor Film 

Català per El camí més llarg per tornar a casa. 

Mitjançant unes projeccions de curtmetratges 

es donarà a conèixer el procés de producció 

que van experimentar els directors ara        

consagrats, com J. A. Bayona, a la seva      

primera activitat professional.                            

En col·laboració amb:  

Dijous 2               
de juny                

a les 18.30h. 

BIBLIOTECA 
ARMAND           

CARDONA 

A càrrec  de l’Equip dels Menuts de la Joan 

Oliva. L’hora del conte pels menuts té         

l’objectiu de promoure el despertar cultural i 

artístic dels més petits a través del plaer i     

l’afectivitat que aporten els llibres i la seva 

lectura a la biblioteca.  

Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys. 

Durant l’activitat els infants hauran d’estar 

acompanyats d’un adult. 

HORA DEL CONTE PELS MENUTS 

ADAPTACIÓ DEL CONTE L’ERUGUETA GOLUDA 

Dissabte 4    
de juny          

a les 10.30h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

V TROBADA DE CLUBS DE LECTURA  
DEL PENEDÈS-GARRAF 

 
Divendres 3 de juny a les 19 h. a Santa Margarida                

i els Monjos. 

Selecció de treballs creatius fets pel grup   

d’expressió artística de la Residència Llar     

Pàdua de Vilanova amb motiu del 15è        

aniversari.                                                                    

En col·laboració amb: Residència Llar Pàdua. 

Altr’ART 
Del 7 al 17   

de juny 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA     

I MILÀ 

 
EXPOSICIÓ 

 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

De la vilanovina Cristina Del Moral.                      

Presentació a càrrec d’Eva Molina i de la seva 

autora. Novel·la romàntica. Paula és una         

infermera d’atenció primària que, després 

d’una relació fallida, aconsegueix viure            

finalment tranquil·la, dedicada als seus dos fills 

i acompanyada de les seves amigues. El què 

no sap és que aquesta calma serà               

momentània, un tsunami d’emocions             

l’arrossegarà a viure quelcom que donava 

per perdut. 

Dijous 9         
de juny                

a les 19h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

DICHOSO FAVOR 



 

  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Xarxa de 

   Biblioteques Municipals 

   VILANOVA I LA GELTRÚ 

TIVI 
AC 

TATS 
MAIG-JUNY 2016 

SERVEI MÒBIL DE LES BIBLIOTEQUES 

MUNICIPALS 

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 

Tots els divendres de 10 a 13 h. 

A càrrec de les seves autores Susana Peix, 

text, i Romina Martí, il·lustració.  

En Suit és un peixet molt alegre i eixerit, però 

una mica despistat i això li dona molts             

problemes perquè cada dia hi ha algú que 

s’enfada amb ell perquè li demanen les           

coses… però s’oblida i no les fa!  

I en finalitzar el conte es farà el lliurament dels 

premis del concurs de punts de llibre infantil 

de Sant Jordi. 

HORA DEL CONTE  

¡YA VOOOOY! 

Dissabte 11   
de juny          

a les 12h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
TAULA RODONA 

Dijous 16        
de juny           

a les 20h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

A càrrec de Montserrat Comas, directora de la 

biblioteca Víctor Balaguer , i Pere Marsé,     

arquitecte i president de l’Associació d’Amics 

de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Amb motiu de l’edició de la guia de lectura 

L’aventura d’ultramar - Amb V de Vilanova IV. 

L’AVENTURA D’ULTRAMAR 

 
TERTÚLIA/PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

Presentació a càrrec de Miquel Altadill,    

membre dels Amics de la Lírica, i dels autors 

del llibre, David Puertas i Jaume Radigales. 

Aquest llibre recull cent perspectives clau per 

entendre l’òpera. Des de l’estrena dels títols 

més cèlebres fins als secrets de les veus       

consagrades, dels grans teatres operístics, de 

personatges immortals com Carmen o        

Rigoletto, del mític Do de pit o de la inimitable 

Castafiore.                                                           

Amb motiu del Dia Internacional de la Música. 

100 COSES QUE HAS DE SABER DE L’ÒPERA.    

MITES I LLEGENDES DE L’ESPECTACLE MÉS GRAN 

DE TOTS ELS TEMPS 

Dissabte 18     
de juny              

a les 12h. 

BIBLIOTECA 
ARMAND          

CARDONA 

 

 

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 
 

 

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 11 de maig a les 17.30h 

       

Club de lectura en francès, a càrrec d’Esther Bruna  

(a partir de 18 anys) - Dimarts 10 de maig i 14 de juny a les 16.30h 

       

Club de lectures comentades, a càrrec de Joan Calderón  

(a partir de 18 anys) - Dilluns 2 de maig i 6 de juny a les 17.30h 

      

Club de lectura juvenil, a càrrec de Fanny Guinart                     

(adreçat a nens/es de 10 a 12 anys)  

Dissabtes 14 de maig i 11 de juny a les 16.30h 

 

BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL 
Club de lectura d’adults, a càrrec de Mercè Foradada                        

(a partir de 18 anys) - Dissabtes 28 de maig i 18 de juny a les 17.30h 

 

Club de lectura d’adults, a càrrec de Mercè Foradada  

(a partir de 18 anys) - Dimecres 4 de maig , 1 i 22 de juny a les 18h 

      

Club de lectura en veu alta, a càrrec de Susanna Garcia-Prieto  

(joves i adults) - Dissabte 28 de maig a les 17.15h 

      

Club de cinema a càrrec de Cineclub Sala1     (joves i adults)  

Dimecres 25 de maig i 29 de juny a les 18h. 

      

 
  CONCERT 

Dissabte 11         
de juny           

a les 12h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

A càrrec dels alumnes de l’escola de música 
Freqüències. Amb motiu del Dia Internacional 
de la Música.  

DIA DE LA MÚSICA 

 
EXPOSICIÓ 

Del 21 de juny 
fins el 8 de 

juliol 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

Aquesta mostra de literatura infantil i juvenil 

d’aventures exposa l’enorme diversitat        

d’aquest gènere: clàssica, actual,                    

quotidiana, exòtica, de ciutat, de natura, 

sobre el passat… De Robinson Crusoe fins a 

Harry  Potter, tot passant per Pipi             

Langstrum o  Massagran.  

Produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i 

Juvenil (CliijCAT) 

DE CAP A L’AVENTURA 

 MIL10   INTERCANVI DE LLIBRES 

Amb aquesta pràctica es vol fomentar la   

reutilització i l’intercanvi de llibres com a una 

tasca senzilla promotora de la sostenibilitat. 

Porta sis llibres el mateix dia o uns dies abans i 

intercanvia’ls amb els d’altres usuaris el dia 11 

de juny.  

Amb motiu del Dia Internacional del Medi  

Ambient  

MIL10 DESÈ MERCAT D’INTERCANVI DE LLIBRES 

Dissabte 11       
de juny             

de 10 a 13.30h. 

BIBLIOTECA 
ARMAND           

CARDONA 

 INTERCANVI DE PUNTS DE LLIBRE 

A la Fira d’Intercanvi de Punts de llibre podràs 

intercanviar com cada any punts de llibre   

variats, aprofita, tothom ve amb les maletes 

plenes! Vine a una de les fires més                

concorregudes de la província de Barcelona! 

14a FIRA D’INTERCANVI DE PUNTS DE LLIBRE 

Dissabte 11       
de juny             

de 10 a 13.30h. 

BIBLIOTECA 
ARMAND           

CARDONA 

 
EXPOSICIÓ 

Del 21 de juny 
fins el 19 de 

juliol 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

A l'era dels llibres digitals, una petita editorial 

de Matanzas s'obstina des de fa trenta anys a 

crear, com a l'Edat Mitjana, obres 

"incunables'' amb pàgines il·lustrades a mà. 

En col·laboració amb el Casal d’Amistat    

Cuba-Garraf. 

EDICIONES VIGÍA, MATANZAS, CUBA:       
LA MÀGIA D’UN VELL OFICI 


