
Dissabte 22   
de setembre 

a les 12 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

A càrrec d’Esther Bruna i Eva Solé,                 

treballadores de la Xarxa de Biblioteques     

Municipals. 

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.  

Le joueur de flûte d’Hamelin  

HORA DEL CONTE EN FRANCÈS 

A càrrec de Susanna Garcia-Prieto,  treballa-

dora de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i 

d’alumnes de l’Escola i Conservatori Municipal 

de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la 

Geltrú. 

Fusió de narració i música que ens explica una 

història d’amistat entre una fada que volia 

agafar una estrella i un ogre que viu sol al 

bosc. 

Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys.  

Col·labora: ECMM Mestre Montserrat. 

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS 

Dissabte 29 
de setembre 

a les 12 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

Syriëlle  

Dimarts 23   
d’octubre        

a les 18.30 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA A càrrec de Mònica Montserrat Grau, consultora 

a la UOC i coordinadora del Postgrau de           

Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB. 

A través de dades, anècdotes, curiositats i         

algunes descobertes relacionades amb la vida, 

l'obra i el context social, es fa un recorregut per 

les diferents etapes vitals de  Pompeu Fabra. 

Amb motiu de l’Any Pompeu Fabra. 

Organitza: Direcció General de Política Lingüística 

i Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Dades i curiositats entorn del 

'seny ordenador de la llengua 

catalana' 

 
XERRADA 

A través d’aquesta eina de codi lliure ens        

introduirem en un entorn de programació 

que ens permetrà crear música electrònica 

en directe. Dues sessions de dues hores     

cadascuna. 

Adreçat a joves i adults a partir de 14 anys. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca 

a partir de l’1 de setembre. 

Programa BiblioLAB de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona  

Dissabtes 22 i 29 
de setembre    

a les 17 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND    

CARDONA  

   
 

TALLER TECNOLÒGIC 

Creant música en directe 

amb Sonic PI  

#bitpoppunk  
Dissabte 20     
d’octubre              

a les 12.30 h 

A la terrassa 
dels Llimoners 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Vermut musical, a la terrassa dels Llimoners, 

amb el grup de pop punk Sonic Lust, cava 

brut Jaume Serra i un aperitiu elaborat per 

l’Associació Ecoconscient.  

Col·labora: Caves Jaume Serra i Associació 

Ecoconscient.  

 
VERMUTS MUSICALS #psicotrònica 

Música electrònica, hipnòtica, on es fusionen 

els sons psicodèlics amb el dream pop, a   

càrrec del grup Pacosan. 

Col·labora: Associació Singlot i La Cassoleta, 

parada del Mercat de Mar  

 
VERMUTS MUSICALS 

Dissabte 22     
de setembre 
a les 12.30 h 

A la terrassa 
dels Llimoners 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Ens introduirem en l’art de l’origami o             

papiroflèxia i aprenent com funcionen els     

circuits elèctrics amb els que il·luminarem la 

figura de paper que farem. 

Adreçat a infants de 3r a 6è de primària. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la            

Biblioteca a partir de l’1 de setembre. 

Activitat relacionada amb el racó ‘Fet a mà’. 

Programa BiblioLAB de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona  

TALLER INFANTIL 

Dijous 4     
d’octubre     

de 17.30 a 19 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

Origami màgic   

De Lola Rojas Alcántara (text) i Glòria Fort 

(il·lustració). A càrrec de les seves autores.  

Una història marinera plena d’anècdotes dels 

pescadors, refranys mariners, metàfores,    

humor, art, música, poesia, que ens avisa dels 

perills que corre la mar.  

Adreçat a infants a partir de 3 anys. 

Col·labora: El Cep i la Nansa edicions  

HORA DEL CONTE  

Dissabte 20 
d’octubre     
a les 12 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

La Gea, flor de la Posidònia  

L’art d’explicar contes  

als teus fills 
Dissabte 20 
d’octubre     

a les 17.30  h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

A càrrec de Carme Jariod, actriu, docent i   

tallerista del PAL durant 10 anys. 

Els contes creen vincles entre l’infant i l’adult 

que l’explica. Vine a aprendre algunes           

tècniques i a triar quins contes poden enganxar 

el teu fill a la lectura. En aquest taller el riure està 

garantit.  

Adreçat a adults. Inscripció prèvia a la           

Biblioteca a partir de l’1 d’octubre. 

 
TALLER 

Divendres 5        
d’octubre  
a les 18 h 

 
BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

I puritani de Vicenzo Bellini  

 

A càrrec d’Isabel Pla, música i professora de  

l'Escola i Conservatori Municipal de Música    

Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. 

Dos bàndols enfrontats, dos amants enamorats    

i un final feliç. L’última i millor òpera de Bellini, 

plena de grans i dificilíssimes àries. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca 

a partir de l’3 de setembre. 

Organitza: Servei de Biblioteques de la            

Generalitat de Catalunya. 

Col·labora: Gran Teatre del Liceu de Barcelona.  

  XERRADA LICEU BIB 

Del 3 d’octubre 

al 3 de          

novembre 

BIBLIOTECA    
ARMAND      

CARDONA 

Entre teles 

 
EXPOSICIÓ 

Les artistes es mouen entre fils, agulles, teles,... 

Combinant colors, textures, gruixos… El      

procés creatiu de cada un dels treballs està 

impregnat de l’experiència de totes les    

alumnes.  

Activitat relacionada amb el racó ‘Fet a mà’.  

En col·laboració amb: Escola Municipal d’Art 

Dissabte 6 d’octubre de 18 a 20 h a la biblioteca Armand 

Cardona Torrandell 

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES: 

BAFTA Short Films 2018  

Selecció de vuit curtmetratges britànics subtitulats en   

castellà amb una durada total aproximada de 110 minuts. 

Aptes a partir de 16 anys. 

El BAFTA Short Films està organitzat per la British Council i  

la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). 

Col·labora: Servei de Biblioteques de la Diputació de   

Barcelona.  

Lectures compartides sobre àlbums il·lustrats que 

permeten el debat literari sense la barrera de la 

capacitat lectora. 

Una sessió al mes . Durada aproximada 1 h.  

Adreçat a infants de 1er i 2n de primària, acom-

panyats d’un adult. Places limitades. Inscripció  

prèvia a la Biblioteca a partir del 12 de setembre.  

CLUB DE LECTURAFAMILIAR  

Dimarts 16    
d’octubre     
a les 18 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

Àlbums il·lustrats 

HORA DEL CONTE  

Bip i Pol:  

els senyors de les estrelles 

De Susana Peix i Juan R. Cruz (text) i Guillem 

Monner (il·lustració). A càrrec de Núria José, 

treballadora de la regidoria de Salut.  

Amb el Bip, el Senyor de les estrelles, el Pol    

podia ser el rei del món, viatjar fina a l’estrella  

Polar o xerrar pels descosits amb el seu gat... 

Però també podia tancar-se a l’habitació i no 

sortir en tot el dia, a pensar que tot ho feia del 

revés...  

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.  

Organitza: regidoria de Salut 

Dissabte 6   
d’octubre          
a les 12 h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

Dissabte 6 
d’octubre  

a les 17.15 h 
 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 
Voluntaris i voluntàries llegiran en veu alta  

relats curts per facilitar l’intercanvi d’emocions 

que genera la literatura. 

Adreçat a persones adultes amb dificultats 

visual (baixa visió o ceguesa). 

Durada: 1 h. Trobades quinzenals. Places    

limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca a 

partir del 3 de setembre. 

En col·laboració amb l’ONCE de Vilanova. 

Lectures en veu alta per a 

persones amb discapacitat 

visual 

 
LECTURES EN VEU ALTA 

Del 19 al 31 

d’octubre 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Pompeu Fabra. Una llengua 

completa  

 
EXPOSICIÓ 

L’exposició presenta les dimensions científiques  

i socials de l’obra de Fabra i també els aspectes 

més humans de la seva biografia. 

Amb motiu de l’Any Pompeu Fabra. 

Produïda per la Direcció General de Política 

Lingüística.  
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SERVEI MÒBIL DE LES BIBLIOTEQUES          

MUNICIPALS 

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 

Tots els divendres de 10 a 13 h                            

a partir del 14 de setembre 

Segueix-nos a: 

www.vilanova.cat/biblioteques 

AVÍS 
A partir del 12 de setembre i fins a mitjans de novembre, 

aproximadament, la biblioteca Joan Oliva i Milà farà 

diverses modificacions en el seu horari a causa d’obres 

de millora. Us mantindrem informats. 

Disculpeu les molèsties. 

A càrrec de la Companyia Peus Grossos. 

La Carola viu en una casa plena de llibres 

que amaguen coses màgiques i inimagina-

bles.  

Adreçat a públic infantil a partir de 6 anys. 

Amb motiu de l’Any Pompeu Fabra. 

Col·labora: Servei de Biblioteques de la         

Generalitat de la Generalitat de Catalunya.  

ESPECTACLE INFANITL 

Dissabte 27   
d’octubre          
a les 12 h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA   

I MILÀ 

Mestre Fabra, caçador de 

paraules  

Divendres 26 d’octubre a les 11.30 h al Bibliomercat 

LLEGIM EN VEU ALTA 
A càrrec de persones voluntàries d’entitats de Gent  

Gran de la ciutat, alumnes de l’escola L’Arjau i del públic    

assistent. 

Coorganitzat amb la Regidoria de Gent Gran. 

Col·labora: Associació Gent Gran de Mar i Escola        

L’Arjau.  

Dissabte 27   
d’octubre        
a les 18 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

L’escriptor especialitzat en literatura infantil i 

juvenil té publicades diverses novel·les per 

adults; la darrera, Melissa & Nicole, ha estat 

guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana 

2017. 

Presentació a càrrec de Mercè Foradada,     

escriptora. 

Programa Lletres en viu. 

Col·labora: Institució de les Lletres Catalanes. 

David Nel·lo 

 
TROBADA AMB L’AUTOR 

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 3 d’octubre a les 17.30 h 
 

Club de lectura L’Oliva Negra 

a càrrec de Sofía de Ruy-Wamba 

(a partir de 18 anys) - Dijous 4 d’octubre a les 17.30 h 
       

Club de lectura Llibr@venturers 

a càrrec de Fanny Guinart 

(adreçat a nens/es de 10 a 12 anys) - Dissabtes 29 de          
setembre i 13 d’octubre  a les 16.30 h.  
 

Club de lectura en francès 

a càrrec d’Esther Bruna  

(a partir de 18 anys) - Dimarts 16 d’octubre a les 16.30 h.  
 

Club de lectura fàcil en francès 

a càrrec d’Esther Bruna 

(a partir de 18 anys) - Un dimarts al mes a les 16.30 h a partir 
de desembre. 

INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 22 D’OCTUBRE 
 

Club de lectura fàcil en català 

a càrrec de Fanny Guinart i Lourdes Escrigas  

(a partir de 18 anys) Un dilluns al mes a les 17 h a partir de   
novembre. En col·laboració amb el Servei de Català del   
Garraf i Vilanova i la Geltrú. 

INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 1 D’OCTUBRE 
 

BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
TORRANDELL 
Club de lectura d’adults 

a càrrec de Mercè Foradada 

(a partir de 18 anys) - Dissabtes 29 de setembre i 27 d’octubre 
a les 17.30 h. 
  

Club de lectura en anglès 

a càrrec de Susanna Garcia-Prieto  

(joves i adults) - Dissabtes 15 de setembre i 13 d’octubre a les 
17.15h.  
   

Club de lectura de ciència ficció  

a càrrec de Victòria Ortiz  

(joves i adults) - Dilluns 17 de setembre i 8 d’octubre a les 
18.30h.  
 

Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual 

a càrrec de persones voluntàries                                        
(adults) - Dissabtes 6 i 20 d’octubre a les 17.15h. 
 

Club de lectura familiar d’Àlbums il·lustrats  

a càrrec de Montse López                                                 
(familiar) - Dimarts 16 d’octubre a les 18h.  
 

Club de música Liceu BIB 

a càrrec d’Isabel Pla 

(adults) - Divendres 5 d’octubre a les 18h. 

TIVI 
TATS 

SETEMBRE - OCTUBRE 

 2018 

HORARIS I CONTACTE 
Biblioteca Joan Oliva i Milà  
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 
 

Plaça de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel.: 938 932 039 

E-mail: b.vilanovag.jo@diba.cat 

Blog: Fora del prestatge 

 

Biblioteca Armand Cardona    
Torrandell 
Dilluns de 16 a 20 h 

Dimarts, dimecres, dijous, divendres de 10 a 14 h 

i 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.: 938 159 121 

E-mail:  b.vilanovag.act@diba.cat 

Blog: Un mar de lletres 

NOTA GENERAL 

L’organització es reserva el dret de modificar aquesta 

programació. S’anunciarà qualsevol canvi a través dels 

canals de comunicació habituals. 
Totes les INSCRIPCIONS són a partir del 3 de setembre,  

excepte els clubs que ho indica. 

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

