
A càrrec de Carme Jariod, actriu. 

Aquestes Festes l’Eliseu, carter reial, té ins-

tal·lada la vela per rebre a tots els nens i ne-

nes que el volen veure i li porten la carta pels 

Reis d’Orient. Voleu conèixer la història d’a-

quest personatge i com va arribar a la ciutat? 

Veniu a la biblioteca! 

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.  

   HORA DEL CONTE DE REIS 

EL CONTE DE L’ELISEU Dimecres 4 
de gener       

a les 11.30 h i 
a les 12.15 h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

A càrrec de Cesca Mestres, de l’editorial El 

Cep i la Nansa. Activitat destinada a estimu-

lar l’atenció dels nadons i l’aprenentatge de 

la llengua de signes catalana a través de la 

narració d’un conte i cançons de falda. 

Activitat familiar adreçada a infants de 0 a 2 

anys.  

BALLMANETES. Contes i cançons 

en llengua de signes per a nadons  

HORA DEL CONTE  

Dissabte 14 
de gener       

a les 10.30 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

D’Alaine Agirre, text, i Maite Gurrutxaga, 

il·lustració. 

A càrrec de la seva autora.  Recentment ha 

obtingut el Premi Lazarillo 2015, en la modali-

tat d’Àlbum il·lustrat, convocat per la Orga-

nització Espanyola pel Llibre Infantil i Juvenil 

(OEPLI). Conte que amb la seva expressivitat i 

sensibilitat dels personatges fa un homenat-

ge a la diferència i a la innocència.  

Martí és el meu millor amic. Però ell no és 

com els altres. Li agrada menjar maduixes, 

però pel nas. Li encanta vestir camises, però 

amb tots els botons ben cordats. I atrapar 

insectes amb el bastó al pati, per guardar-

se’ls a la butxaca. I les croquetes se les men-

ja de nou en nou, ni més ni menys. 

Col·labora: editorial La Topera. 

MARTÍ 

HORA DEL CONTE  

Dissabte 28 
de gener       
a les 12 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

Del 6 de febrer al 4 de març 

LLET PER REVISTES 

La Xarxa de Biblioteques de Vilanova i 

la Geltrú ha organitza una campanya 

solidària de Llet per revistes. Porta a 

les Biblioteques Joan Oliva i Milà i Ar-

mand 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. 

 
EXPOSICIÓ 

El Carnaval vilanoví està ple de personatges: 

el Vidalot, el Carnestoltes, el Moixó Foguer, el 

Caramel, el Dolcet... Vine a retrobar-los amb 

imatges! Les fotografies seleccionades són del 

fons fotogràfic municipal i de l’arxiu de la FAC 

conservat a l’Arxiu Comarcal del Garraf, entre 

d’altres. En col·laboració amb l’Arxiu Comar-

cal del Garraf i la Federació d’Associacions 

pel Carnaval (FAC). 

ELS PERSONATGES DE 

CARNAVAL 

Del 7 de   
febrer al         

4 de març 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
XERRADA 

COM EVITAR RISCOS I GUANYAR 

EN SEGURETAT 

A càrrec de Miquel Esteve, responsable de 

l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels 

Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú. 

La prevenció és la més eficaç de les mesures 

de seguretat. En aquesta xerrada es dona-

ran un seguit de consells de seguretat en 

relació a diferents àmbits: riscos a internet i a 

les xarxes socials (avantatges i inconvenients 

d’internet, privacitat i seguretat), seguretat al 

domicili (sistemes de seguretat a l’habitatge i 

recomanacions quan marxem de casa), se-

guretat a la via pública (caixers automàtics, 

mercats i comerços) i prevenció d’estafes 

més freqüents.  

Dijous 26  
de gener 
a les 20 h 

 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

LECTOESCRIPTURA EN BRAILLE 
A càrrec d’Héctor Grao, coordinador de 

l’associació ONCE Vilanova i la Geltrú. 

El Braille és un sistema de lectura i escriptura 

tàctil pensat per a persones cegues. Mitjan-

çant el taller, descobrireu el funcionament 

d'aquest codi. 

Activitat adreçada a infants a partir de 8 

anys. Places limitades. Inscripció prèvia per 

parella (un adult i un infant) a la Biblioteca a 

partir del 2 de gener. 

Dissabte 21 
de gener       
a les 11 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
TALLER FAMILIAR 

NEOLLEGENDISTA. Construir les 

llegendes del Penedès-Garraf.  

A càrrec de Bienve Moya, escriptor, gestor 

cultural i estudiós del llegendari popular. 

Es faran quatre sessions: 30 de gener, 6, 13 i 20 

de febrer . Alguns dels temes que es tractaran 

a les diverses trobades són: toponímia, límits 

geogràfics, els habitants ancestrals, els primers 

habitants, l’edat mitjana, la conquesta de la 

Marca, els herois populars... Cada sessió tindrà 

una introducció temàtica, una pluja d’idees i 

una redacció del què hagi sorgit. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca, a partir del 3 de gener. 

Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs.  

Dilluns  30        
de gener         

a les 17.30 h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

 
TALLER 

Si a algú no li agrada la novel·la negra amb 

trames detectivesques, investigacions i crims, 

sempre li quedarà Simenon. És autor d'un ti-

pus de narració que capgira els clixés associ-

ats al gènere, d'una literatura popular de 

qualitat que arriba més enllà del que el lector 

preveia, i d'una escriptura senzilla i clara, na-

turalíssima, que es reconcilia amb l'amplitud 

de caràcters de tota la humanitat. Compren-

dre i no jutjar: el comissari Maigret comparteix 

aquesta divisa amb el Simenon escriptor, ciu-

tadà, amic i pare. 

Exposició comissariada per Joaquim Noguero. 

Produïda per les Biblioteques de Barcelona. 

SIMENON SOSPITÓS. LA  

LITERATURA DE GEORGES  

SIMENON 

Del 24 de 
gener al 20 
de febrer 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

 
EXPOSICIÓ 

Del 16 de gener al 6 de maig 

CONCURS: Puja al tren 

Les biblioteques de l’Alt Penedès i el Garraf  

et conviden a fer un viatge en tren mitjan-

çant la lectura. Una selecció de tretze llibres 

recomanats t’espera a la Biblioteca. Llegeix 

un mínim de 4 llibres, respon l’enigma de cadascun i po-

dràs participar al concurs. Entre tots els viatgers sorteja-

rem un MEGA regal. Adreçat a infants de 9 a 13 anys. El 

premi serà lliurat el dissabte 13 de maig en el marc de la 

Fira Conte va! Va de contes a l’estand de les bibliote-

ques. 

En col·laboració amb les llibreries La Mulassa i Llorens lli-

bres. 

Del 2 al 30   
de gener  

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

EL CALAIX DE LA DIVERSITAT: selecció 

de recursos infantils i juvenils adaptats a dife-

rents necessitats lectores: llengua de signes, 

lectura fàcil, sistema pictogràfic, audiollibres... 

Exposició emmarcada en el projecte Bibliote-

ques Inclusives que promou el Servei de Biblio-

teques de la Generalitat i que serà itinerant 

durant el 2017 per totes les biblioteques de la 

zona Penedès-Garraf. 

RECURSOS SOBRE INCLUSIVITAT: se-

leccions de DVD’s, còmics, enllaços per visionar 

projectes a l’aula multimèdia, com la sèrie Pei-
xos i el tràiler del curt Palabras de Caramelo, i 

notícies al blog. 

 
EXPOSICIÓ DE FONS  

 

WebSèrie Peixos i llibre La Saviesa 
dels mites, dos projectes d’inclusi-

vitat  

XERRADA 

Dins el cicle de xerrades Projectes d'Inclusivi-

tat. En una mateixa xerrada es presentaran 

dos projectes. El primer és Peixos, un projecte 

audiovisual, una sèrie-web de nou capítols, que 

mostra les peculiaritats de la comunitat sor-

da, els seus costums i la seva llengua a través 

de l’humor i d’una història d’amor i misteri.  

El segon és la publicació del llibre de filosofia La 
Saviesa dels mites, el volum 1 de la col·lecció 

Història de la filosofia, de Pablo de Navarro Gar-

cía i de Josep M. Segimon i Valentí, una publi-

cació de la Fundació Privada Institut de la Llen-

gua de Signes de Catalunya. A càrrec de Pa-

blo Navarro, autor del llibre i director de la sèrie, 

Josep Maria Segimon, autor del llibre, actor de 

la sèrie i Frank Vidiella, il·lustrador i actor dels 

audiovisuals del llibre. 

Dijous  12     
de gener       
a les 19 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

HORA DEL CONTE  

A càrrec de Raquel Mayorga, autora del lli-

bre. Sumi l’estrelleta vetlla perquè els nostres 

somnis siguin bons i viu moltes aventures 

acompanyada del seu amic Nimbus. El llibre 

forma part de la col·lecció, creada per la ma-

teixa autora, Guardians dels somnis, de l’edi-

torial La Pulga con Gafas. 

SUMI, L’ESTRELLETA Dissabte 4   
de febrer       
a les 12 h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

La Biblioteca presenta la 5a edició del con-

curs de microrelats de Gènere Negre. Els 

interessats hauran de fer arribar els texts a la 

Biblioteca. 

Es publicaran les bases del concurs el dia 26 

de gener al bloc de la biblioteca, Fora del 
prestatge,  
 http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/ 
Feu el vostre microrelat i animeu-vos a parti-

cipar! 

MICRORELATS DE GÈNERE 

NEGRE NEGROLIVA 
Del 26 de 

gener al 19 
de febrer 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

   ? CONCURS 

Dijous 19      
de gener       
a les 19 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

LITERATURA PER A TOTS 
Dins el cicle de xerrades Projectes d'Inclusivi-

tat. A càrrec de Raul Perez, escriptor i mem-

bre de l'associació de Persones amb Disca-

pacitat del Garraf i de Rupert Medina, coor-

dinador de l'Associació. La xerrada ens 

aproparà una experiència en el món de 

l'escriptura. En col·laboració amb l'associa-

ció de Persones amb Discapacitat del Gar-

raf. 

 
XERRADA 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptura
https://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0ctil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ceguesa
http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Xarxa de 

   Biblioteques Municipals 

   VILANOVA I LA GELTRÚ 

TIVI 
AC 

TATS 
GENER– FEBRER 

 2017 

SERVEI MÒBIL DE LES BIBLIOTEQUES 

MUNICIPALS 

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 

Tots els divendres de 10 a 13 h 

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 
 

 

BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
Club de lectura La Crisàlide  

a càrrec de Ma. Rosa Nogué  

(a partir de 18 anys) - Dimecres 11 de gener i 8 de febrer a 

les 17.30 h 
 

Club de lectura L’Oliva Negra 

a càrrec de Sofía de Ruy-Wamba 

(a partir de 18 anys) - Dijous 12 de gener i 9 de febrer a les 

17.30 h 
   

Club de lectura juvenil 

a càrrec de Fanny Guinart 

(adreçat a nens/es de 10 a 12 anys) - Dissabtes 21 de gener i 

18 de febrer a les 16.30 h 
 

Club de lectura en francès 

a càrrec d’Esther Bruna  

(a partir de 18 anys) - Divendres 20 de gener i 17 de febrer    

a les 16.30 h 
 

Club de lectura fàcil en francès 

a càrrec d’Esther Bruna 

(a partir de 18 anys) - Dimarts 14 de febrer a les 16.30 h. 

INSCRIPCIÓ OBERTA 
 

Club de lectura fàcil en català 

a càrrec de Fanny Guinart i Queti Vinyals  

(a partir de 18 anys) - Dimarts 24 de gener i 28 de març            

a les 17 h 

En col·laboració amb el Servei de Català del Garraf i  

Vilanova i la Geltrú. 
 

 

BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 

TORRANDELL 
Club de lectura d’adults 

a càrrec de Mercè Foradada 

(a partir de 18 anys) - Dissabtes 28 de gener i 18 de febrer a 

les 17.30 h 

  

Club de lectura en anglès 

A càrrec de Susanna García-Prieto 

(joves i adults) - Primera trobada dissabte 28 de gener a les 

17.15 h. INSCRIPCIÓ OBERTA 

 

Club de lectura fàcil per a persones amb discapacitat 

A càrrec de Susana Peix 

(joves i adults amb discapacitat intel·lectual) - Dia i hora a 

concretar segons la demanda. Consultar a la Biblioteca. 

INSCRIPCIÓ OBERTA 

CLUBS DE LECTURA       

Biblioclub Filmoteca. 

Cinefòrum virtual d’una mostra de llargmetratges seleccio-

nats per la Filmoteca de Catalunya. 

Organitza: Generalitat de Catalunya. 

INSCRIPCIÓ OBERTA a les biblioteques Joan Oliva i Armand 

Cardona.  

Dissabte11  
de febrer       

a les 10.30 h 
 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

MIRA QUIN PARELL! 

A càrrec de l’Equip de Tallers de la Biblioteca. 

Si et ve de gust fer una parella de comparsers 

per lluir-los aquest Carnaval, a la Biblioteca hi 

trobaràs tot el que cal. 

Activitat adreçada a infants de 5 a 9 anys. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblio-

teca a partir del 6 de febrer. Cost del taller 2€ 

(el material el facilitarà la Biblioteca). 

Durant el taller els infants hauran d'estar 

acompanyats d'un adult.  

TALLER INFANTIL DE CARNAVAL 

Dijous 16 de febrer a les 20 h a la Biblioteca Joan Oliva 

TROBADA AMB L’AUTOR: 

Ricardo Alía  
 

Autor de la Trilogia del Zodíaco!, una 

saga de novel·la negra ambientada 

al País Basc. És llicenciat en Ciències 

Químiques i aficionat a la literatura i als escacs. Trobada 

oberta a tothom i als membres dels clubs de lectura, l’Oli-

va Negra de la biblioteca Joan Oliva i d’adults de la Bibli-

oteca Armand Cardona, que han llegit el primer llibre de 

la trilogia, El Signo del dragón. 

Gener de 2012, comença l'Any del Drac, l'únic animal 

mitològic del zodíac xinés que representa la saviesa, el 

poder i la riquesa. Després que ETA anunciï la fi de la lluita 

armada, la vida a la ciutat de Sant Sebastià flueix serena 

i sense delictes greus. Però la situació canvia dràstica-

ment quan es troba el cos decapitat d'un jove estudiant 

de la Facultat de Ciències Químiques. Els crims se succei-

ran a l'Any del Drac, un signe que propicia catàstrofes 

naturals i successos tràgics. 

En col·laboració amb l’Editorial Maeva. 

Vols demostrar els teus coneixements sobre 

la festa? Vols guanyar un lot de productes 

‘made in Carnaval’? Respon les cinc pre-

guntes relacionades amb l’exposició Els 

Personatges de Carnaval.  

En col·laboració amb la FAC i l’Editorial El 

Cep i la Nansa. 

ELS PERSONATGES DE 

CARNAVAL 
Del 13 al 22 
de febrer 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

   ? CONCURS 

Dissabte 11 de febrer a les 12 h  

a la Plaça de la Vila 
 

 

PROGRAMA DE RÀDIO  

Més content que un gínjol 
 

El programa de la Xarxa de Biblioteques 

de foment a la lectura per a públic infan-

til i familiar surt al carrer. Entrevistes, hora del conte,     

música... Ah! I amb la presència de la Ratoliva! 

En col·laboració amb Canal Blau. 

Amb motiu del Dia de la Radio (13 de febrer)  


