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Activitats
Maig /
Juny 2010

#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
Fax: 93 815 80 29
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 17,30 h) 
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

Tertúlia literària en català 
a càrrec de Joan Calderón

Taller d’escriptura creativa 
a càrrec de Mercè Rey

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

http://www.vilanova.cat/biblioteques http://www.vilanova.cat/biblioteques
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Biblioteques Municipals

Biblioteca Municipal

Armand Cardona Torrandell

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

http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/
BiblioBloc - Una mar de lletres

DIMECRES 30 DE JUNY A LES 19 H# DIMECRES LOCALS

La cuina als llibres
Activitat mensual que vol donar a conèixer els autors i
autores de la ciutat. Amb la participació de Pere Tapias,
Francesc Murgadas, Xavier Mestres, Ramon Francàs i
Trinitat Gilbert, que moderats per Eva Bolaño ens
explicaran com treballen.
Organitza: Biblioteques municipals, La Mulassa, Llorens Llibres,
Llibreria Ma’at i El Cep i la Nansa Edicions

> Continuació de les activitats de la part desplegable

Biblioteca Municipal

Joan Oliva i Milà

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

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

Bibliobloc - Fora del prestatge
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> Més activitats en la part desplegable> Més activitats en la part desplegable

¶ Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà ¶ Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

DISSABTE 8 DE MAIG A LES 12 H # ESPECTACLE FAMILIAR

Màgia 
a càrrec del Mag Ferran

Amb la fantasia de la màgia viureu una estona plena de
sorpreses.

DIJOUS 13 MAIG A LES 18 H (1a SESSIÓ) # TALLER PER ADULTS

Llegir en veu alta: com aprendre a llegir
textos correctament 
a càrrec de Mercè Anglès

Llegir en veu alta vol dir sempre descobrir una nova
lectura dels textos. Aprendre a llegir correctament ens
pot ajudar a entendre molt millor allò que tenim al davant
i per tant a gaudir-ho més i aquesta és la proposta que
us fem en aquest taller.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir de 26 d’abril

Dins el programa

DIJOUS 20 DE MAIG A LES 19,30 H # PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

La meva guia de ioga 
a càrrec de les seves autores Glòria Rosales i Gordana
Vranjes

Amb un llenguatge clar i directe, ens explica tot el que et
cal saber per practicar ioga. A la presentació es farà una
sessió de ioga de 20/30 minuts amb les autores,
professores de ioga amb llarga experiència, per practicar
l’alineació de la columna (de peu) i aprendre a anar de la
respiració a la relaxació (asseguts a la cadira).
En col·laboració amb Llorens Llibres

DIJOUS 27 MAIG A LES 18 H (2a SESSIÓ) # TALLER PER ADULTS

Llegir en veu alta: com aprendre a llegir
textos correctament 
a càrrec de Mercè Anglès

Llegir en veu alta vol dir sempre descobrir una nova
lectura dels textos. Aprendre a llegir correctament ens
pot ajudar a entendre molt millor allò que tenim al davant
i per tant a gaudir-ho més i aquesta és la proposta que
us fem en aquest taller.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir de 26 d’abril

Dins el programa

DE L’1 DE JUNY AL 18 DE JUNY # EXPOSICIÓ

Chasing The Dream (Buscant un somni)
L’any 2000, tots els Estats membres de les Nacions
Unides es van comprometre a ajudar els països més
pobres del món a fer un avenç significatiu i quantificable
cap a una vida millor per als seus pobles l’any 2015,
mitjançant els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM). L’exposició mostra els ODM a través de
les vides de vuit joves en diferents indrets del món.
Produïda pel Programa de Cooperació Internacional de l’Obra
Social ”la Caixa”

DISSABTE 5 DE JUNY A LES 12 H # HORA DEL CONTE

A dormir Marina...
a càrrec de Sandra Rossi

Pensat en els més petits però per gaudir amb ells a totes
les edats us oferim un hora del comte en que tots i totes
podran participar.
Adreçats a nens i nenes de 1 a 3 anys

DIJOUS 10 DE JUNY A LES 18 H (3a SESSIÓ) # TALLER PER ADULTS

Llegir en veu alta: com aprendre a llegir
textos correctament 
a càrrec de Mercè Anglès

Llegir en veu alta vol dir sempre descobrir una nova
lectura dels textos. Aprendre a llegir correctament ens
pot ajudar a entendre molt millor allò que tenim al davant
i per tant a gaudir-ho més i aquesta és la proposta que
us fem en aquest taller.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir de 26 d’abril.

Dins el programa

DILLUNS 7 DE JUNY A LES 18 H # CONFERÈNCIA

Llibres per viure millor 
a càrrec de Xavier Jané 

En els darrers anys s´ha produït el desenvolupament
d´una nova categoria de llibres anomenats d´autoajuda,
espiritualitat, psicologia positiva, etc. La proposta
d'aquest xerrada consisteix en dissenyar espais per
ampliar el diàleg per difondre aquesta nova tendència
oferint els lectors un nou tipus de lectures que aporta
eines pel benestar personal.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir del 7 de
maig.

Dins el programa

> Més activitats en la part desplegable
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per a
infants
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infants

DEL 3 AL 28 DE MAIG # EXPOSICIÓ

De la revolución pacífica a la Unidad
Alemana
en commemoració als 20 anys de la caiguda del mur de Berlín

DIVENDRES 7 DE MAIG A LES 19H  # PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Un ángel en el camino de Santiago
autor Jaume Sabater Palmés. Presenta l’acte José Luis
Aguilar

DEL 10 AL 31 DE MAIG # EXPOSICIÓ

1r concurs infantil de punts de llibre
Selecció de punts de llibre presentats al concurs. 

DIVENDRES 14 DE MAIG A LES 19 H # PRESENTACIÓ

María y yo un còmic en primera persona
a càrrec de l’il·lustrador Miguel Gallardo

Crònica en primera persona de les vacances que passa
amb la seva filla Maria, autista. Amb un llenguatge molt
tendre aconsegueix transmetre al públic la problemàtica
de l’autisme així com la difícil, però possible,
comunicació que existeix amb els afectats.

Dins el programa

DISSABTE 22 DE MAIG A LES 12 H # TALLER DE POESIA

Poesia de colors
a càrrec de Lola Casas
Adreçat a famílies: nens i nenes a partir de 6  anys (1r de
primària). Inscripcions a partir del 8 de maig. Places limitades.

Dins el programa

DISSABTE 22 DE MAIG A LES 13 H # LLIURAMENT DEL PREMI

1r concurs infantil de punts de llibre
Lliurament del premi al guanyador o guanyadora.

DEL 24 DE MAIG AL 30 DE JUNY # EXPOSICIÓ

MAUS. Relat d’un supervivent
L’exposició tracta de la novel·la gràfica d’Art Spiegelman
Maus. Única obra no periodística guanyadora del premi
Pulitzer (1992). Maus és la història d’un supervivent dels
camps de concentració nazis explicada a través del seu
fill. L’exposició també inclou continguts literaris.

DIMECRES 26 DE MAIG A LES 19 H # DIMECRES LOCALS

Escriure pels infants i joves
Activitat mensual que vol donar a conèixer els autors i
autores de la ciutat. Amb Marta Minel·la, Susana Peix,
Montse Balada, Xavier Vernetta i Blanca Peribañez, que
moderats per Queti Vinyals ens explicaran com treballen.
Organitza: Biblioteques municipals, La Mulassa, Llorens Llibres,
Llibreria Ma’at i El Cep i la Nansa Edicions.

DIVENDRES 4 DE JUNY A LES 19 H # XERRADA-VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ

“Maus”, memòria gràfica de l'Holocaust 
a càrrec de Quim Pérez

DIVENDRES 11 DE JUNY A LES 18,30 H # TALLER

Elaboració de la biblioteca domèstica
a càrrec de Begonya Aguilera

A casa tots tenim llibres, DVDs, vídeos, CD... que ens
acompanyen al llarg de la nostra vida i van canviant amb
nosaltres. En aquest petit taller et donarem pistes per
organitzar la teva biblioteca domèstica amb el mínim
d’esforç,
Places limitades. Inscripcions a partir del 28 de maig.

Dins el programa

DISSABTE 12 DE JUNY DE LES 10 A LES 14 H # FIRA

8a Fira d’intercanvi de punts de llibre
Organitza: Associació Punt i seguit

DISSABTE 12 DE JUNY DE LES 10 A LES 13,30 H # INTERCANVI DE LLIBRES

MIL4
Quart Mercat d’Intercanvi de Llibres

DISSABTE 19 DE JUNY A LES 11,30 H # TALLER

Tot sona
a càrrec d’Edulis
En commemoració del Dia Internacional de la Música (21 de
juny). Adreçat a nens i nenes de 3 a 5 anys (P3 a P5).
Inscripcions a partir del 5 de juny. Places limitades.
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