
CONCURS INFANTIL 

Concurs on poden participar nois i noies de 8 

a 14 anys (de 3er de primària a 2n d’ESO). 

Consisteix a llegir còmics del Doraemon, dels 

16 títols seleccionats, i a contestar correcta-

ment el major nombre de respostes possible. 

Per cada títol que llegeixis, rebràs, una butlle-

ta amb les preguntes corresponents.   

Entre totes les respostes correctes se sortejarà 

un lot de productes de Doraemon (gentilesa 

de l’Editorial Planeta).  

Col·labora: Editorial Planeta.  

CONEIXES DORAEMON? 
Del 4 de juliol 
al 8 d’agost 

 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

Divendres 29 de juliol a les 19.30h  
a la Plaça de les Neus  
HORA DEL CONTE DE FESTA MAJOR  
 

Gegants! 
 

De Susana Peix i Sebastià Serra. A càrrec de l’autora del 

conte. L'Helga, la protagonista, té un problema. És tan 

alta que quan comença a ballar perd l'equilibri. Com ho 

farà per sortir a la cercavila sense caure? 

Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals 

Col·labora: Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú,       

Pabordes 2016 i El Cep i la Nansa Edicions.  

 

Prèviament a l’hora del conte es farà, com cada any, la 

Ludoteca Infernal organitzada per Diables de Vilanova. 

 
EXPOSICIÓ 

Fins al 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.   

Produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i 

Juvenil (CliijCAT) 

DE CAP A L’AVENTURA 

 
EXPOSICIÓ 

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 

Fins al 19 de 
juliol 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

Els alumnes del curs monogràfic de ceràmica 

de l’Escola Municipal d’Art i Disseny EMAID 

han convertit aquest calçat informal d’estiu 

en unes peces decoratives de ceràmica.   

Emprant diferents tècniques, els alumnes han 

creat i decorat aquestes xancletes d’argila.  

Organitza: Escola Municipal d’Art i Disseny 

EMAID  

 
EXPOSICIÓ 

Fins al 8 de 
juliol 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA    

I MILÀ  

XANCLETES, D’OBJECTE UTILITARI                   
A OBJECTE DECORATIU 

TALLER INFANTIL DE FESTA MAJOR 

Dimarts 2 
d’agost  

a les 11h 

BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA 

CAP DE DRAC 
Farem un barret fantàstic de drac perquè el 

puguis lluir per la Festa Major. Activitat             

adreçada a infants a partir de 5 anys. Places 

limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 

a partir del 18 de juliol. Cost del taller 1,50€ (el 

material el facilitarà la Biblioteca).                           

Amb motiu del 25è aniversari del nou Drac de 

Vilanova. 

TALLER INFANTIL DE FESTA MAJOR 

Dimarts 26 de 
juliol a les 18 h 

PLAÇA DE LA 
VILA 

BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA 

UN GEGANT A LA MÀ 
Vols fer un gegant o una geganta de Festa 

Major amb les teves mans? La biblioteca Joan 

Oliva t’espera a la Plaça de la Vila per fer el 

teu propi titella! 

Activitat adreçada a infants d'entre 3 i 8 anys, 

sense inscripció prèvia. Activitat gratuïta.     

Durant el taller els infants hauran d'estar 

acompanyats d'un adult.   

Els gegants petits de Vilanova també hi seran!  

Diumenge 17 de juliol a les 18.30h  
al Far de Vilanova i la Geltrú 
HORA DEL CONTE – TALLER  
 

¡Ya vooooy!  
 

de Susana Peix, text, i Romina Martí, 

il·lustració. A càrrec de Montse Panero.  
 

En Suit és un peixet molt alegre, eixerit i despistat.  

Un conte per què els més menuts gaudeixin amb aques-

ta divertida història d’ambientada al fons marí!.  

Amb motiu de la inauguració de l’Espai Far de Vilanova i 

la Geltrú.  

EAP Crew  

Aquest grup de rap format al Garraf pels 

mc's Mih, Rata, Meits i DJ Ches, es caracterit-

za per un directe molt potent i amb molta 

energia. Utilitzen beats i ritmes actuals, sense 

perdre l'essència del rap de tota la vida. Du-

rant el concert podreu degustar per avan-

çat alguna de les cerveses que trobareu al 

festival de cervesa artesana Fes-t'hiu del dis-

sabte 9 de juliol a la plaça de la Vila  

Col·labora: Associació El Singlot 

Divendres 8 
de juliol  

a les 21h 

Terrassa dels 
llimoners 

BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA 

 
CONCERT 



AC 
TIVI 
TATS 

JULIOL-AGOST 2016 

 HORARIS I CONTACTE 
 

 

 

 BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 JULIOL:  
 De l’1 al 15: obert de 10 a 20 h 
 Del 18 al 29: obert de 10 a 14 h 
  
 AGOST: 
 De l’1 al 15: tancat 
 Del 16 al 31: obert de 10 a 20 h 
 
 Dissabtes de juliol i agost tancat 

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 TORRAN-

DELL 

 JULIOL:  
 De dilluns a divendres obert de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
  
 AGOST: 
 De l’1 al 12: obert de 10 a 14 h 
 Del 15 al 31: tancat 
 
 Dissabtes de juliol i agost tancat 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Xarxa de 

   Biblioteques Municipals 

   VILANOVA I LA GELTRÚ 

SERVEI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE VILANOVA 

BIBLIOMERCAT:  

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 
Veniu a les Hores del conte els divendres                            

8 i 15 de juliol a les 11 h: 

 

 

 

 
 

A cura de Susanna Garcia-Prieto, actriu.  

A més tindrem molts contes de tot tipus (lletra de 

pal, lletra lligada, pels més menuts...).                              

Podreu gaudir de la lectura a l'aire lliure. 

Obert tots els divendres de juliol, de les 10 a les 13h 

Agost tancat.                                                                        

Es reobrirà el servei el divendres 16 de setembre. 


