
EXPOSICIÓ: 20 ANYS DE BOLA DE DRAC
Del 3 al 26 de juny

L�Escola Joso. Centre de còmic i arts visuals li ret
homenatge amb motiu de la commemoració dels
20 anys de l�edició a Espanya del còmic Bola de
Drac. Es podran veure 30 obres fetes pels seus
alumnes dedicades a aquest còmic manga japonès.

Organitza:

ACTIVITATS
MAIG

VILANOVA I LA GELTRÚ
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

ACTIVITATS BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ

E-mail: b.vilanovag.act@diba.cat
Web: www.vilanova.cat/biblioteques
Blog: www.vilanova.cat/blog/armandcardona
Facebook: www.facebook.com/bibliotequesvilanovageltru

Menéndez y Pelayo 15-17
08800   Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 815 91 21

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

HORARI Servei mòbil de les Biblioteques Municipals

Tots els divendres, de les 10 a les 13 h.
Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar

MAIG/JUNY

A càrrec d�Assumpció Forcada, poeta, i Fina R.
Palau (guitarra).Un panorama poètic del nostre
Planeta, del Cosmos on la biologia, la geologia,
la física i la química es presenten amb un sentit
humà i universal. Una manera nova de veure les
coses que no us deixarà indiferents.

Divendres 3 de maig a les 18.30 h.
POESIA I CIÈNCIA

Dissabte 4 de maig a les 12 h.
HORA DEL CONTE: MÉS ENLLÀ DELS NÚVOLS

Conte de divulgació científica relacionat
amb els fenòmens meteorològics
extrems, més concretament, amb el
cicle de l�aigua i les inundacions.
La Xiri i la Miri, que viuen en un núvol amb la seva
àvia Drop, escolten il·lusionades les seves
aventures. Adreçat a infants de 6 a 9 anys.
Dins el programa Pinta�m un conte de la Unitat de
Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la
Universitat de Barcelona.

A càrrec dels alumnes del batxillerat artístic de l�IES
Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú.
Els alumnes de la modalitat d'arts de l'institut Dolors
Mallafrè han fet una interpretació sobre l'obra del
pintor Armand Cardona Torrandell. D'una banda,
han creat relleus prenent com a referent les pintures
de cares de Cardona, on fan incidència en l'ús de
les textures i la línia. D'altra banda, i aprofitant la
donació a la ciutat de l'arxiu J. Molas i l'Any Espriu,
han plantejat la relació entre diverses arts.

Fins el 16 de maig
EXPOSICIÓ: INTERPRETANT CARDONA TORRANDELL

Dissabte 15 de juny a les 12 h.

A càrrec de Tirabec, contes i titelles.
Adaptació del conte Allà on viuen els monstres de
Maurice Sendak.
En Jan es posa molt trist quan les coses no són
com ell voldria... A vegades, la seva habitació es
transforma en un nou món on coneixerà essers
que el faran reflexionar sobre les seves emocions.
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.
En acabar es farà el lliurament del premi al
guanyador o guanyadora del 4r concurs infantil
de punts de llibre.

HORA DEL CONTE: EL VIATGE D'EN JAN

Del 20 de maig al 21 de juny
EXPOSICIÓ DEL 4RT CONCURS INFANTIL
DE PUNTS DE LLIBRE

Selecció dels punts de llibre presentats al concurs.

ACTIVITAT CONJUNTA DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Divendres 14 de juny a les 19 h. a l'Auditori Eduard Toldrà

II Trobada de Clubs de lectura Baix Penedès - Garraf

Enguany l�autora convidada és la Mercè Foradada.
La trobada permet intercanviar impressions i
preguntes amb l�autora que han llegit en comú els
diversos clubs de lectura.

Organitza: biblioteques de VNG i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona. Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Diputació
de Barcelona, Auditori Eduard Toldrà, Edicions 62 i Caves Jaume Serra.

Dissabte 11 de maig a la plaça de les Neus

De 10h a 14h i  de 16:30h a 20h, les
biblioteques de Vilanova participen a la
Fira infantil Conte va! Va de contes: Vine
a mirar contes, participa als tallers i coneix
els personatges del món virtual de la web
infant i l  de la Diputació de Barcelona:
El Gènius i la Valentina!
No cal inscripció per als tallers.
Places limitades.

ACTIVITAT CONJUNTA DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Club de lectura d�adults a càrrec de Mercè Foradada (a partir de 18 anys)
(dissabte 25 de maig i dissabte 22 de juny a les 17.30 h.)
Club de lectura per a nens i nenes a càrrec d�Aida Moral
(de 5è a 6è de primària) (dissabte 18 de maig i dissabte 8 de juny a les 17.30 h)
Club de lectures compartides en veu alta a càrrec de Pili Galve
(de 2n a 3er de primària) (dissabte 25 de maig i dissabte 22 de juny a les 17.30 h.)

CLUBS DE LECTURA

Dijous 30 de maig a les 19 h.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
XAVI TONDO, EL TRIOMF DE L'OBSTINACIÓ

De Rafael Vallbona.
A càrrec d�Angel Edo, exciclista professional i
representant de corredors, i el seu propi autor,
Rafael Vallbona.
Xavi Tondo, el triomf de l'obstinació és la història
d�un home que tenia un somni: ser un gran
corredor professional des de la humilitat i
l�honestedat.

Organitza: Universitat de Barcelona

Amb el finançament de:

Divendres 31 de maig a les 18.30 h.

De Víctor Panicello i el Consell de Joves de
l'Hospital de Sant Joan de Déu.
A càrrec de l'autor i de la coautora Tanit Tubau.
Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties
Inflamatòries Intestinals.
Què li passa al Quim? Els símptomes apunten
a un rebrot de la greu malaltia que pateix des de
fa uns anys i ara, just quan només li falta un dia

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
250 QUILÒMETRES

per celebrar el seu 16è aniversari, ha de començar un viatge amb
un destí incert. Tot seguit es projectarà el curt 250 quilòmetres
dirigit per Maria de Castro.

MIL7 SETÈ MERCAT D'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.

Dissabte 15 de juny de 10 a 13.30 h.

Dissabte 15 de juny de 10 a 13.30 h.
11a FIRA D'INTERCANVI DE PUNTS DE LLIBRE

Després de 10 anys la Fira d�Intercanvi de Punts
de llibre està consolidada i és una de les més
concorregudes de la província de Barcelona.
Vine, remena i intercanvia!



MAIG MAIG/JUNY

A càrrec de Martí Garcia, d'Espai Delkor.
La biblioteca, amb l�objectiu de fomentar la creació
literària, us ofereix la possibilitat de formar part
d�aquest club d�escriptura on podreu aprendre,
crear i compartir els vostres relats.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a
partir del dimarts 5 de març.

Dijous 9 de maig a les 18 h.
CLUB D'ESCRIPTURA

ACTIVITATS VILANOVA I LA GELTRÚ
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

ACTIVITATS BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
E-mail: b.vilanovag.jo@diba.cat
Web: www.vilanova.cat/biblioteques
Blog: www.vilanova.cat/blog/joanoliva
Facebook: www.facebook.com/bibliotequesvilanovageltru

Plaça de la Vila, 13
08800   Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 893 20 39
Fax: 93 814 24 25

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

HORARI Servei mòbil de les Biblioteques Municipals

Tots els divendres, de les 10 a les 13 h.
Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar

BIBLIOTECA  JOAN OLIVA I MILÀ

CLUBS DE LECTURA

Col·labora el Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
Matins literaris a càrrec de Joan Calderón
Lectures comentades a càrrec de Joan Calderón

Club de lectura Alumnes de 5è i 6è de primària
a càrrec de Fanny Guinart

Club de lectura La Crisàlide  a càrrec de Sílvia Romero
Club de lectura en francès a càrrec d�Esther Bruna

A càrrec de les seves autores Iraida Llucià i Alicia
Bailey.
Aquest és un conte il·lustrat per entendre què és
la dislèxia, explicat a través dels sentiments d�una
nena que, per molt que s�esforça, no aprèn les
lletres com els seus companys.
Les seves autores -la mare d�una nena dislèxica
i una logopeda- volen aportar a través del relat
les seves vivències i coneixements per ajudar els
nens amb dislèxia i les seves famílies.

Dissabte 18 de maig a les 12 h.
HORA DEL CONTE: LES LLETRES I JO,
UN CONTE SOBRE LA DISLÈXIA

ACTIVITAT CONJUNTA DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Divendres 14 de juny a les 19 h. a l'Auditori Eduard Toldrà

II Trobada de Clubs de lectura Baix Penedès - Garraf

Enguany l�autora convidada és la Mercè Foradada.
La trobada permet intercanviar impressions i
preguntes amb l�autora que han llegit en comú els
diversos clubs de lectura.

Organitza: biblioteques de VNG i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona. Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Diputació
de Barcelona, Auditori Eduard Toldrà, Edicions 62 i Caves Jaume Serra.

Dissabte 11 de maig a la plaça de les Neus
De 10h a 14h i  de 16:30h a 20h, les
biblioteques de Vilanova participen a la
Fira infantil Conte va! Va de contes: Vine
a mirar contes, participa als tallers i coneix
els personatges del món virtual de la web
infant i l  de la Diputació de Barcelona:
El Gènius i la Valentina!
No cal inscripció per als tallers.
Places limitades.

ACTIVITAT CONJUNTA DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Al bloc de la biblioteca Fora del prestatge trobareu informació
relacionada.
Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys i les seves famílies.

La música forma part del fons de la biblioteca i
ara els alumnes de l�Escola de música
Freqüències ofereixen música en directe, un
concert per gaudir-lo tots junts a la biblioteca. Us
hi esperem. En commemoració del dia Mundial
de la música.
Col·labora:

Dissabte 8 de juny a les 12 h.
CONCERT DE MÚSICA A CÀRREC D'ALUMNES
DE L'ESCOLA DE MÚSICA FREQÜÈNCIES

De l'11 al 29 de juny
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: ENIGMA

Una exposició que convida a l�espectador ha de
descobrir quin títol de llibre ha inspirat la fotografia.
 Realitzada per Acció Fotogràfica Ripollet,
associació de fotografia nascuda el febrer de
2009, el seu treball ens apropa al gust per la
fotografia i el valor de comunicar a través de la
imatge.
En col·laboració amb Acció Fotogràfica Ripollet.

A càrrec de Patrícia Cabeza.
Per a què un infant es pugui autorealitzar amb
plenitud li hem de permetre complir el seu Pla
Intern, de manera que pugui desenvolupar tot el
seu potencial i les seves capacitats, des de l'interior
a l�exterior.

Dimecres 22 de maig a les 10 h.
XERRADA: EL MÓN INTERIOR DELS NENS/ES

Respectar la seva pròpia saviesa, la capacitat de sorprendre's, la
relació entre el tu i el jo, el qüestionament de les grans preguntes
de la vida, i la seva obertura de consciència, ens ajudarà a
acompanyar-los en tot aquest procés de creixement.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir del 2 de
maig.

A càrrec de Patrícia Cabeza.
Tots veiem els nostres fills a través d�un conjunt
de filtres que procedeixen de les nostres
experiències passades, les nostres necessitats
personals i els nostres valors culturals.
Els filtres es transformen en expectatives, d�acord

Dimecres 29 de maig a les 10 h.

amb elles mesurem els nostres fills i influeixen la forma en què els
tractem. Tractem els nostres fills de la mateixa manera que ens
tractem a nosaltres. Ells ens ajuden a veure�ns a través seu. Quan
"millorem" nosaltres "milloren" ells.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir del 2 de
maig.

Del 24 de maig al 17 de juny
EXPOSICIÓ:
JOAN MARAGALL, EL POETA EXTASIAT

L�exposició està plantejada en sis blocs dividits
en dues parts.
La primera,Cronologia de Maragall, amb un
repàs a la seva vida amb imatges i textos
biogràfics significatius.

S�hi mostra la seva evolució i els punts d�inflexió més importants
en la seva trajectòria pel que fa a la creació literària i el seu
pensament cívic. La segona, se centra en la relació directa de
Maragall amb el teatre, a partir de tres punts: la seva vinculació
amb el projecte de Teatre Íntim d�Adrià Gual, la seva faceta com
a crític teatral i el seu paper com a dramaturg.
Produïda per:
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració
de la Direcció General de Cooperació Cultural.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A càrrec de Martí Garcia, d'Espai Delkor.
La biblioteca, amb l�objectiu de fomentar la creació
literària, us ofereix la possibilitat de formar part
d�aquest club d�escriptura on podreu aprendre,
crear i compartir els vostres relats.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a
partir del dimarts 5 de març.

Dijous 6 de juny a les 18 h.
CLUB D'ESCRIPTURA


