
 

OFICIS DEL CINEMA Dijous 10  
de novembre  
a les 18.30h. 

 
BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA  

AULA DE CINEMA 

A càrrec de Daniel Agudo, membre de            

l’ESCAC.  

La xerrada pretén donar una visió general 

dels diferents professionals que intervenen 

en el rodatge d'una pel·lícula.  

En col·laboració amb:  

A càrrec de Susanna Garcia-Prieto, actriu .  

La versió del conte d’En Jan i la Mongetera de 

Roald Dahl recollit al llibre Versos perversos.  
Tot seguit et convidem a busca un nou final al 

teu conte preferit. Quin és el teu?. Activitat 

adreçada a infants a partir de 6 anys. 

Amb motiu del centenari de Roald Dahl. 

JAN I LA MONGETERA Dissabte 12 
de novembre 

a les 12h. 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

HORA DEL CONTE  

L’ARBRE DELS DESITJOS 
Del 12 al 19 

de novembre 
 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

La UNESCO contribueix a la consolidació de 

la pau, la eradicació de la pobresa, el desen-

volupament sostenible i el diàleg intercultural 

per mitjà de l’educació, les ciències, la cultu-

ra, la comunicació i la informació. 

Participa amb un desig perquè això sigui pos-

sible, penja’l a l’Arbre dels desitjos que troba-

ràs a la sala infantil de la Biblioteca.  

SETMANA DE LA UNESCO 

Del 14 de novembre al 14 de desembre 

LLIBRES X 1 EURO, 

col·labora amb la 

Marató  
 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Gel-

trú col·labora amb la Marató de TV3 del 18 de desembre 

dedicada a l’ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàti-

ques amb l'acció Llibres x 1 euro. Durant aquests dies els 

usuaris de les biblioteques trobaran un espai amb llibres 

procedents de donatius o baixes que es podran endur 

dipositant 1 euro en una guardiola. Els diners recollits es 

destinaran a La Marató 2016.  

Dissabte19 de 
novembre a 

les 12h. 
 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

BOLA DE NADAL 
Crea i decora la teva bola, sorprendràs a tota 

la família! Inicia’t a la tècnica del lettering de 

la mà de l’Aina Gòmez.  

Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca, a partir del 2 de novembre. Cost del taller 

1€ (el material el facilitarà la Biblioteca) 

TALLER INFANTIL 

Dimarts 22 de novembre a les 17.30h a l’IMET 

XERRADA: Capbussem-nos en 

els contes: com fomentar la 

lectura en els infants de 0 a 6  

A càrrec de Susana Peix, bibliotecària, i 

Meritxell Almirall, psicòloga infantil i famili-

ar. El foment a la lectura és fonamental 

per l’aprenentatge de l’infant, així doncs, la xerrada faci-

litarà unes eines pràctiques per treballar-ho des de casa. 

Organitza: Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 

L’amirugumi és una tendència o moda japo-

nesa que consisteix a teixir petits ninos mitjan-

çant la tècnica de croché o ganxet. 

En aquesta mostra trobareu personatges com 

Pokemons, Simpsons, Yoda... Són treballs de 

vàries mans que s’exposen per primer cop per 

difondre el racó Fet a mà de la Biblioteca. 

AMIRUGUMIS  

 
EXPOSICIÓ 

Del 21 de 
novembre al 
8 de gener 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

A càrrec de Xavier Borrell Campos, autor del 

llibre i director del festival de novel·la negra 

Cubelles Noir. 
Activitat relacionada amb el fons de novel·la 

negra de la Biblioteca i el club d’aquesta 

temàtica. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblio-

teca a partir del 14 de novembre.  

Dijous 1         
de desembre 
a les 18.30h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

EL BAILE DE LOS NEGROS 

Veurem algunes funcions bàsiques dels disposi-

tius mòbils i com funcionen. Aprendrem a desar 

els contactes a l’agenda, utilitzar el calendari, 

posar una alarma, personalitzar la pantalla i 

accedir a Internet  i a la descarrega d’aplica-

cions creant un compte de correu. Durada del 

curs 4 hores, dividides en dues sessions. Activitat 

adreçada a majors de 55 anys. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la Bibliote-

ca a partir del 10 d’octubre. 
Organitza: Fundació Pere Tarrés i Fundació  
Vodafone Espanya. 
 

COM FUNCIONA EL TEU TELÈ-

FON INTEL·LIGENT. INICIACIÓ 2 

EXPOSICIÓ 

Dimecres 2 i 
divendres 4 de 
novembre de 
17.30 a 19.30h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ  

 

 

 

 

Amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor 

Roald Dahl, la xarxa de biblioteques de VNG organitza un 

seguit d'activitats i d'accions per commemorar aquesta 

efemèride literària.  

Inspirant-se en el llibre Charlie i la fàbrica de xocolata, els 

usuaris infantils que facin préstec el dia 12 de novembre 

rebran l'obsequi d'una xocolatina, gentilesa de Cornet 

1945 bombons i xocolates i sis d’aquestes estaran premia-

des amb un Golden Ticket, gentilesa del Museu de la xo-

colata de Barcelona. També hi haurà una hora del con-

te, exposicions de fons de Roald Dahl i l'edició d'una guia 

de lectura. 

Del 7 al 20 de novembre.             

ROALD DAHL, UN MÓN 

DE FANTASIA.   

Dijous 24  
de novembre 

a les 20h 
 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

 

ICTUS, COM DETECTA-LO RÀPID 

XERRADA 

Marató de TV3. Ictus i lesions medul·lars i 

cerebrals traumàtiques. A càrrec d’un 

expert del tema. 

L'ictus és una pèrdua sobtada de les fun-

cions cerebrals causada per un accident 

vascular. A Catalunya, és la primera cau-

sa de mort en les dones i la tercera en els 

homes.  

Col·labora la Regidoria de Salut. 

Organitza: Fundació La Marató de TV3.  

HORA INFANTIL 

De Sebastià Serra. A càrrec de Vivim del     

Cuentu, que presentarà el conte a través de 

música, versos, i jocs de tota mena, amb la 

col·laboració de l'autor. 

Recull de bèsties de tota mena, mida, colors, 

inventades o reals, però totes salvatges i molt 

animals. 

Col·labora: El Cep i la Nansa edicions  

Dissabte 3 de 

desembre  

a les 12h. 
 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

BESTIARI SALVATGE D’ESTAR 
PER CASA 

A través de l’exposició es presenten tot un 

seguit de continguts pensats per generar a 

l’alumnat d’ESO actituds contràries al tabac. 

Es mostra les pràctiques poc ètiques que es 

fan servir per animar a consumir i vendre ta-

bac als joves en un període de rebel·lia. 

Organitza: Regidoria de Salut  

EL TABAC AL DESCOBERT Del 2 al 15 de 
novembre 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

          EXPOSICIÓ 

A càrrec dels seus autors, Susana Peix i Juan 

R. Cruz, text, i Guillem Monner, il·lustració. 

Un conte per entendre el trastorn bipolar des 

dels ulls d’un infant. 

Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys. 

Amb motiu del Dia de la Discapacitat (3 de 

desembre). 

Col·labora: Editorial La Pulga con gafes i Regi-

doria de Salut. 

HORA DEL CONTE 

Dissabte 26 
de novembre           

a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

BIP I POL, ELS SENYORS DE LES 

ESTRELLES 

COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL 

MÒBIL. APP’S I WHATSAPP 
Aprendrem a connectar-nos a internet, ins-

tal·lar aplicacions i en descobrirem algunes 

que et permetran estar en contacte amb els 

amics, la família…Durada del curs 4 hores, 

dividides en dues sessions. 

Activitat adreçada a majors de 55 anys. Pla-

ces limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca 

a partir del 14 de novembre. 

Organitza: Fundació Pere Tarrés i Fundació 

Vodafone Espanya. 

EXPOSICIÓ 

Dilluns 28 i di-
mecres 30 de 
novembre de 
17.30 a 19.30h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA 

TALLER ADULTS TALLER ADULTS 
 

La Bufanda de la Iaia recull llanes durant tot 

l’any al CC. de la Geltrú per teixir bufandes, 

peücs, gorres... com a activitat solidària. Si 

en tens a casa i no saps què fer-ne dóna-

les, aquests dies trobaràs un espai al racó 

Fet a mà de la Biblioteca. 

Es reeditarà la guia de lectura Fet a Mà.  

Del 21 de  
novembre al  
8 de gener 

 
BIBLIOTECA    
ARMAND  

RECOLLIDA DE LLANES  

A càrrec de l’associació Amics de la Gent 

Gran. Durant tot l’any podeu trobar “La Bufan-

da de la Iaia” al CC. de la Geltrú. 

Trobada bufandera oberta a tothom que vul-

gui prendre contacte amb el punt de mitja, 

siguin grans o petits, tant si és el primer cop 

com si ja se’n sap. Hi haurà mans expertes que 

us ajudaran. Al final de la trobada l’associació 

farà una petita intervenció a l’espai.  

LA BUFANDA DE LA IAIA 

EXPOSICIÓ    BUFANDING 

Dimecres 23 de 
novembre de 

17 a 19h 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA 

Del 12 al 17 de 
desembre 

 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

 

MURAL D’ARMAND CARDONA 

GRAFFITI 

A càrrec del col·lectiu AeroArte, coneguts 

a la zona per altres murals impactants. El 

col·lectiu s'implica per obtenir murs a la 

ciutat on es puguin fer obres d'art que 

perdurin.  AeroArte vol canviar la percep-

ció que té la societat sobre els graffitis. 

Col·labora: Projecte G de la Regidoria de 

Joventut.  
 

Aquesta activitat està relacionada amb 

l’exposició del Centre d’Art Contemporani 

La Sala, Armand Cardona Torrandell. L’e-
tapa informalista (1960-1962) (del 28 d’oc-

tubre al 8 de gener), on es pot veure una 

selecció de llibres del dipòsit de l’artista 

de la biblioteca Armand Cardona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Xarxa de 

   Biblioteques Municipals 

   VILANOVA I LA GELTRÚ 

TIVI 
AC 

TATS 
NOVEMBRE - DESEMBRE 

2016 

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 
 

 

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 9 de novembre i 14 de desem-

bre a les 17.30h.  
 

Club de lectura L’Oliva Negra 

a càrrec de Sofía de Ruy-Wamba 

(a partir de 18 anys) - Dijous 3 de novembre i 1 de desembre a 

les 17.30h. 
   

Club de lectura juvenil 

a càrrec de Fanny Guinart 

(adreçat a nens/es de 10 a 12 anys) - Dissabtes 12 de novem-

bre i 10 de desembre a les 16.30h. 
 

Club de lectura en francès 

a càrrec d’Esther Bruna  

(a partir de 18 anys) - Divendres 18 de novembre i 16 de 

desembre a les 16.30h. 
 

Club de lectura fàcil en francès 

a càrrec d’Esther Bruna 

(a partir de 18 anys) (a partir del febrer un dimarts al mes a les 

16.30h). INSCRIPCIÓ OBERTA 
 

Club de lectura fàcil en català 

a càrrec de Fanny Guinart i Queti Vinyals  

(a partir de 18 anys) Dimarts 8 de novembre i 13 de desembre 

a les 17h. 

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 26 de novembre i 17 de 

desembre a les 17.30h. 
  
Club de cinema 

a càrrec de Cineclub Sala1 

(joves i adults) - dimarts 22 de novembre i 13 de desembre a 

les 18h. INSCRIPCIÓ OBERTA. 

 

 

La Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú editarà 

una guia de Nadal amb les novetats adquirides per 

aquestes dates  

Gràcies a la col·laboració de diverses perso-

nes implicades en la història del Mercat de 

Central, es podrà veure una selecció de foto-

grafies antigues, que mostren els canvis físics 

de l’edifici i el dia a dia dels ciutadans en 

aquest equipament de proximitat. 

Amb motiu del 75è aniversari del Mercat Cen-

tral. Organitza: Mercat Central de Vilanova 

75 ANYS DEL MERCAT DE  

VILANOVA EN FOTOGRAFIES 

 
EXPOSICIÓ 

Del 13 de 
desembre al 9 

de gener 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

A càrrec de l’Equip dels Menuts de la Joan 

Oliva. L’hora del conte pels menuts té l’objec-

tiu de promoure el despertar cultural i artístic 

dels més petits a través del plaer i l’afectivitat 

que aporten els llibres i la seva lectura a la 

biblioteca. 

Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys. 

Durant l’activitat els infants hauran d’estar 

acompanyats d’un adult. 

EL NINOT DE NEU Dissabte 17 
de desmbre a 

les 10.30h. 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

HORA DEL CONTE PER MENUTS 

A càrrec dels seus autors, Susana Peix, text, i 

Òscar Julve, il·lustració. 

Vet aquí una bruixa molt fredolica que, per no 

passar fred a l’hivern, va inventar un encanteri 

que convertia qualsevol objecte en fusta. De 

vegades, però, els conjurs tenen conseqüènci-

es inesperades…  

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 

Col·labora: Baula editorial  

   HORA DEL CONTE DE NADAL 

Dissabte 24 
de desembre 

a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA  

LA BRUIXA I EL TIÓ 

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 

Dimecres 4 
de gener a 

les 11.30h i a 
les 12.15h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 

EL CONTE DE L’ELISEU 

 

FÒRUM LITERARI 

FÒRUM LITERARI 

A càrrec d’Albert Soler Llopart, professor de 

literatura medieval a la Universitat de Barce-

lona. 

Activitat literària enfocada com a conferèn-

cia/col·loqui. Pels assistents que ho vulguin la 

biblioteca facilitarà el préstec de Lo Somni 
de Bernat Metge, en la versió d’Alba de De-

deu , llibre que es comentarà al fòrum. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la biblio-

teca a partir del 8 de novembre. 

Dimecres 21 
de desembre 

a les 18h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA I 

MILÀ 


