
• Què és el club de cinema? 
 

És un espai de trobada per a joves i adults que els agradi gaudir del 
bon cinema, propiciant l’anàlisi cinematogràfic i el debat al voltant 
d’un film projectat uns dies abans al Teatre Principal dins l’oferta del 
Cineclub Sala1*. 
Les sessions del club de cinema seran conduïdes per membres del 
Cineclub Sala1. 
 

• Objectius 
 

- Propiciar el coneixement, l’anàlisi i el debat sobre diversos films. 
- Apropar l’oferta cinematogràfica del cineclub Sala1. 
- Oferir noves possibilitats per gaudir del cinema i a la vegada 
fomentar l’ús del fons de la biblioteca. 

 

• A qui s’adreça?   
  

Joves i adults a qui els agrada gaudir del cinema, i a la vegada vulguin  
comentar i aprendre més sobre els films. 
  

• Durada i calendari de les trobades. 
 

La durada de les trobades serà d’uns  60 minuts, un  dimecres  de 
cada mes  a les 18h a la biblioteca Armand Cardona, de març a juny. 
Les projeccions dels films seran el dia abans de la trobada del club. 
La data d’inici serà el dimecres 16 de març a la Biblioteca amb una 
trobada informativa i les següents trobades estan previstes els dies: 
 
29 de març (projecció film)   30 de març (trobada club) 
26 d'abril (projecció film)  27 d’abril (trobada club) 
24 de maig (projecció film)  25 de maig (trobada club) 
28 de juny (projecció film)  29 de juny (trobada club) 
 
* S'estableix un preu de 3€ per projecció al Teatre Principal pels 
membres del club de cinema (el preu habitual és de 5€).  
 

Butlleta d’inscripció del 

 Club de Cinema de la Cardona 
 
Nom i cognoms ____________________________________ 
 
Data de naixement _________________________________ 
 
Adreça ___________________________________________ 
 
Correu electrònic __________________________________ 
 
Telèfon __________________________________________ 
 

Quin tipus de pel·lícules mires? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Núm. de carnet de la biblioteca _______________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Menéndez y Pelayo, 15-17 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel.: 93 815 91 21 
 

E-Correu: 

b.vilanovag.act@diba.cat 
Web: 

www.vilanova.cat/biblioteques 
Bloc: 

www.vilanova.cat/blog/armandcardona 
Facebook: 

Biblioteques Vilanova i la Geltrú 
 

 
HORARI 

 

Matins 

De dimarts a dissabte de 10 a 14 h 
 

Tardes 

De dilluns a divendres de 16 a 20 h. 
Dissabtes de 17 a 20 h. 
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