Per a més informació:
WEB: www.tremp.cat/biblioteca
www.facebook.com/pages/Biblioteca-Pública-Maria-Barbal
www.twitter.com/bibliotremp
www.pinterest.com/bibliotremp/biblioteques-amb-do
www.instagram.com/bibliotremp/
Col·laboren els cellers:

Biblioteques amb DO
és un projecte organitzat pel:

Lletres i vins 2017
Biblioteca Pública Maria Barbal

Tremp

Servei de Biblioteques

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”

Biblioteques amb Denominació d’Origen
Us presentem la 5a edició del cicle d’activitats Biblioteques amb DO que du a
terme la Biblioteca Pública Maria Barbal amb la col·laboració dels cellers de la
comarca, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Institució de
les Lletres Catalanes i del programa Al teu gust, aliments del Pallars.
Com en les darreres edicions, hem elaborat un programa que vol acostar-vos a la
cultura del vi creant llaços entre aquesta i d’altres manifestacions culturals, com
la literatura o la música i adaptant-nos a tots els públics.
El celler El Vinyer de Fígols ha etiquetat una edició especial del vi Turritel·la Negre
per a Biblioteques amb DO 2017 a un preu de 8€ l’ampolla.

Agenda d’activitats*
Dimecres, 1 de febrer

17h Decorem la Biblioteca amb elements del món del vi. A càrrec de
Pepa Lloan, Ariadna Lladós i l’Equip B de la Biblioteca. Per a nens i nenes
de 4 a12 anys. Inscripció prèvia, a la Biblioteca.

Dijous, 2 de febrer

20,30h Tertúlia al voltant de la novel·la Temps de família de Tània Juste.
Coordina: Albert Puiggròs, Club de lectura Pepe Núñez. Inscripció prèvia,
a la Biblioteca.

Divendres, 3 de febrer

19h Conferència La literatura i el vi: un maridatge sensorial, a càrrec de
Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Dilluns, 13 de febrer

17h Taller de cuina i maridatge de vins amb Gabi Serra, Al teu gust,
aliments del Pallars i professionals d’Àpat Pallars Jussà. Inscripció
prèvia a la Biblioteca.

Dimarts, 14 de febrer

17h La Corba camina i recull: taller que relaciona la creativitat amb el
reciclatge i recuperació a partir d’ampolles de vi. A càrrec de Núria Deu i
Elisenda Xifrè. Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Inscripció a la
Biblioteca.

Dissabte, 18 de febrer

10,30h Sortida enoliterària a la Potada de Batzop i Celler Vila Corona
(Vilamitjana). Tast de vi. Inscripció prèvia a la Biblioteca. Sortida de la Pl.
de Catalunya.

Dijous, 23 de febrer

19h Conferència Vinya de llegendes a càrrec de l’escriptor Pep Coll.
Inscripció prèvia, a la Biblioteca.
En acabar, es procedirà al lliurament de premis de la tercera edició del
concurs Música de Vi.

Divendres, 24 de febrer

18h Hora del conte familiar**: La verema: en Ciscu de Can Garnatxa i el
raïm misteriós, a càrrec de Montse Panero. Per a nens i nenes a partir de
3 anys. Inscripció prèvia, a la Biblioteca. Acompanyat de pa amb vi
i sucre.

Divendres, 10 de febrer

19h Presentació El càtar proscrit de Jaume Clotet, premi Néstor Luján de
Novel·la Històrica 2016. A càrrec de Marta Sancho, Dra. en història medieval i professora de la UB. Amb la participació de l’autor.

**De 17h a 19h si vens disfressat participaràs al sorteig d’un exemplar del
conte de La verema.

* Tots els actes per a adults aniran acompanyats
d’una copa de vi, col·laboració dels cellers de
la zona.

