
Per a més informació:
 
 

   

                      

Biblioteques amb DO
és un projecte organitzat pel:

Col·laboren els cellers:

Servei de Biblioteques

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

www.pinterest.com/bibliotremp/biblioteques-amb-do

www.twitter.com/bibliotremp

www.facebook.com/pages/Biblioteca-Pública-Maria-Barbal

WEB: www.tremp.cat/biblioteca

Tremp
Biblioteca Pública Maria Barbal



Biblioteques amb Denominació d’Origen

Agenda d’activitats
Dimarts, 2 de febrer 
19h Xerrada Trilogia romàntica: Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, a 
càrrec de Patrícia Espanyol, professora de l’Escola Municipal de Música 
de Tremp. Acompanyat d’una copa de vi. Lloc: Biblioteca.

Dijous, 4 de febrer 
19:45h Òpera La Traviata en directe des de la Royal Opera House de 
Londres. Entrada: 16 euros. Acompanyat d’una copa de vi. Lloc: Espai 
Cultural la Lira.

Divendres, 12 de febrer 
19:30h Els oficis del vi, diàleg amb Sara Pérez, millor enòloga 2013 per 
l’Associació Catalana de Sumillers, i Enric Vila, enòleg del celler Vila 
Corona. Acompanyat d’una copa de vi. Lloc: Biblioteca.

Dissabte, 13 de febrer  
10h Sortida enoliterària al celler El Vinyer (Fígols), amb Eva Carmona, 
vinatera. Inscripció prèvia a la Biblioteca. Sortida: des de la Biblioteca. 

El 2016 té lloc la quarta edició de “Biblioteques amb DO”. La Biblioteca Pública 
Maria Barbal i els cellers de la comarca apostem de nou per acostar la cultura del 
vi, la música, la literatura i diverses manifestacions culturals a tots els públics. 
Durant els mesos de febrer i març us proposem tot un seguit d’activitats variades 
que faran que la Biblioteca sigui un aparador de promoció de la lectura i el món 
del vi més proper, sota el lema Els oficis del vi. 

Com a novetat, enguany tenim col·laboradors d’excepció que són els escriptors 
de proximitat: Maria Barbal, Rosa Bernat, Pep Coll, Jordi Creus, Núria Garcia 
Quera i Dolors Millat que ens conviden a llegir sobre el vi des d’una 
vessant literària.  

Dijous, 18 de febrer 
19h Lliurament del Premi Música de vi (2a edició) i tast dels vins partici-
pants. Lloc: Biblioteca.

Dimecres,  24 de febrer 
17h Visita al celler del Casal Manyanet, nou espai on s’exposen les 
eines del toneler Mariano Mir. Inscripció prèvia a la Biblioteca.  

Divendres, 26 de febrer 
17h Taller de taps de suro per a nens i nenes de 3 a 7 anys. Inscripció 
prèvia a la Biblioteca. Lloc: Biblioteca. 

Divendres 26 de febrer  
22h Teatre a la Lira: La verema de 1870, a càrrec de Mai Tant Teatre, 
espectacle en pallarès de Blai Castell amb contes de Cambuleta. Lloc: 
Espai Cultural La Lira. Preu: 5 euros.

Dissabte 27 de febrer
11:30h Taller familiar de cuina amb panses, a càrrec d’Al teu gust i 
professionals d’Àpat Pallars Jussà. Lloc: Cuina del Casal Cultural. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca.

Dijous 3 de març 
20:30h Tertúlia al voltant de Les dones de la Principal, de Lluís Llach. 
Coordina Albert Puiggròs, Club de lectura Pepe Núñez de la Biblioteca. 
Inscripcions a la Biblioteca. Lloc: Biblioteca.

Divendres 4 de març 
18h Hora del conte familiar: Un conte del vi, a càrrec de Blai Castell. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca. Acompanyat de pa amb vi i sucre. 
Lloc: Biblioteca.


