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Biblioteques amb DO
és un projecte organitzat pel:

Servei de Biblioteques

Per a més informació:
 
 WEB: www.tremp.cat/biblioteca

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

                      www.twitter.com/bibliotremp



Biblioteques amb Denominació d’Origen

Agenda d’activitats

Dissabte, 15 de febrer 

11.00h Visita als cellers de Palau de Noguera amb lectura de poemes sobre 
el vi i la vinya.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Transport en vehicles particulars. 

Divendres, 21 de febrer 

17.30h Taller de taps de suro per a nens i nenes de 3 a 7 anys. Berenar  de 
pa amb vi i sucre. Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal. 
Inscripció prèvia a la biblioteca.

Dissabte, 22 de febrer 

18.30h Cine-fòrum Entre copas a l’Espai Cultural La Lira.

Divendres, 28 de febrer

18.00h Hora del conte familiar Història d’un raïm, a càrrec de Blai Castell. 
Activitat per a nens i nenes de 3 a 7 anys amb acompanyants.
Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

Durant tot el mes...
Exposició de llibres sobre el vi i recomanacions de lectures.  
Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal.

Durant el mes de març...
Cine-fòrum sobre el vi, els dissabtes del mes de març a les 18:30h a l’Espai 
Cultural la Lira.

Emporta’t la teva ampolla de vi edició limitada. Celler Vila 
Corona ha etiquetat 100 ampolles de vi Tu Rai amb edició limitada pel 
projecte Biblioteques amb DO. Pots comprar la teva ampolla a la biblioteca a 
un preu de 8 euros.

Dimarts, 4 de febrer 

20.00h  Degustació d’una copa de vi Tu Rai del Celler Vila Corona, durant el 
descans de l’òpera Madamma Butterfly  a l’Espai Cultural La Lira.        

Dijous, 6 de febrer 

20.30h Tertúlia sobre El silenci de les vinyes amb la participació de l’autora 
Gisela Pou, amb el club de lectura.  Modera: Albert Puiggròs. Degustació de 
copa de vi Muriac del Celler Mas Garcia Muret.
Lloc: Biblioteca Pública  Maria Barbal. 

Aquesta activitat està oberta a tothom que hi vulgui participar. 

Dijous,  13 de febrer 

20.00h Lectura dramatitzada:  El Tast, de Roald Dahl. Maridatge de narra-
ció  a càrrec de Pep Garcia-Pascual, actor, amb vi Rosat de Celler Sauvella i 
Taleia del Celler Castell d’Encús. Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal.  

Per participar a aquesta activitat cal inscripció prèvia a la biblioteca (973 65 34 61).

Per segon any consecutiu la Biblioteca de Tremp participa en el cicle Biblio-
teques amb DO, una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya amb la complicitat de les biblioteques de la xarxa i els cellers 
del territori.

A Tremp, hem demanat als productors de vi de la DO Costers del Segre, 
subzona Pallars que ens ajudin i s’impliquin amb nosaltres. D’aquestes 
ganes de col·laborar, neix una proposta d’activitats per a tothom amb la 
idea de dinamitzar la biblioteca i alhora donar a conèixer els vins que es fan 
a casa nostra.


