
Fins el 2 de maig a les biblioteques Joan Oliva i Milà i  

Armand Cardona Torrandell. 

CONCURS: Puja al tren! 
Llegeix un mínim de 3 llibres, respon l’enigma de          

cadascun i podràs participar al concurs. Entre tots els 

viatgers sortegem un MEGA regal. 

Adreçat a infants de 4t a 6è de primària. 

Els premis es lliuraran el dissabte 9 de maig en el marc  

de la Fira Conte va! Va de contes a l’estand de les     

Biblioteques i es farà saber els resultats mitjançant les 

xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 

Vilanova i la Geltrú. 

Col·labora: Espai El Far, Llorens Llibres, Llibreria La         

Mulassa, Museu del Ferrocarril, Plug-in.  

De Maria de la Paz Talegón Herrero. 

Presentació a càrrec de Laura Sánchez i amb  

la participació del col·lectiu poètic La lluna en 

un cove. 

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. 

Primera tierra  

 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

Dissabte 21  
de març         
a les 18h 

BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA 

HORA DEL CONTE  

Un saxo al bosc  
Dissabte 14    

de març         
a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

A càrrec de la seva autora, Eva Sans. 

La història d’un nen que enmig del bosc es tro-

ba una sorpresa: una capsa amb un enorme 

saxo. Què passarà? Un ocell, un nen i una mica 

de música. 

Col·lecció Ginjoler. 

Activitat adreçada a infants a partir de 2 anys. 

Tot seguit es presentarà el cartell de la Fira 

Conte va! Va de contes. 

Recital a càrrec dels i les poetes de la ciutat: 

Núri Illa Sagarra, Antoni Munné-Jordà, Maria 

de la Paz Talegón i Ana Maria Pérez Romero, 

acompanyats de música del grup iaraké. 

Acte conduït pel periodista Jordi Úbeda. 

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia.  

P de poesia  

 
PRESENTACIÓ PUNTS DE LLIBRE 

Dijous 19      
de març         
a les 20h 

BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA 

En aquesta mostra fotogràfica es retrata els 

autors de la ciutat amb la respectiva novetat 

editorial: Miquel Altadill, Lluís Amaré, Francesc-

Marc Álvaro, Meritxell Almirall, Samanta C. 

Palacín, Xavier Canalis, Una Fingal, Teresa 

Guiluz, Isabel Herrera Sánchez, Anna Lleó,  

Xavier López, Bienve Moya, Antoni Munné-Jordà, 

Xavier Orriols i Sendra, Susana Peix, Eva Pérez 

Benages, Oriol Ràfols Grifell, Francesca Roig i 

Galceran, Sebastià Serra, Maria de la Paz       

Talegón i Xavier Vernetta, entre d’altres. 

Fotografies a càrrec d’Aida Moral, treballadora 

de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

   
 

EXPOSICIÓ 

Retrats de novetats 2019-2020  

Del 7 d’abril   
al 4 de maig 

BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA 

Novetats d’autor@s locals  

 
  TERTÚLIES DE SANT JORDI 

A càrrec de diversos autors i autores de la     

ciutat que han publicat recentment. 

A les 17.30h tertúlia amb: Miquel Altadill,      

Xavier Canalis, Anna Lleó, Xavier López, Xavier 

Orriols i Sendra, Oriol Ràfols Grifell, Francesca 

Roig i Galceran. 

A les 19h tertúlia amb: Samanta C. Palacín, Una Fingal, 

Teresa Guiluz, Bienve Moya, Antoni Munné-Jordà,      

Eva Pérez Benages, Maria de la Paz Talegón i Xavier 

Vernetta, entre d’altres. 

Tertúlies moderades pel periodista Jordi Martí. 

Tens preguntes per fer als escriptors? Els vols conèixer? 

Aprofita!  

En finalitzar, els autors signaran llibres i brindarem amb 

els assistents amb cava i catànies. 

En col·laboració amb Canal Blau, llibreria La Mulassa, 

Llorens Llibres i editorial El Cep i la Nansa. 

Amb el patrocini de Caves Jaume Serra i Catànies   

Cudié. 

Dijous 16      
d’abril            

a les 17.30 i    
a les 19h 

 
BIBLIOTECA    

JOAN OLIVA 

Extraordinàries  

 
  EXPOSICIÓ 

Setze dones rellevants de la història il·lustrades 

per Isabel Ruiz Ruiz i presentades per escrits de 

setze dones de la ciutat. 

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 

En col·laboració amb la regidoria de           

Convivència i Equitat. 

Del 3 al 23   
de març 

 
BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

HORA DEL CONTE  

Germanastra  
De Canizales. A càrrec de Montse Panero, 

actriu. 

Un conte sorprenent i divertit que trenca amb 

el que sembla una historia clàssica d’un palau 

amb una princesa. 

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 

En col·laboració amb El Cep i la Nansa edicions.  

Dissabte 7    
de març         
a les 12h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA  

Dissabte 21 de març als forns de pa de la ciutat i a        

les Biblioteques. 

P de poesia  
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, la Xarxa de  

Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú edita   

cinc punts de llibre de cinc poetes de la ciutat que    

trobareu als forns: Hèctor Galvany, Núri Illa Sagarra,    

Antoni Munné-Jordà, Maria de la Paz Talegón i Ana    

Maria Pérez Romero. 

Col·lecciona poesia! 

Fotografies dels punts a càrrec d’Aida Moral,               

treballadora de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

Amb aquesta pràctica es vol fomentar la   

reutilització i l’intercanvi de llibres com a una 

tasca senzilla promotora de la sostenibilitat. 

Porta un màxim de sis llibres a partir del 2 de 

març o el mateix dia del MIL i intercanvia’ls 

amb els d’altres usuaris el dia 21 de març. 

Amb motiu del Dia Internacional dels Boscos. 

En col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient. 

Mercat d’Intercanvi de Llibres  

 
MIL 

Dissabte 21      
de març         

d’11 a 13.30h  

BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA 

EXPOSICIÓ 

Ocellam  
Del 3 al 24    
de març 

 
BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

Homenatge literari als ocells. Texts sobre 

set espècies d’ocells i dos personatges literaris 

(Peter Pan i Papageno) de la mà de Jacint  

Verdaguer, Josep Maria de Sagarra, Josep 

Carner, Pere Quart, Joan Amades, Pau Bertran  

i Bros, Tomàs Garcés, James Barrie, etc. 

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia i del 

Dia Internacional dels Boscos. 

HORA DEL CONTE  

Jordina. La llegenda  
Dissabte 4    

d’abril          
a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

A càrrec de les seves autores Sara Espín (text) i 

Paula Luque (il·lustració), i amb la participació 

de Mireia Marcos que farà l'acompanyament 

musical, guitarra i flauta dolça. 

Aquesta és la història de la reina Jordina,        

descendent directe del llegendari cavaller     

Sant Jordi, que empren un viatge per trobar un     

conseller i defensar la població del Drac.  

Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. 

Amb motiu del Dia del Llibre Infantil. 

#threeFusio   
Música de jazz fusió..., a càrrec del grup Triñaki, 

format per Ramon Chacón León, guitarra,   

Pepe Martínez, bateria, i Iñaki Ramos Ruiz de 

Castañeda, baix. 

Un trio emergent, format per tres professionals 

que viuen la música com a part important de la 

vida. 

En el vermut musical, a la terrassa dels Llimoners, 

es podrà degustar un aperitiu gràcies a la 

col·laboració de l’Associació Singlot i la           

Formatgeria del Garraf. 

 
VERMUTS MUSICALS 

Dissabte 4     
d’abril             

a les 12.30 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Ha publicat diversos llibres, com el de relats 

Mística conilla, que va rebre el premi de la 

Crítica Serra d'Or de Narrativa, i la novel·la Sis 
nits d’agost, que es comentarà a la trobada. 

També ha dirigit varis llargmetratges i           

curtmetratges, a més a més de composar  

música per a muntatges escènics. 

Presentació a càrrec de Maria Rosa Nogué,  

escriptora. 

Programa Lletres en viu. 

Col·labora: Institució de les Lletres Catalanes.  

Jordi Lara 

 
TROBADA AMB L’ESCRIPTOR 

Dimecres 15      
d’abril             

a les 17.30h 

CASA          
OLIVELLA 

Des del dijous 16 d’abril.  

SANT JORDI!  

A les Biblioteques hi trobareu les novetats de Sant Jordi 

i les guies de novetats. 

El dia 23 estaran disponibles a les biblioteques els punts 

de llibre editats per a l’ocasió. 

LECTURA FAMILIAR 

Què en fas d’una idea?  
Què és una idea? D’on venen i cap a on van, 

les idees? Mira al teu voltant: totes les coses  

que veus a l’inici eren només una idea. Pot ser 

petita i fins i tot, una mica esbojarrada. Però si 

l’alimentes i li dones escalfor, una idea pot     

arribar a canviar el món! I tu, si un dia et          

trobessis una idea, què en faries? 

Activitat familiar de foment a la lectura         

adreçada a infants de P4 a 4t de primària      

(un adult i un infant). 

Inscripció prèvia a les biblioteques Joan Oliva    

i Armand Cardona o a través del formulari    

digital a partir del 9 de març.  

Dissabte 28    
de març         
a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 



 

NOTA GENERAL 

L’organització es reserva el dret de modificar 

aquesta programació. S’anunciarà qualsevol canvi 

a través dels canals de comunicació habituals. 

ACTIVITATS 
MARÇ-ABRIL 

2020 

SERVEI MÒBIL DE LES BIBLIOTEQUES          

MUNICIPALS 

Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 

Tots els divendres de 10h a 13h  

HORARIS I CONTACTE 
 

Biblioteca Joan Oliva i Milà  

Dilluns, dimecres, dijous, divendres de 10h a 20h 

Dimarts de 16h a 20h 

Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h 
 

Plaça de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel.: 938 932 039 

b.vilanovag.jo@diba.cat 

Blog: Fora del prestatge 

 

Biblioteca Armand Cardona    

Torrandell 

Dilluns de 16h a 20h 

Dimarts, dimecres, dijous, divendres de 10h        

a 14h i de 16h a 20h 

Dissabtes de 10h a 14h i de 17h a 20h 
 

Menéndez y Pelayo, 15-17 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel.: 938 159 121 

b.vilanovag.act@diba.cat 

Blog: Un mar de lletres 

Segueix-nos a: 

www.biblioteques.vilanova.cat: 

HORA DEL CONTE 

Presentació del recull dels    
contes col·laboratius "Fem un 
Conte per Sant Jordi"  
A càrrec de Carme Jariod, actriu. 

Recull de contes creats col·laborativament 

per alumnes d'Educació Infantil i Primària dels 

centres de la comarca del Garraf. Un grup l'ha 

iniciat (introducció), l'altre l'ha continuat (nus) i 

l'altre l'ha acabat (desenllaç) fent les correspo-

nents il·lustracions. En total són 19 els contes 

que s'han fet, 17 en català i 2 en anglès, tot i 

que en aquest acte s'explicarà una selecció 

de tres. 

Organitza: Centre de Recursos Pedagògics del 

Garraf (CRP-Garraf). 

Dissabte 25    
d’abril          

a les 12h  

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA  

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 11 de març i 15 d’abril               
a les 17.30 h 
 

Club de lectura L’Oliva Negra 

a càrrec de Sofía de Ruy-Wamba 

(a partir de 18 anys) - dijous 5 de març i 2 d’abril a les 17.30 h 
       

Club de lectura Llibr@venturers 

a càrrec de Fanny Guinart 

(adreçat a nens/es de 10 a 12 anys) - dissabtes 14 de març        
i 18 d’abril a les 16.30 h.  
 

Club de lectura en francès 

a càrrec d’Esther Bruna  

(a partir de 18 anys) - dimarts 17 de març i 21 d’abril                   
a les 16.30 h.  
 

Club de lectura fàcil en francès 

a càrrec d’Esther Bruna 

(a partir de 18 anys) - dimarts 10 de març i 14 d’abril                   
a les 16.30h. 
 

Club de lectura fàcil en català 

a càrrec de Lourdes Escrigas  

(a partir de 18 anys) dilluns 2 de març a les 16.30h. 

En col·laboració amb el Servei de Català del Garraf i            
Vilanova i la Geltrú. 
 

Club de cinema 

a càrrec de Cristina Suriol  

(a partir de 18 anys) dimarts 3 de març i 28 d’abril a les 16.30 h.           

 

 

BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
TORRANDELL 
 

Club de lectura d’adults 

a càrrec de Mercè Foradada 

(a partir de 18 anys) - dissabte 28 de març i 25 d’abril                 
a les 17.30 h. 
  

Club de lectura en anglès 

a càrrec de Susanna Garcia-Prieto  

(joves i adults) - dissabtes 14 de març i 25 d’abril a les 17.15h.  
   

Club de lectura de ciència ficció  

a càrrec de Victòria Ortiz  

(joves i adults) - dissabte 14 de març i dilluns 20 d’abril                    
a les 18.30h.  
 

Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual 

a càrrec de col·laboradors. 

(adults) - dissabte 7 de març i 4 d’abril  a les 17.15h. 
 

Club d’òpera Liceu BIB 

a càrrec de Pol Aviñó, divulgador musical del Gran Teatre del 

Liceu  

(adults) - divendres 20 de març a les 18h La Clemenza di Tito, 

de Mozart. 

Vine a veure aquesta òpera amb els membres 

del club LiceuBib i gaudeix del descompte. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la          

Biblioteca des del 9 al 27 de març.  

La clemenza di Tito, de    
Wolfgang Amadeus Mozart  

 
ÒPERA 

Divendres 17  
d’abril             

a les 20h 

GRAN TEATRE 
DEL LICEU 

http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona

