
A càrrec d’EDULIS. 

Com funciona una cuina solar de paràbola? 

Cuinarem xocolata desfeta i la tastarem amb 

fruita. 

Amb motiu de la Setmana de la ciència. 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona  

   
 

TALLER 

Cuina solar  
Dissabte 16           

de novembre 
a les 11h 

a la plaça   
de la Vila 
davant la 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA 

Presentació a càrrec de Victòria Ortiz,           

conductora del club de ciència-ficció de la  

Biblioteca. 

César Mallorquí, escriptor de ciència-ficció i   

fantasia, ha estat guardonat amb diversos      

premis de literatura juvenil i d’adults. A la trobada 

es comentarà el llibre Trece Monos. 

En col·laboració amb la CATCON - IIIa Convenció 

Catalana de Ciència-ficció i Fantasia. 

César Mallorquí  

 
TROBADA AMB L’ESCRIPTOR 

Divendres 22 
de novembre      

a les 18h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Els robots són un clar exemple d’anticipació 

tecnològica. Si el primer robot industrial és del 

1961, la ciència- ficció feia molts anys que 

aportava propostes imaginatives d’un futur 

més o menys versemblant. Avui dia, en alguns casos,  

podem afirmar que aquestes propostes ja són una       

realitat i en d’altres no encara. Es presenta una selecció 

d’obres i d’autors destacats de la literatura, còmic i     

cinema que tenen els robots com a protagonistes. 

Produïda per Pessics de Ciència. Ajuntament de         

l’Hospitalet de Llobregat. 

Amb la col·laboració de Magatzems Chacon i             

Zonavideojuego.com. 

Amb motiu de la CATCON - IIIa Convenció Catalana de 

Ciència-ficció i Fantasia.  

Robots, un viatge de la ficció 
a la realitat  

 
EXPOSICIÓ 

Del 6 al 30            
de novembre 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

A càrrec de Luz Cassino, psicòloga i escriptora. 

L’escriptura esdevé una eina per a                 

l'autoconeixement i el creixement personal. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la            

Biblioteca a partir del 15 d’octubre. 

Preu: 10€  

   
 

TALLER  

Escriptura terapèutica 
Dimecres       

13 i 20           
de novembre    

de17.30 a 
19.30h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA 

HORA DEL CONTE MENUTS 

La Zebra Camil·la  
A càrrec de l’Equip de Menuts de la Biblioteca. 

Un bon dia, quan la zebra Camil·la va sortir de 

casa, el vent bandit es va endur les ratlles del 

seu vestit. Una aranya, una serp, l'arc de Sant 

Martí i una cigala, entre altres animals del bosc, 

ajudaran a la Camil·la a oblidar la seva pena.  

Adreçat a infants d’1 a 3 anys  

Dissabte 16    
de novembre  
a les 10.30h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA  

Dioptria s'escriu sense accent  

 
  XERRADA DE MÚSICA 

A càrrec d’Agustí Justo i Xavier Garriga,        

seguidors incondicionals de Pau Riba. 

Cloenda musical a càrrec de  Pol i Martí. 

Amb motiu dels 50 anys de l’edició del disc  

Dioptria de Pau Riba  

Dimarts 26        
de novembre   

a les 20 h 
 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA 

Del 6 de novembre a l’11 de gener a la biblioteca Joan 

Oliva i Milà i Armand Cardona Torrandell.  

LLIBRES X 1 EURO 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la   

Geltrú col·labora amb la Marató de TV3 del 15 de 

desembre dedicada a les Malalties Minoritàries amb  

l'acció Llibres x 1 euro. Durant aquests dies trobaràs un 

espai amb llibres, CD’s i DVD’s procedents de donatius o 

baixes que es podran endur dipositant 1 euro en una 

guardiola. Els diners recollits es destinaran a La Marató 

2019  

Del 6 al 24 de novembre. CATCON.  

La Xarxa de Biblioteques Municipals organitza un seguit 

d’activitats amb motiu de la CATCON (IIIa Convenció 

Catalana de Ciència-ficció i Fantasia - 23 i 24 de        

novembre a l’Auditori Eduard Toldrà)  

Ciència-ficció, fantasia, amor, policíaques, por, 

humor… els grans temes de la literatura estan 

representats per una acurada selecció de    

llibres infantils i juvenils, que ens recomana        

El Consell Català pel Llibre Infantil i Juvenil 

(ClijCAT). 

Te’ls has llegit? T’estan esperant! 

Amb motiu de la CATCON - IIIa Convenció Catalana 

de Ciència-ficció i Fantasia  

Del 12 al 29            
de novembre 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA 

Aparador de les meravelles 

 
EXPOSICIÓ 

TALLER FAMILIAR 

Guspires i llum  
A càrrec de Josep Pascual, professor de        

ciències. 

Experimentació amb la llum i l’electricitat      

estàtica amb materials senzills a l’abast de    

tothom sobre conceptes quotidians però no 

sempre evidents. 

Adreçat a famílies amb infants a partir de 1r de 

primària. Places limitades. Inscripció prèvia a  

partir del 18 d’octubre, a la Biblioteca o al      

formulari digital del codi QR  

Amb motiu de la Setmana de la ciència. 

Divendres 15    
de novembre         
de 18 a 19.30h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA  

Dimarts 19 de novembre a les 20.30h al Teatre Principal. 

PROJECCIÓ I CINEFÒRUM: La antena 
Del director Esteban Sapir. Argentina. 2007. 

El cinefòrum anirà a càrrec de Jaume Felipe, bibliotecari 

especialitzat en cinema i fan de ciència-ficció. 

Amb motiu de la CATCON - IIIa Convenció Catalana de 

Ciència-ficció i Fantasia. 

Coorganitzada amb: Cineclub Sala1  

TALLER FAMILIAR PETIT LICEUBIB  

Un viatge màgic pel món de 
l’òpera de la mà de Joan Font  

A càrrec de Maria José Anglès, divulgadora 

musical, membre de Musicòlics. 

Taller relacionat amb l’espectacle familiar    

Allegro Vivace. A través de vídeos, activitats 

participatives i audicions, farem un recorregut     

per  la història de l’òpera amb una mirada    

amena   i divertida. Descobrirem les òperes més 

conegudes   i les àries més famoses. 

Adreçat a escolars a partir de 3r de primària. 

Places  limitades. Inscripció prèvia a partir del        

28 d’octubre, a la Biblioteca o al formulari        

digital del codi QR. 

Organitza: Servei de Biblioteques de la             

Generalitat de Catalunya i Gran Teatre del     

Liceu de Barcelona.  

Divendres 29    
de novembre         
de 18 a 19h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

Periodista i escriptora que ha publicat diversos     

llibres, entre d’altres, Petons de diumenge 

(premi Prudenci i Bertrana 2008), L’estiu que 

comença que es comentarà a la trobada 

(premi Ramon Llull 2013) i darrer El fibló (2019). 

Presentació a càrrec de Mercè Foradada,  

escriptora. 

Programa Lletres en viu. Col·labora: Institució 

de les Lletres Catalanes. 

Sílvia Soler  

 
TROBADA AMB L’ESCRIPTORA 

Dissabte 16  
de novembre      

a les 18h 

BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA 

CATCON 

 
  PROJECCIÓ CURTMETRATGES 

Projecció de tres curtmetratges relacionats 

amb la taula rodona del diumenge 24 de    

novembre a les 13h dins la IIIa Convenció     

Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (Auditori 

Eduard Toldrà). 

Amb motiu de la CATCON - IIIa Convenció   

Catalana de Ciència-ficció i Fantasia. En 

col·laboració amb la CATCON. 

Dijous 14      
de novembre   

a les 18 h 
 

BIBLIOTECA    
ARMAND  

CARDONA  

TALLER INFANTIL 

WALL·E robot amb moviment  
Crearem aquest robot a partir de plantilles de 

cartró i fusta i li donarem vida instal·lant        

sistemes elèctrics. 

Adreçat a infants a partir de 2n de primària. 

Places  limitades. Inscripció prèvia a partir del   

4 de  novembre, a la Biblioteca o al formulari 

digital del codi QR. 

Amb motiu de la CATCON - IIIa Convenció   

Catalana de Ciència-ficció i Fantasia. 

Programa BiblioLAB de la Xarxa de               

Biblioteques Municipals de la Diputació de 

Barcelona  

Dissabte 23    
de novembre         

de 10.30         
a 13.30h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

A càrrec de Susanna Garcia-Prieto,               

treballadora de la Xarxa de Biblioteques      

Municipals. 

Taller de contes on experimentarem de        

manera lúdica amb les paraules i decidirem 

entre tots com podem actuar per embellir el 

nostre entorn. 

Activitat familiar de foment a la lectura      

adreçada a infants de 1r a 4t de primària       

(un adult i un infant). 

Places limitades. Inscripció prèvia, a partir del   

7 d’octubre, a les biblioteques Joan Oliva i Milà 

i  Armand Cardona Torrandell o al formulari 

digital del codi QR. 

Dissabte 9    
de novembre 
de 12 a 13.30h 

Espai Parc de 
Baix-a-Mar     
a la Fira de 
Novembre  

LABORATORI DE LECTURA FAMILIAR   

Avui és un bon dia per        
canviar el món  A càrrec de Balduí Blanqué, professor de la UPC 

de Vilanova i la Geltrú. 

Mitjançant robots reals i programant-los     

aprendrem els diferents sistemes intel·ligents de 

robòtica actual. Amb la tècnica del ‘design 

thinking’ obtindrem idees entre tots per aplicar-les. 

Vine a passar una tarda única entre robots! 

Imprescindible portar tauleta o mòbil. 

Adreçat a infants i adults a partir de 10 anys. 

Inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 4 de    

novembre o al formulari digital del codi QR. 

En col·laboració amb la UPC de Vilanova i la         

Geltrú. 

Amb motiu de la CATCON - IIIª Convenció Catalana 

de Ciència-ficció i Fantasia. 

Com aplicar la robòtica al   

dia a dia  

 
  TALLER 

Dijous 21            
de novembre   

de 17.30        
a 19.30h 

 
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 
NOVEMBRE-DESEMBRE 

2019 

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: 

A càrrec de les seves autores Susana Peix i 

Meritxell Almirall.  

Quines són les necessitats lectores dels infants 

amb discapacitat i com podem normalitzar-la. 

Volem trencar tòpics i conscienciar del poder que 

tenim els professionals i les famílies per contribuir a 

la inclusivitat plena. 

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat. 

Amb la col·laboració de Publicacions Abadia de 

Montserrat. 

Lectura i discapacitat. Què, 

qui, com  

 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

Dimarts 10      
de desembre      

a les 18h 

BIBLIOTECA 
ARMAND 

CARDONA 

Presentació a càrrec de les seves autores 

Montse Balada, text, i Màriam Ben-Arab, 

il·lustració. 

A vegades cal dir NO! Vine a ajudar a la Jana, 

la protagonista del conte, a aconseguir un NO 

que sigui escoltat, un no assertiu. 

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 

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

Dissabte 14    
de desembre      

a les 12h 

BIBLIOTECA    
JOAN OLIVA 

HORA DEL CONTE  

El supernó 

www.biblioteques.vilanova.cat: 

Cardona Torrandell, 

aproximadament.  

 
  VISITA GUIADA 

A càrrec d’Àlex Cardona, nebot de l’artista i      

biògraf de proximitat. 

Una visita guiada a l'exposició permanent del 

pintor de la Biblioteca. Música en directe. 

Amb motiu de l’aniversari del seu naixement. 

Amb la col·laboració de l’associació Armand    

Cardona Torrandell, l’Associació Amics de la      

Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Escola    

Freqüències .  

Dissabte 30       
de novembre   
a les 18.30 h 

 
BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Del 9 de desembre al 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 Rebeca Luciani. A càrrec d’Alba Llorens, 

de la Companyia Peus Grossos. 

Aquest és un llibre sense paraules i a través de 

les imatges, explicarem una bonica història de 

Nadal. Una nena perduda travessa un bosc. 

Què li passa? Què busca? Què troba? Cada 

vegada que te’l miris, pots explicar la història 

d’una manera diferent. 

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 

Amb la col·laboració de: Publicacions de       

l’Abadia de Montserrat  

Dissabte 21    
de desembre      

a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

HORA DEL CONTE  DE NADAL 

Un estel en la foscor  

#darreuidaquí 

Versions de grans èxits internacionals, dels 

anys 50 als 80, traduïdes al català, a càrrec 

del grup Iarakè. 

Clàssics de totes les èpoques, interpretades 

per Renato Carossone, Frank & Nancy Sinatra, Sam 

Cooke, Katie Melua, etc, que en algun moment o 

altre hem taral·lejat o ballat, adquireixen una nova 

dimensió al descobrir-ne el significat dels textos 

originals. 

Un vermut musical a la terrassa dels Llimoners on es 

podrà degustar unes catànies amb cava. 

Col·labora : Caves Jaume Serra i Catànies Cudié. 

 
VERMUTS MUSICALS 

Dissabte 30    
de novembre      
a les 12.30 h 

BIBLIOTECA    
ARMAND   

CARDONA 

Presentació i explicació del conte a càrrec  

de la seva autora Tamara Garcia Bono.  

El meu amic Bernat va deixar de venir a      

l'escola i després de preguntar què li passava, 

em vaig assabentar que li havien diagnosticat 

leucèmia.  

Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.  

En col·laboració amb Malian Editora. 

Dissabte 30    
de novembre      

a les 12h 

BIBLIOTECA    
ARMAND 

CARDONA 

HORA DEL CONTE 

El meu amic Bernat  

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

