
                         

Biblioteca Sant Valentí  - Navarcles   
  

El mes de gener a la biblioteca és el del Lletres i vins. 

Ens sumem al “Biblioteques amb DO” organitzant diverses activitats per a la descoberta del patrimoni 
vitivinícola, combinant la literatura amb els vins  i altres petits plaers gastronòmics i artístics que fan          
de bon maridar... ens hi acompanyeu? 

 

Del 15 de gener al 3 de febrer 
Exposició Lletres i vins: Exposició d'art amb suro, escultures de Dami Vila i mostra bibliogràfica sobre vinyes i vins. 

 
Dissabte 19 de gener a les 12 del migdia  
Vermut literari lletres i vins:  lectura de micro-relats i poemes 
acompanyada d’una copa de vi de la DO Pla de Bages.   
Micro obert.  

 
Dimecres 23 de gener a les 7 de la tarda  
Tastavins i tastamots, enigmes i jocs de paraules           
amb  en Miquel Sesé, especialista en jocs de paraules.  
Acompanyat d’un tast de vins del Celler Solergibert.  
Gratuït amb inscripció prèvia! 

 
Divendres 25 de gener a les 7 de la tarda  

Et convidem a la descoberta d’un espai molt singular, el celler de Cal Jeroni, on farem un tast de vins navarclins tot  
fent tertúlia amb l’enòleg Joan Soler, president de la DO Pla de Bages.  
Si cuides una vinya, elabores vins o misteles... n’has fet o ho vols intentar, no et perdis la tertúlia.   
Inscripció prèvia a la biblioteca!  

 

Dimecres 30 de gener a les 6 de la tarda  
Laboratori de lectura La vinya amb els 5 sentits  
Taller creatiu familiar adreçat a infants  de 5 a 12 anys.  

 

CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM    #vinstagrampladebages2019 

Del 10 de desembre de 2018 al 28 de gener de 2019 
Participa al Concurs de fotografia a l’Instagram  i guanya llibres, vins DO Pla de Bages i cultura!  

Les biblioteques d’Artés, Avinyó, Manresa - Ateneu Les Bases, Navarcles, El Pont de Vilomara, Sant Fruitós 

de Bages i Súria, juntament amb la DO Pla de Bages organitzen per tercer any un concurs fotogràfic sobre el món 

del vi, la vinya, cellers.... Consulteu les bases : https://lacreueta.cat/biblioteca/noticies   

Col·labora: Teatre Kursaal de Manresa 

 


