
        

Biblioteca d’Artés  

  

Del 10 al 31 de gener, a la Biblioteca 
Exposició de fotografies sobre la vinya i el vi de Foto Art Manresa 
 
Del 10 al 31 de gener, a la Biblioteca 
ART AMB SURO. Exposició d’escultures de Dami Vila. 
 
Divendres 11 de gener, a les 20h. 
LES PARAULES DEL VI amb Corrandes són Corrandes. 
Concert-taller participatiu per aprendre a combinar paraules del món del vi a través de  
cançons tradicionals sobre la cultura del vi 
Amb la col·laboració dels Cellers Artium, Solergibert i Caves Gibert. 
 
Divendres 18 de gener, a les 18h. 
HORA DEL CONTE. EL VIATGE DEL VI  
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri. 

 
Dilluns 21 de gener, a les 9’30h. Sortida des de Cal Sitges 
Passejada a les vinyes dels Plans de Can Vila. 
Amb la col·laboració dels Cellers Artium i Solergibert. 
 
Dilluns 28 de gener, a les 17’30h. 
Dimecres 30 de gener, a les 17’30h. 
ESCAPE VINYA 
Una aproximació a la vinya i al vi a través dels contes i dels sentits. 
Adreçat a famílies amb infants a partir de 4 anys.  
Cal inscripció prèvia. 

 
Dijous 31 de gener, a les 19’30h.  
CLUB DE LECTURA de les biblioteques d’Avinyó i d’Artés 
Tertúlia amb Dami Vila, autor de la novel·la El Collar y el Petrus del 81. 
Acte obert a tothom i amb degustació de vins. 
 
Del 10 de desembre al 28 de gener de 2019 
2n CONCURS #vinstagrampladebages 2019 
Concurs fotogràfic organitzat per les Biblioteques amb DO de la comarca del Bages: Biblioteca  
d’Artés, Biblioteca d’Avinyó, Biblioteca de Ateneu Les Bases de Manresa, Biblioteca Sant Valentí  
de Navarcles, Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, Biblioteca d’El Pont de Vilomara i Biblioteca de 
Súria. 
Bases del concurs a: http://bibliotecartes.blogspot.com.es/  



Divendres, 11 de gener  —  18.30h a la Biblioteca d’Avinyó 

ELS COLORS DEL VI I LES LLETRES   
Taller d’escriptura crea�va. Recopilació de textos presentats.  

 

Divendres, 18 de gener  —  19.00h a la Biblioteca d’Avinyó 

Presentació del llibre   

LA MASIA A LA CATALUNYA CENTRAL : evolució, tipologia  

i espais. Amb l’autora María del Agua Cortés Elía. 

Acompanyat d’una copa de vi  
 

Diumenge, 20 de gener  —  18.00h Al Local Catalunya. Entrada  6€ 

TAST DE LLETRES presentat pel Taller d’escriptura crea�va 

TOT SEMBLA TAN SENZILL Concert-recital.  

CELESTE ALIAS i SONIA MOYA posen veu a poemes de Montserrat Abelló.  

Música. SANTI CARETA a la guitarra, DAVID MENGUAL al contrabaix i  

ORIOL ROCA  a la bateria.  

TAST DE VINS JAUME PONT Sommelier. Amb vins PLA DE BAGES  
 

Divendres, 25 de gener  —  19.00h a la Biblioteca d’Avinyó 

TASTA VINS I TASTA MOTS amb Miquel Sesé 

ENIGMES de paraules relacionades amb el vi. 

Acompanyat d’una copa de vi  
 

Dijous, 31 de gener  —  19.00h a la Biblioteca d’Artés 

EL COLLAR I EL PETRUS DEL 81 

Club de lectura Avinyó—Artés amb l’autor bagenc DAMIÁN I. VILA   

Acompanyat de vins del Pla de Bages. 

 

Dijous, 7 de febrer  —  18.00h a la Biblioteca d’Avinyó 

HORA DEL CONTE: En Cisco de Cal Garnatxa i el raïm  

misteriós. Acompanyat d’un tast de most de raïm 

 

Fins al 28 de gener de 2019  —  #vinstagrampladebages2019 

CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM  

Consulteu les bases al blog de la Biblioteca d’Avinyó  



                         

Biblioteca Ateneu Les Bases - Manresa   

 EXPOSICIÓ 

Del 7 al 31 de gener 
Exposició 

ENTRE VINYETES realitzada per ARMANDO MÉNDEZ (biblioteca El Masnou) 

La vinyeta és la unitat mínima de narració d’un còmic, representa una escena o moment determinat dins la 
seqüència narrativa. Es tracta d'una paraula d'origen francès, "vignette", diminutiu de "vigne" (vinya), amb què 
antigament es feia referència als dibuixos en forma de fulles de parra o raïm que decoraven algunes publicacions. 
Però la relació entre el vi i el còmic va molt més enllà d'aquesta curiosa coincidència: com a part fonamental de la 
nostra cultura, aquesta beguda està present en multitud d'historietes. Aquesta exposició vol retre un petit 
homenatge a la forma en què els artistes del 9è art han reflectit la cultura del vi. 

Horari de biblioteca 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 

 

CLUBS DE LECTURA DE NOVEL·LA 

Dimarts 8 de gener de 2019, a les 19:30 h - B 

Dijous 17 de gener de 2019, a les 18 h - C 

Dijous 31 de gener de 2019, a les 19 h - A 
Club de lectura 

Comentarem el llibre LES DONES DE LA PRINCIPAL de LLUÍS LLACH. 

Coordinat per MARTA GONZALEZ (B I C) i EULÀLIA RIBAS (A) 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 

 

CORRANDES 

Dilluns 14 de gener de 2019, a les 19 h. 
Corrandes 

PARAULES DEL VI a càrrec del grup CORRANDES SÓN CORRANDES 

Col·labora: Celler Solergibert d’Artés. 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 

 

HORA DEL CONTE 

Dimecres 16 de gener de 2019, a les 18 h. 
Hora del conte 

CONTES D’AIXAFAR RAÏM a càrrec de la CLARA GAVALDÀ 

Cal inscripció prèvia 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 



                         

Biblioteca Ateneu Les Bases - Manresa   

  
PRESENTACIÓ DE LES OBRES FINALISTES DEL PREMI JOAQUIM AMAT-PINIELLA 2019 

Dimecres, 16 de gener de 2019, a les 19 h 
Sala d’actes de la Biblioteca del Casino (passeig de Pere III, 29) 

 

LABORATORI DE LECTURA 

Dissabte 19 de gener de 2019, a les 11 h. 
Laboratori de lectura 

LA VINYA AMB ELS 5 SENTITS a càrrec d’ANNA MONELL 

Taller familiar adreçat a infants de 5 a 12 anys. 

Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 

 

TAST DE VI I OLI 

Dijous 24 de gener de 2019, a les 19 h. 
Tast de vi i oli 

OLI, VI I SAL: ELS VALORS DEL TERRITORI a càrrec de JOAN SOLER (president de la DO Pla de Bages) i JOAN 

FERNANDEZ. 

Places limitades. Cal inscripció prèvia 

Col·labora: DO Pla de Bages, Oli Migjorn, Sal de Cambrils Pirineus (Solsonès)  i formatgeria Cal Músic del Mujal (Navàs) 

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer Cintaires, 30 – 32) 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM #vinstagrampladebages2019 

Del 10 de desembre de 2018 al 28 de gener de 2019 
Concurs de fotografia 

Les biblioteques de: 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 en el sentit més ampli. Consulteu les bases al blog de les Biblioteques de Manresa: https://bit.ly/2UKG9Xk  

o a la DO Pla de Bages. 

Col·labora: Teatre Kursaal de Manresa 

 

https://bit.ly/2UKG9Xk


                         

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.  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 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  
acompanyats de l’enòleg Joan Soler, president de la DO Pla de Bages. Inscripció prèvia a la biblioteca!  

 

Dimecres 30 de gener de 5 a 7 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 

 
 



        

Biblioteca El Pont de Vilomara i Rocafort 

  
Dissabte 12 de gener, a les 12h 
Inauguració de l’exposició “Vibovabé” del Grup d’Artistes Locals del Municipi 

Inauguració de l’exposició “Temps Fugit. Vi_suals 18” 

Les dues exposicions es podran visitar en horari de biblioteca fins a finals de mes! 

 

Dissabte 19 de gener, a les 12h  
Xerrada “Les vinyes del Pont de Vilomara i Rocafort, una mirada al passat” a càrrec de Pere Trapé 

amb maridatge de xocolata i vi! 

 

Dissabte 26 de gener, a les 11h 
Taller infantil “Pintura amb vi” a càrrec de Tinta i Vi 

Adreçat a nens i nenes de 6 a 13 anys, places limitades, cal inscripció prèvia! 

 

Dimecres 30 de gener, a les 19h 
Concert de petit format amb música d’arrel tradicional catalana sobre la cultura del vi  

a càrrec de Corrandes són Corrandes 

acompanyat d’una copa de vi! 

activitat adreçada a joves i adults 

 

Del 10 de desembre de 2018 al 28 de gener de 2019 
Concurs fotogràfic a Instagram #vinstagrampladebages2019 

Les biblioteques d’Artés, Avinyó, Ateneu Les Bases de Manresa, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, 

St Fruitós de Bages i Súria, juntament amb la DO Pla de Bages organitzem per tercer any un concurs  

fotogràfic sobre el món del vi i la vinya. Consulteu les bases a les biblioteques a la nostra página de Facebook 

https://www.facebook.com/bibliotecapontdevilomara o a la DO Pla de Bages! 

 

 

 
 

 
 



        

Biblioteca de Sant Fruitós de Bages  

 Del dia 9 de gener al dia 9 de febrer 

EXPOSICIÓ 

“LLETRES I VINS 2019”. Mostra plàstica i de recursos documentals sobre la 

vinya i el vi al nostre territori.  Els elements artístics de l’exposició són cedits 

per artistes bagencs. 

Dissabte 12 de gener, a les 12 h. 

HORA DEL CONTE 
“El Viatge del Vi”, a càrrec d’Elisabeth Ulibarri.  
Interpretació de contes plens de sensacions i emocions, amb éssers fantàstics 

que ens acompanyaran en un viatge màgic a la recerca  

del millor vi.  

Dissabte 26 de gener, a les 12 h. 

AUDICIÓ MUSICAL – TAST DE VINS 

 “Les Paraules del Vi”, a càrrec del grup Corrandes són Corrandes.  

Activitat participativa per a adults que ens permetrà conèixer l’arrelament de la 

cultura del vi a través de les paraules, les cançons i la música. 

Gaudirem d’un tast de vins de la DO Pla de Bages.  

Col·laboren: Nou Celler i Mas de Sant Iscle. 

Dijous 31 de gener, a les 20 h. 

CLUB DE NOVEL·LA 
“El silenci dels arbres”, d’Eduard Márquez.  

 Coordina: Ignasi Puig. 

 Tertúlia amb una copa de vi de la DO Pla de Bages. 

Fins al 28 de gener de 2019 

CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM #vinstagrampladebages2019 
Les biblioteques de: 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 en el sentit més ampli.  

Podeu consultar les bases al bloc de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages: 

http://bibliotecasantfruitos.blogspot.com/ 

 

 



        

Biblioteca de Súria    
 Fins al 13 de gener, a Cal Balaguer del Porxo 
PEDRES I BARRAQUES. LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA 
Mostra inèdita per donar a conèixer i revalorar aquest tipus d’arquitectura popular i tradicional, molt present 
en el nostre entorn. 
 

Del 7 al 31 de gener, a la Biblioteca  
RECORREGUT SOBRE LA VINYA I EL VI  
Mostra de recursos documentals sobre el món de la vinya i el vi al nostre entorn. 
 

Dijous 17 de gener, a les 17.30 h. a la Biblioteca 
HORA DEL CONTE: “CONTES D’AIXAFAR RAÏM” 
A càrrec de Clara Gavaldà. 
Una Hora del conte amb Denominació d’Origen que ens apropa al món de la vinya i el vi. La història de dos ceps,  
en Merlot i en Picapoll, d’un rei que tenia el nas vermell i d’un pagès de vinya que un senglar se li volia menjar el raïm. 
Recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys. 
 

Divendres 25 de gener, a les 20 h. a la Biblioteca 
XERRADA: “EL VI A LA LITERATURA” 
A càrrec d’Albert Fàbrega i Enfedaque. 
Amb copa de vi de la DO Pla de Bages. 
 

Dilluns 28 de gener, a les 20 h. a la Biblioteca 
CONCERT-TALLER PER A ADULTS: “LES PARAULES DEL VI” 
Amb Corrandes són Corrandes. 
Taller dinàmic per aprendre fer jocs de paraules i cançons tradicionals que envolten la cultura del vi amb acompanyament 
d’instruments. Paraules i músiques que ens faran festejar el vi que ens arrela a la nostra terra. 
Amb copa de vi de la DO Pla de Bages. 
 

Del 10 de desembre de 2018 al 28 de gener de 2019 
CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM #vinstagrampladebages2019  
Les biblioteques de: 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 en el sentit més ampli. Consulteu les bases al blog de la Biblioteca de Súria: http://bibliotecadesuria.blogspot.com  
o a la DO Pla de Bages. 
Col·labora: Teatre Kursaal de Manresa. 
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