Biblioteca Ferrer i Guàrdia, Alella
Dijous 9, a les 20h
Club de lectura - El vi fa sang de Salvador Balcells.
Els assistents conversaran amb l’escriptor sobre el sotsinspector dels Mossos, Emili Espinosa, protagonista ple
de contradiccions que va deixar la Guàrdia Civil i la seva València natal per vincular-se a la nova policia catalana.
La feina d’Espinosa i els seus homes ens duran fins a unes fondàries encara més obscures que els cellers
on envelleix el bon vi.
Conductors Tònia Minguet i Toni Tomàs

Dissabte 11, a les 11h
Taller familiar – La Corba camina i recull
El taller relaciona la idea de creativitat amb el reciclatge i la recuperació, a partir del personatge de la Corba.
La protagonista del llibre infantil convidarà a utilitzar materials naturals (pals, fulles, llavors, pedres...) i
materials de reciclatge ( cartrons, taps, etiquetes, capses...), tot allò que habitualment llencem, per crear
una obra d’art. Una activitat lúdica, creativa i sensorial vinculada a la natura.
A càrrec de Suara Cooperativa
Límit participants: màxim 20 (cal inscripció prèvia)
Durada: 1:30h-2h

Divendres 17, a les 11:30h
Espectacle per a adults – El viatge del vi
Un viatge sorprenent de l’Olimp a l’Inframón a la recerca del vi que fa ombra a l’ambrosia
Contes inclusius i adaptats, també, per a persones amb pluridiscapacitat
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri

Dimarts 21, a les 17 h
Hora del conte - La Verema. En Ciscu de can Garnatxa i el raïm misteriós de l’autora Montse Balada
En Ciscu de can Garnatxa descobrirà que el seu raïm no és el més dolç del món, tal i com ell pensava.
Aquest descobriment el portarà a conèixer els nous amics que cultiven unes vinyes de moscatell
molt especials, d'un raïm dolç i gegantí.
Aquesta serà la verema més divertida de la història, voleu saber-ne el secret?
A càrrec de Montse Panero, narradora i actriu

Biblioteca Ferrer i Guàrdia, Alella
Dimarts 28, a les 18:30h
Tast narrat: El Celler de les Galeries Laietanes i el vi de fa cent anys
Al Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserven unes pintures murals obra de Xavier Nogués, que són
un homenatge al vi i al beure: escenes delicioses de borratxets, que ocupaven les parets de l’històric Celler
de les Galeries Laietanes, fundat l’any 1915 a Barcelona.
Pocs anys abans, el 1906, naixia la cooperativa Alella Vinícola, que als anys trenta va fer del seu Marfil
el vi de Barcelona.
Aquest tast narrat trenarà aquestes històries i algunes altres, tot fent un tast de vins de la DO Alella
acompanyats, per uns plats de la cuina del restaurant Can Balcells, de l’hotel Arrey-Alella.
Idea, coordinació i conducció: Montserrat Serra, periodista
Cal inscripció prèvia
Preu per persona: 10€

Dimecres 29, a les 19:30h
Literatures amb sentits - Jordi Lara
L’escriptor ha publicat el recull de contes Mística conilla (Edicions 1984). Aplega sis relats on torna a
sorprendre’ns, amb maduresa i amb complexitat. Històries de tragicomèdia, que diu Lara que és potser
el gènere que més s’assembla a la vida.
Per acompanyar aquesta sessió us oferirem un vi de la Denominació d’Origen d’Alella, estàndard
de tradició i avantguarda.
Direcció i conducció: Montserrat Serra, periodista

