Biblioteca Josep Lladonosa Pujol - Alguaire
Dijous, 9 de febrer a les 18 h.
Conte i taller infantil. A partir del llibre del Celler de Can Roca La Corba camina i recull. S'explicarà el
conte i en acabar, els infants faran una construcció creativa amb materials de la terra: suro, vidre,
fulles, troncs, pedres, fang. Amb la tallerista Núria Deu. Prèvia inscripció. Gratuït. Adreçat a infants de 4
a 11 anys.

Dimecres, 15 de febrer a les 19 h.
Els colors del vi, xerrada dinàmica i pràctica artística. Els assistents, si volen, podran crear i
experimentar la sensació de pintar amb vins negres. A més, l'artista convidada Marta Arañó, farà
una obra pintant amb vi en directe i s'acabarà la sessió amb un tast de vins Costers del Segre i picapica. Explicació tècnica de les característiques del vi amb l’encarregat del celler de Mas Blanch i Jové.
Prèvia inscripció. Adreçat al públic adult.

Diumenge, 19 de febrer de 9 a 14h.
Escapada enoturística als Cellers Tomàs Cusiné i Mas Blanch i Jové. Sortida d'Alguaire a les 9,00h,
visita guiada al primer celler, situat al Vilosell, breu tomb pel poble i, a continuació, visita guiada al segon
celler, situat a La Pobla de Cèrvoles i passejada per La Vinya dels Artistes. En tots dos cellers, hi haurà
tasts de vins. Desplaçament amb cotxes particulars, places molt limitades, inscripcions a la biblioteca
fins al 10 de febrer. Per a tots els públics.

Divendres, 24 de febrer, a les 19 h.
Visca la vinya, visca el vi! Cata literària. Lectures lúdiques, dites populars, cançons i patrimoni
material sobre els valors de la vinya i el vi, amb exposició d'objectes relacionats amb la terra, el cep, el
raïm i l'arquitectura de la pedra seca. Amb la comunicadora enoturística Rosa Vendrell. En acabar, tast
de vins Costers del Segre i pica-pica. Adreçat al públic adult.

Mes de febrer
El grup de lectura d’adults al febrer llegirem ‘La cata’ de Roald Dahl.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES.
Més informació presencialment a la biblioteca o a Facebook.com/bibliotecaalguaire

