Biblioteca Can Pedrals, de Granollers
Clubs de lectura amb DO. En el marc del projecte Biblioteques amb DO les sessions del mes de març
dels clubs de lectura de la Biblioteca Can Pedrals es tancaran amb la presentació i tast
d’un vi significatiu de la DO Alella.
A càrrec d'en Pep Pou dels Bardissots, elaboradors de vins.




Dimecres 8, a les 20.15 h. Clàssics al dia.
Dilluns 13, a les 19.30 h. Reduccions. Club de lectura i cuina.
Dilluns 20, a les 20.00 h. Llegir el Teatre.

Col·labora: Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.

Dimecres 15, a les 17.30 h
Hora del conte. “El ratolí valentí descobreix el vi”, a càrrec de CIA. Patawa. Per a infants a partir de 4 anys.
Aquest conte amb titelles explica la història d'un ratolí que s'escapa del cau per descobrir d'on surt el vi.
Visita les vinyes en diferents èpoques de l'any, descobreix com surten els pàmpols, les tasques dels pagesos,
i finalment la verema. Un conte amb titelles i música per explicar l'origen del vi als més petits.

Divendres 17, a les 17.30 h
Taller de reciclatge creatiu. “La Corba camina i recull”. Famílies amb infants de 6 a 12 anys.
Inscripcions a partir de dijous 2 de març a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.Taller familiar que
relaciona creativitat amb reciclatge i recuperació a partir de la història il·lustrada “La Corba camina i recull”.

Dissabte 18, a les 12.00 h
Xerrada i tast. “La cultura del vi i la DO d’Alella”, a càrrec de Lluís Tolosa, sociòleg, escriptor
i divulgador de la cultura del vi. Places limitades.
Cal recollir invitació a la Biblioteca Can Pedrals, a partir del 6 de març.
Lloc: Mercat del dissabte
Organitza: Ajuntament de Granollers i Biblioteca Can Pedrals.
Col·labora: Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.

