Biblioteca de Llinars del Vallès
De l’1 al 31 de març de 2017, horari de biblioteca
En clau de vi, exposició a càrrec de Josep Lluís Monte Galiano i Gemma Saurina Rosell
Mostra sobre el món del vi: el raïm, la verema , les tècniques i estris, els cellers, la DO Alella i
les manifestacions culturals i artístiques que giren al seu voltant.

Divendres 3 de març de 2017, a les 18h
Bib-Crea: La CORBA camina i recull, taller de vidre naturalment creatiu.
El taller relaciona la idea de creativitat amb el reciclatge i la recuperació, a partir del personatge de la Corba,
lligat en essència a El Celler de Can Roca, i el recorregut que la protagonista ens suggereix per tal
d’expressar i interpretar artísticament també la sostenibilitat. La Corba és la protagonista del llibre infantil
La Corba, camina i recull, amb text de Giovanna Bubbico i il·lustracions de Gemma Rigau de Llobet,
publicat pel Celler de Can Roca
A partir de 5 anys. Inscripció prèvia. Màxim 20 participants

Divendres 10 de març de 2017, a les 18:30 h
CuinaBib: maridatge de vins DO Alella, a càrrec de FruArt
A partir de 12 anys. Inscripció prèvia. Màxim 50 participants

Divendres 17 de març de 2017, a les 19:00 h
BibArt, creativitat amb taps de suro, a càrrec de Laura Calero
Creació artística a partir de taps de suro d’ampolles de vi i cava.
A partir de 12 anys. Inscripció prèvia. Màxim 25 participants

Divendres, dia 31 de març de 2017, a les 18:00h
La Verema: en Ciscu de Can Garnatxa i el raïm misteriós, hora del conte càrrec de Montse Panero.
Una aventura divertidíssima que ens apropa al món de la vinya i de la recollida del raïm.
El protagonista, en Ciscu de can Garnatxa descobrirà que el seu raïm no és el més dolç del món,
tal i com ell pensava. Això el portarà a conèixer els nous amics que cultiven un moscatell gegant i
molt dolç. Aquell any en Ciscu viurà la verema més divertida de la seva vida...
Adreçat a infants a partir de 3 anys.

