MARÇ 2017

LA BIBLIOTECA APARADOR DEL COMERÇ LOCAL:
Pel març els comerços convidats són:
EL CELLER SERRA SANT MATEU i
EL CONSELL REGULADOR DE LA DO ALELLA

Biblioteca Can Llaurador, de Teià
Dimarts 7 de març, a les 18 h
Taller creatiu amb materials naturals
El taller relaciona la idea de creativitat amb el reciclatge i la recuperació, a partir del personatge
la Corba de la història il·lustrada La Corba camina i recull (lligada 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.
El taller pretén esdevenir un espai que afavoreixi l’activitat lúdica, creativa i sensorial vinculada a la natura.
Organitza el Celler de Can Roca i Suara Cooperativa
Edat: de 6 a 12 anys

Dimarts 14 de març, a les 20 h
MAI NO CONVIDIS UN SOMMELIER A PRENDRE UNA COCA-COLA. Un tast teatral i real.
Obra de l’Elisenda Guiu interpretada per Lara Díez i Marta Codina.
Peça breu de teatre al voltant d’una sala de tast on es troben una reputada sommelier i una actriu amb poca fortuna.
La primera iniciarà a l’altra al món del tast, al temps que posaran en comú els seus records del passat.
En acabar, els assistents faran un tast real amb vi de la DO Alella.
Patrocina el tast de vi el Consell Regulador de la DO Alella

Dissabte 18 de març, a les 11 h
Visita guiada i tast pel Celler Serra Sant Mateu de Teià
Farem la visita pel celler situat a casa Pol on veurem maquinària antiga i també visitarem la vinya.
Després hi haurà tast de vi gentilesa del Celler Serra Sant Mateu.
Inscripció prèvia i places limitades.

Dimarts 21 de març, a les 18 h
Hora del conte: La caputxeta vermella dels germans Grimm
Sabieu que la caputxeta portava una ampolla de vi al cistell que duia a la seva àvia?
Explicarem aquesta història original dels germans Grimm.
A càrrec de Núria Pujol.

Dimarts 21 de març, a les 18:20 h
Taller d’etiquetes per a les ampolles de vi
Crearem les nostres pròpies etiquetes de vi amb diversos materials.
Edat: a partir de 3 anys.
Recordeu que els infants menors de 7 anys han de venir acompanyats d’un adult.

