Biblioteca Contravent, Vilanova del Vallès
Dijous 2 de març, a les 18 h
Hora del conte: La Verema. En Ciscu de can Garnatxa i el raïm misteriós
a càrrec de la narradora Montse Panero, basada en el conte sota el mateix títol de Montserrat 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?

Dimecres, 8 de març a les 18 h
Celebrem el Dia de la Dona Treballadora! Presentació de la primera Agenda de vins catalans 2017 a càrrec
de Patrícia de Golferichs i Taller d’iniciació al tast de vins per a dones, a càrrec d’Alexandra Murillo Chacón.
Cal inscripció prèvia per al tast.

Dilluns, 13 de març a les 18 h
Taller de vidre naturalment creatiu, Reciclatge i recuperació La Corba. Camina i recull.
La Corba és la protagonista del llibre infantil de mateix títol, amb text de Giovanna Bubbico i il·lustracions de
Gemma Rigau de Llobet, publicat pel Celler de Can Roca, en què es fa un recorregut que ens suggereix com
expressar i interpretar artísticament també la sostenibilitat.
Per a infants de 2 a 12 anys. Cal inscripció prèvia

Dilluns, 20 de març a les 18 h
Taller infantil de pintura amb vi i tast de most.
A càrrec d’Alexandra Murillo Chacón. Per a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia.

Dimecres, 29 de març, a les 19 h
Concurs de receptes fetes amb vi.
Porta un petit plat de degustació de la recepta i la recepta escrita en un paper. El tribunal farà un tast i escollirà
el plat guanyador.

Al llarg de tot el mes
Vine a veure el nou centre d’interès de la biblioteca! Aquesta vegada està dedicat al món de la viticultura i els
vins.

