Biblioteca Josep Lladonosa Pujol - Alguaire
Dimarts, 6 de febrer a les 19 h.
Literatura amb els sentits. Sessió per públic adult Un gotim de contes.
A les 19,00h. a càrrec d’Elisabeth Ulibarri.
La delicadesa d'un vi exquisit, que guarda secrets profunds i poderosos, una delicadesa
discreta capaç de canviar el destí amb un gir inesperat. Inclou una adaptació de Gastrònoms
de Roald Dahl i El banquet dels morts, basat en un conte tradicional. En acabar, farem una
copa de vi negre de “Costers del Segre”.
Dimarts, 13 de febrer a les 19 h.
Lectura de poemes i comentari entorn al llibre “Jardí ebri: tria del divan” d’Ibn Khafaja.
Potser a molts lectors no els resulta familiar. d’Ibn Khafaja va ser un poeta d’Alzira que va
viure al segle XI i va escriure en àrab versos bellíssims que només recentment hem pogut
gaudir gràcies a les acurades traduccions de Josep Piera. Amb la participació del Grup de
lectura.
Dimarts, 27 de febrer a les 19 h.
Espectacle “Vi, glosa i estrelles”. Descobrirem les connexions entre el món del vi i els
astres, a través de la cançó amb text improvisat, la divulgació astronòmica, la poesia, els
contes i les cançons. Espectacle de l’Associació Bocafoscant amb Mireia Mena i Alexandre
Bonanit. Hi haurà un tast de tres vins Costers del Segre.
Dissabte, 3 de MARÇ de les 11,30 h. a les 14h.
Escapada enoturística al Celler Castell del Remei, visitarem les instal·lacions, la sala
d’exposicions i el santuari. A més de fer el recorregut amb una visita guiada, degustarem el
seu vi. En acabar, qui vulgui, podrà quedar-se a dinar al restaurant del recinte. Imprescindible
inscripció prèvia a la biblioteca.
Tot el mes de febrer (fins al 4 de març)
- I Concurs de fotografia a la xarxa social Instagram “InstaWine” biblioteca d’Alguaire
Bases de participació a través de la pàgina web www.alguaire.cat
- Exposició de llibres de temàtica vitícola que es podran agafar en préstec.

