Presentació

Durant tot el mes de juliol
a la Biblioteca:

El vi és llenguatge als llavis
Virginia Woolf

Concurs La Pregunta del Mes
Especial LLETRES I VINS

Castellbisbal, amb la DO vinícola Catalunya, us
ofereix del 3 al 6 de juliol un ventall d’activitats per
a tots els públics on descobrir des de la història d’un
gotim que volia ser vi, amb la narració del conte “El
raïm inquiet” a la Piscina Municipal, fins a gaudir de
l’experiència del maridatge d’una sessió de contes per
a adults i d’un concert de música amb vi en entorns
tan emblemàtics com el Celler de Ca l’Esteve i els
Jardins de Can Margarit.

Aquest mes la pregunta per
a infants i per a adults de la
Biblioteca estarà relacionada
amb el programa Lletres i Vins
2018.

A més, durant tot el mes de juliol trobareu al vestíbul
de la Biblioteca un aparador cultural amb una mostra
de documents i elements del món del vi. També
podreu participar en el concurs de la pregunta del mes
de la Biblioteca i optar al regal d’un lot de llibres i vins.

Podeu consultar les preguntes
per a infants presencialment
a la Biblioteca i, en el cas de
la pregunta per a adults, al
Facebook de la Biblioteca.

Per donar el tret de sortida a les activitats, us convidem
el dimarts dia 3 a les 19.00 h a la Biblioteca, a gaudir de
la inauguració del programa amb un tast teatral creat per
Elisenda Guiu i interpretat per Lara Díez i Marta Codina.

Aparador cultural sobre
el món del vi:
Amb una mostra de documents
(manuals, novel·les, contes,
pel·lícules...), eines i estris de
la verema, vi dels cellers, entre
d’altres.

Finalment, us animem a fullejar el programa, a buscarhi aquella activitat que us convidi a participar-hi i
gaudir de l’experiència compartida de la cultura i del vi.

El regal per a infants serà el
conte “El raïm inquiet” i en el
cas del regal per a adults, un
lot format per llibres i vins dels
cellers participants.

Organitza:

Bon “Lletres i Vins 2018”!

Melania Solís Cintas
Regidora d’Educació
Estel Torné Margarit
Directora de la Biblioteca Josep Mateu i Miró

Hi col·labora:

Biblioteques amb DO és un projecte de dinamització
cultural a les biblioteques públiques de Catalunya
que pren com a punt de partida la cultura del vi. El
programa és impulsat pel Servei de Biblioteques
del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·laboració dels diversos agents
culturals i del món del vi.

Biblioteques amb DO
Castellbisbal · Juliol

Amb les DO vinícoles catalanes com a metàfora, es
pretén posar de manifest que cada biblioteca és
diferent en la mesura que ho és el territori en què
s’ubica, perquè s’adapten i canvien en funció del seu
entorn per poder oferir uns serveis més ajustats a les
necessitats de cada lloc i de més qualitat.
Les biblioteques participants amb la col·laboració
dels agents del seu entorn ofereixen l’oportunitat
de conèixer i aprofundir en la cultura del vi, a
través de recursos d’informació i d’una carta
d’activitats innovadora on són presents les diferents
manifestacions artístiques (literatura, música,
gastronomia, etc.).
El 2018 té lloc la 6a edició de Biblioteques amb DO
amb un total de 66 biblioteques de les 11 DO vinícoles
de Catalunya. La Biblioteca Josep Mateu i Miró se
suma al projecte juntament amb el Museu de la
Pagesia amb l’objectiu de donar impuls a la tradició
vitivinícola del municipi entrecreuant-la amb les
diferents manifestacions culturals, buscant alhora la
col·laboració del agents locals del món de vi i de la
restauració.

03

DIMARTS
Juliol

19.00 h · Durada: 45 minuts
Biblioteca Josep Mateu i Miró

Inauguració del programa amb
el Tast teatral: “Mai no convidis
un sommelier a prendre una Cocacola” d’Elisenda Guiu amb Marta
Codina i Lara Díez

Som en una sala de tast on, casualment, es troben
dues amigues de la infantesa: en el present, una és una
reputada sommelier i l’altra, una actriu amb poca fortuna.
L’entesa introduirà l’amiga en el món vinícola i insistirà en
la capacitat del vi per evocar records: aquest paral·lelisme
entre el tast i els records respectius posarà en evidència
la subjectivitat de les dues coses i qüestionarà fins a quin
punt seguim sent els nens que vam ser.
Adreçat a adults. Aforament limitat.
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DIMECRES
Juliol

11.00 h · Durada: 45 minuts
Piscina Municipal

05

DIJOUS
Juliol

19.00 h · Durada: 90 minuts
Celler de Ca l’Esteve

06

DIVENDRES
Juliol

22.30 h · Durada: 90 minuts
Jardins de Can Margarit

Visita al celler de Ca l’Esteve &
Contes per a adults maridats amb
vi: “El viatge del vi”
a càrrec de la narradora Elisabeth
Ulibarri i del sommelier Esteve Esteve

Salva Racero: Maridatges Musicals

Al final de l’activitat
gaudirem del tast d’un bon
raïm i rebrem una fitxa de la
verema per emportar-nos a
casa.

Un viatge sorprenent de l’Olimp a l’Inframon a la recerca
del vi que fa ombra a l’ambrosia. Els assistents rebran
l’obsequi d’una copa amb el distintiu Biblioteques amb
DO i podran maridar alguns vins del celler de Ca l’Esteve
com ara el Quitxalla 2017 i Som-hi 2013.

Activitat inclosa amb
l’entrada de la piscina.

Adreçat a adults (inscripció prèvia a la Biblioteca).
Contes inclusius i adaptats, també, per a persones
amb pluridiscapacitat.

Aprofita els seus estudis de sommelier per oferir-nos
aquest concert on, a més de cantar, ens ajuda a tastar
dos vins amb DO Catalunya: un vi negre (Clos de les
Dones 2015, de la Vinya la Pierola) i un vi blanc jove
(Masia Ribot Blanc, de Joan Sardà). I ho fa acompanyat
d’un pianista de prestigi com és el professor del Liceu,
Dani Garcia.

Narració del conte
“El raïm inquiet: història
d’un gotim que volia ser vi”
d’Elisenda Guiu a càrrec de
l’actriu Cristina Peralta

Adreçat a infants a partir de
4 anys. Aforament limitat.

El cantant Salva Racero ens presenta el seu nou
espectacle, en què fa un recorregut pels clàssics més
populars de la música moderna tant nacional com
internacional amb un maridatge de vins.

