Biblioteca Biblio@teneu, Sant Fost de Campsentelles
Durant tot el mes de març
Tema del mes: El vi
A la nostra prestatgeria del tema del mes trobareu un recull de tots aquells documents que disposem
relacionats amb el món del vi, la seva elaboració, les vinyes, guies, novel·les o pel·lícules relacionades
amb aquest tema, etc.

Durant tot el mes de març
1er CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM: VINSTAGRAM DO ALELLA
- Fes una fotografia sobre el món del vi: vinyes, paisatges, cellers, enoturisme, moments…
- Publica-la a Instagram a través del teu propi perfil
- Posa-li un títol, geolocalitza-la i menciona’ns: @biblioateneu
- Etiqueta-la amb el hashtag #vinstagramdoalella18
Podràs aconseguir diversos premis com un menú amb maridatge de vins, entrades per Cellers,
experiències enoturístiques i lots de llibres.
Lliurament de premis: Dilluns, 9 d’abril de 2018 a les 19.00 a la Masia Can Magarola d’Alella
Per a més informació i per a les Bases, adreceu-vos a la Biblioteca Biblio@teneu

De l’1 al 22 de març
VI Concurs de Microrelats
• Tema: Sobre el món del vi: raïm, vinyes, paisatges, cellers, enoturisme, moments…
• Extensió: de 160 a 250 paraules
• Idioma: Castellà o català
• 3 categories: de 12 a 14 anys/ de 15 a 17 anys/ majors de 18 anys
• Presentació en format word només al correu electrònic de: b.st.fost.b@diba.cat
• Termini de presentació de l’1 al dijous 22 de març
• Lliurament premis: dilluns 23 d’abril a les 18.30 a l’Av. Sant Jeroni de Sant Fost
• Premis: 1 val de compra de 50 € de l’Abacus per a cada categoria
Per a més informació i per a les Bases, adreceu-vos a la Biblioteca Biblio@teneu

Biblioteca Biblio@teneu, Sant Fost de Campsentelles
Dijous 1, a les 19.00 h
Club de lectura
El vi fa sang, de Salvador Balcells
A càrrec de Marina Cueto
Adreçat a adults

Dissabte 17, a les 11.00 h
Taller de pintura amb vi
A càrrec de Marta Arañó
Adreçat a totes les edats, infants a partir de 4 anys acompanyats
Inscripcions a partir de l’1 de març

Divendres 23, a les 19.00 h
Gran reserva d’òpera
Una xerrada-audició-tast sobre l’òpera i el vi o, més aviat, sobre el vi a l’òpera. Amb els brindis
més festius —el de La traviata de Verdi, el de Marina d’Arrieta— i les àries més vinícoles del
repertori: “Viva il buon vino” de Don Giovanni o “Beva con me” d’Otello.
A càrrec de David Puertas, co-autor del llibre 100 coses que has de saber de l'òpera
Adreçat a adults

