Biblioteca Contravent, de Vilanova del Vallès
Dimecres, 7 de març a les 19 h.
“Gran reserva de l’òpera” a càrrec de David Puertas.
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 o el de Marina d’Arrieta. També amb les àries vinícoles
del repertori: “Viva il buon vino” de Don Giovanni o “Beva con me” d’Otello.
El col·loqui s’il·lustra amb diferents fragments de vídeo i amb el tast del protagonista indispensable
dels fragments seleccionats: el vi. La degustació del vi anirà a càrrec de Bouquet d’Alella.
Cal inscripció prèvia

Dilluns, 12 de març a les 18 h.
Taller de manualitats amb suro.
Lligat als oficis, els nens podran crear dues figuretes amb suro i paper. Per a infants fins els 8 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dimecres, 14 de març a les 19 h.
Tertúlia literària de Novembre a càrrec de Núria Valentí.
Obra guardonada amb el Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2016. Per a públic adult.

Dilluns, 19 de març a les 19 h.
“Mai no convidis a un sommelier a prendre una coca-cola”, d’Elisenda Guiu amb Lara Díez i Marta Codina.
Peça breu de teatre. Un tast de vi mitjançant una història de retrobament entre dues amigues d’infància.
Actualment, una és una reputada sommelier i l’altra, una actriu amb poca fortuna. L’entesa introduirà
l’amiga al 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.
En acabar l’obra, els assistents, que s’hauran familiaritzat amb el ritual del tast, procediran a tastar el vi
que se’ls proposi, “maridat” amb un col·loqui amb les actrius i l’autora de l’obra.
Cal inscripció prèvia.

Dijous, 22 de març a les 18 h.
“Contes d’aixafar raïm”
Dos ceps plantats un al costat de l'altre, en Merlot i el Picapoll; un rei que tenia el nas vermell i un pagès
de vinya que un senglar se li volia menjar el raïm són les tres històries que configuren aquesta sessió per
apropar-nos al món de la vinya i el vi.
L’hora del conte a càrrec de Clara Gavaldà . Per a infants a partir de 4 anys.

Al llarg de tot el mes
1r Concurs Vinstagram DO Alella
Concurs a través de la xarxa Instagram sota la temàtica del món del vi en sentit ampli: vinyes, paisatge, patrimoni,
cellers, enoturisme, moments, festes... Els participants hauran de publicar la foto en aquesta xarxa a través
del seu propi perfil sota el hashtag #vinstagramdoalella2018. Més informació a les biblioteques de la DO Alella.

Al llarg de tot el mes
Exposició de llibres vinculats al món del vi.

