
        

Biblioteca Sant Valentí de Navarcles  

  
Del 13 al 31 de generDel 13 al 31 de generDel 13 al 31 de generDel 13 al 31 de gener            

Exposició d'art amb suro, escultures de Dami Vila                                                           

i mostra bibliogràfica vinyes i vins. Cicle Lletres i vins.     
 
 

Dissabte 25 de gener a les 12 del migdia:Dissabte 25 de gener a les 12 del migdia:Dissabte 25 de gener a les 12 del migdia:Dissabte 25 de gener a les 12 del migdia:            
Vermut literari lletres i vins:      
maridarem vins de la DO Pla de Bages  
amb un tastet de textos km 0: 
Microrelats, poemes, haikús...  
A càrrec dels alumnes del curs d’escriptura   
Laboratori de Lletres i  altres convidats. 
 
 

DiDiDiDivendres 31 de gener a les 7 de la tarda:vendres 31 de gener a les 7 de la tarda:vendres 31 de gener a les 7 de la tarda:vendres 31 de gener a les 7 de la tarda:    
Sessió de memòria històrica amb els productors  
de vins i mistela de Navarcles. 
Tast amb l’enòloga Anna Castillo.  
La historiadora Mireia Vila ens explica  
el projecte Cep tina i vi al celler de Cal Verneda. 
Descobrim el patrimoni vitivinícola de Navarcles. 
Inscripció prèvia a la biblioteca. 
Places limitades. 
 
 
Concurs fotogràfic a INSTAGRAM Concurs fotogràfic a INSTAGRAM Concurs fotogràfic a INSTAGRAM Concurs fotogràfic a INSTAGRAM     
#vinstagrampladebages2020#vinstagrampladebages2020#vinstagrampladebages2020#vinstagrampladebages2020    
    
De l’1 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020, participa al concurs de fotografía 
 #vins#vins#vins#vinstagrampladebages2020tagrampladebages2020tagrampladebages2020tagrampladebages2020:::: fes una foto relacionada amb el vi, vinyes, paisatges, patrimoni, cellers,  
enoturisme, festes... posant especial èmfasi en l'àmbit territorial de la D.O Pla de Bages, etiqueta-la  
amb el hashtag #vinstagrampladebages#vinstagrampladebages#vinstagrampladebages#vinstagrampladebages2020,2020,2020,2020, penja-la a Instagram i guanya una panera cultural:  
llibres, teatre i vins de la DO Pla de Bages. Organitzat per les Biblioteques amb DO del Bages:  
Artés, Avinyó, Navarcles, Sant Fruitós, Ateneu Les Bases de Manresa, El Pont de Vilomara i Súria. 
 
 
 
 


