
        

Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa   
 
Del 7 al 31 de gener de 2020 
Exposicions 
“Empeltats” - mostra d’obres del projecte cultural Vi-Suals 2019. 
“Barraca de vinya” realitzada amb taps de suro de l’artista i sommelier Damián Vila. 
Horari de biblioteca 

 

Dimarts 7 de gener de 2020 a les 19:30 h (B) 

Dijous 16 de gener de 2020 a les 18 h (C) 

Dijous 30 de gener de 2020 a les 19 h (A) 
Club de lectura de Novel·la A, B i C. Comentarem el llibre: “Temps de família” de Tània Juste. 
Coordinat per l’Eulàlia Ribas (A) i la Marta Gonzalez (B i C) amb l’acompanyament d’un vi negre de 
la DO Pla de Bages. 
 

Dimecres 15 de gener de 2020 a les 18 h 

Hora del conte: “El Raïm trepitjat” a càrrec de Keke Shuga, una faula original sobre l’origen del vi. 
Un conte amè que ens instrueix sobre el món del vi i de la vinya alhora que transmet valors com 
l’amistat, l’empatia, la vida comunitària i l’emprenedoria. A partir de 3 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. 
 

Dilluns 20 de gener de 2020 a les 18 h 

Taller co-creatiu de disseny d’un personatge de còmic i il·lustració en viu 

“Geshtinanna la Deesa del vi: taller de còmic”. Adreçat a  nenes i nens a partir de 8 anys. 
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
 

Dijous 23 de gener de 2020 a les 19 h 
“Paraula de vi”  tast de vins de la DO Pla de Bages amb Joan Soler, president de la DO Pla de 
Bages. Amb la col·laboració de la Casa Enfruns de Casserres. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
 

Concurs #vinstagrampladebages2020 
Concurs fotogràfic a Instagram organitzat per les Biblioteques amb DO de la comarca del Bages 
(biblioteca d’Artés, biblioteca d’Avinyó, biblioteca Sant Valentí de Navarcles, biblioteca de Sant 
Fruitós de Bages, biblioteca el Pont de Vilomara i Rocafort, biblioteca de Súria i biblioteca Ateneu 
Les Bases de Manresa) i la DO Pla de Bages. Amb la col·laboració del Kursaal Manresa. 
Trobareu les bases al blog de les Biblioteques de Manresa i de la DO Pla de Bages. 
De l’1 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020 
Consulta les bases i participa! 

https://dopladebages.com/
https://www.kursaal.cat/
https://bibliotequesdemanresa.wordpress.com/2019/12/03/concurs-vinstagrampladebages2020/

