
        

Biblioteca de Sant Fruitós de Bages 
 

         Del dia 10 de gener al dia 8 de febrer 
EXPOSICIÓ 
Art amb suro, de l’enòleg i artista Dami Vila.  
Elements escultòrics realitzats amb taps de suro i mostra de recursos documentals sobre la vinya i el vi al 

nostre territori.   

En horari de biblioteca. 

 

Dissabte 11 de gener, a les 11:30 h. 
HORA DEL CONTE 
El Raïm trepitjat, a càrrec de Keke Shuga.  
Una faula original sobre l’origen del vi. Un conte 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. 

 

Dijous 23 de gener, a les 20:00 h. 
CLUB DE NOVEL·LA 
Stoner, de John Williams. 
Coordina: Ignasi Puig. 

Tertúlia acompanyada amb una copa de vi de la DO Pla de Bages. 

 

Dimarts 28 de gener, a les 18 h. 
ACTIVITAT FAMILIAR 
La Vinya amb els cinc sentits. 
Taller creatiu i d’experimentació per aproximar-nos a la vinya i el vi a través dels sentits.  

Activitat dirigida a a infants de 5 a 12 anys i les seves famílies. 

(Amb inscripció prèvia).  

 

Dissabte 1 de febrer, a les 12:00 h. 
 “Emprenedores del Vi”, amb Montse Macarulla, del celler Mas de Sant Iscle, i Patrícia de Golferichs, 
periodista de l’agència de comunicació Vilateral. 
Em format d’entrevista en directe i debat obert i participatiu, compartirem coneixements i experiències al 

voltant de l’empresariat i l’emprenedoria de les dones dins el món del vi. 

Amb degustació de vins de la DO Pla de Bages. 

Activitat dirigida al públic adult. 

 

Fins al 31 de gener  
CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM #vinstagrampladebages2020 
Organitzat per les biblioteques de: Artés, Avinyó, Manresa (Ateneu Les Bases), Navarcles, El Pont de 

Vilomara, Sant Fruitós de Bages i Súria, juntament amb la DO Pla de Bages. 

Podeu consultar les bases al bloc de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages: 

http://bibliotecasantfruitos.blogspot.com/                   


