
El 2020 té lloc la vuitena edició de 
“Biblioteques amb DO”. La Biblioteca Pública 
Maria Barbal i els cellers de la comarca 
apostem de nou per acostar la cultura del vi, 
l’art, la literatura i diverses manifestacions 
culturals a tots els públics. 

Durant el mes de febrer us proposem tot un
seguit d’activitats variades que faran que la 
Biblioteca sigui un aparador de promoció de la 
lectura i el món del vi més proper.

Biblioteques amb DO és un projecte 
organitzat pel Servei de Biblioteques de 
la Generalitat de Catalunya

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc 
dels Programes de suport al desenvolupament local.

I recordo verbs com traguejar, xumar, 
xerricar. També, xauar, que ve de xau, 

mesura que equival a mig porró. I 
encara, fer tortanes, anar torrat o xauat. 
Sempre la desmesura amenaçarà a qui 

beu vi.  

I amb la col·laboració dels cellers:
Batlliu de Sort
Castell d’Encús
Cota 730
El Vinyer
Mas Garcia Muret
Miquel Roca
Roivert

Sauvella
Terrer de Pallars
Vidavins
Vilacorona
Vitipirineu
Xic’s de Cal Borrech

Més informació del cicle Biblioteques amb DO a:
www.tremp.cat/biblioteca
www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Maria-Barbal
www.twitter.com/bibliotremp
www.pinterest.com/bibliotremp/biblioteques-amb-do
www.instagram.com/bibliotremp



*Exposició Entre Vinyetes.

**Mostra de bibliografia del món del vi. 

Dissabte 1 de febrer 17:30h 
El Trivial del Vi, a càrrec d’Eva Bonet del celler Comalats.
Joc adreçat a públic adult. Versió adaptada del popular joc de taula on 
posarem a prova els nostres sentits i el coneixement del món del vi.
Places limitades. Inscriviu-vos electrònicament a: https://ja.cat/zJxcF o per telèfon al 
973653461

Dijous 6 de febrer a les 20:30h 
Sessió del club de lectura. Tertúlia al voltant de la novel·la  
Quan en dèiem xampany de Rafel Nadal.

Divendres 7 de febrer a les 19:00h  
A les dones ens agrada més suau? Vi entre amigues, a 
càrrec de l’actriu Gemma Sangermán.
Activitat del Servei de Biblioteques. Públic adult. Places limitades, cal inscriure’s 
electrònicament a:  https://ja.cat/DL5bh o per telèfon al 973653461.

Dimarts 11 de febrer a les 17-17:30h 
Taller infantil de decoració amb elements 
del món del vi.
A partir de 6 anys. Places limitades, cal 
inscriure’s electrònicament a:  https://ja.cat/7khny 
o per telèfon al 973653461.

Divendres 21 de febrer a les 19h 
Presentació del Most Festival i projecció de Vinho, 
d’Andrea Laranjinha (Portugal, 2018, 57min). Premiada 
com a millor documental al Most 2019. Epicentre. 
(Pg. del Vall, 13). Inscriviu-vos electrònicament a:  https://ja.cat/yQhtM
o per telèfon al 973653461.

Divendres 28 de febrer a les 18h 
Hora del conte “Raïmet rodó: La festa de la verema” a 
càrrec d’Eugènia González. Berenar de pa amb vi i 
sucre. Inscriviu-vos electrònicament a: https://ja.cat/ggVLI o per telèfon al 
973653461. 

Dissabte 29 de febrer a les 10h
Lectures dels paisatges i vins del Castell d’Encús.
Amb la col·laboració del Geoparc Mundial UNESCO 
Origens. Públic adult. Places limitades, cal inscriure’s 
electrònicament a: https://ja.cat/8zJa3
o per telèfon al 973653461. 
Desplaçament en cotxes particulars. Si no s’indica el contrari, tots els actes tindràn lloc 

a la Biblioteca Pública Maria Barbal i són gratuïts.

https://ja.cat/ggVLI


