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DE LLETRES I  VINS

Les biblioteques han apostat per reduir la distància entre els bons 
llibres i el bon vi. La combinació d’ambdós plaers és la raó de 
ser del projecte Biblioteques amb DO, una iniciativa del Servei 

de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu 
dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats i propostes que volen 
respondre a les diferents necessitats del territori i, com els vins, crear-se 
la seva pròpia denominació d’origen.

Al llarg de tot l’any 2013, el maridatge entre lletres i vins convocarà 
25 biblioteques públiques que s’aniran rellevant, mes a mes, com 
a aparadors de la seva denominació d’origen, amb l’organització 
d’activitats diverses: vermuts literaris, clubs de lectura, música, tastos de 
vins, lectures en veu alta,  exposicions, etc. 

Amb el suport dels serveis bibliotecaris regionals i dels cellers de cada 
territori, les biblioteques són les encarregades de programar un seguit 
d’activitats que s’acompanyaran amb la producció d’una edició limitada 
de vi, com a símbol identificatiu del projecte. 

Per dur a terme aquest seguit d’activitats i perquè assoleixin les fites 
desitjades, s’ha comptat amb la col·laboració d’institucions de renom 
literari o vinícola com ara la Institució de les Lletres Catalanes, del 
Centre Quim Soler, de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i 
de Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca del Penedès.

El desig de tots plegats és posar les bases d’un treball de llarg recorregut 
que vagi més enllà d’aquest primer cicle anual. Talment com les bones 
anyades que després d’un llarg repòs i silenci guanyen un lloc de 
privilegi en els cellers, així mateix aquesta proposta vol madurar, de mica 
en mica, fins aconseguir un espai propi a les biblioteques. 



GENER 
DO EMPORDÀ

Empúries és considerada la porta d’en-
trada per on els grecs van introduir el 

conreu de la vinya a la península. El mar i 
la muntanya perfilen unes vinyes que s’ar-
rauleixen per fer front a la tramuntana i que 
arrelen en uns terrenys durs idonis per a la 
producció de vins de qualitat. La gamma de 
vins empordanesos és molt àmplia. Els vins 
negres són de qualitat elevada, amb cos, ben 
constituïts i harmònics, a vegades amb el ma-
tís d’una criança acurada. S’hi elaboren vins 
blancs, frescos i saborosos, i també rosats que 
es caracteritzen per un color cirera ben defi-
nit. Una singularitat de la zona és la garnatxa 
de l’Empordà, vi dolç natural elaborat amb la 
varietat de raïm que li dóna nom. 

Biblioteca Municipal 
Pere Caner de Calonge
Divendres 4, a les 18 h. Taller infantil amb taps 
de suro (a la Biblioteca Municipal de Sant Antoni 
de Calonge).

Del 7 al 12 de gener: exposició «Elaboració del 
Vi de Pagès», en col·laboració amb la Fundació 
Remença XXI, de Calonge, i recomanacions rela-
cionades amb el vi a través del bloc, Facebook i 
la taula SUMMA + de la biblioteca.

Dissabte 12, a les 11.30 h. Xerrada taller La 
cuina i el vi, amb el cuiner Jordi Lineros.

Divendres 18, a les 19 h. Els poemes del vi, 
lectura de poemes a càrrec de Josep Pedrals, 
amb tast de vins dels cellers DO Empordà amb 
l’enòloga Núria Lúcia.

Dissabte 26, a les 11 h. Taller infantil amb taps 
de suro.
 

Biblioteca Lluís Barceló i Bou de 
Palamós
Divendres 11, a les 20 h. Tast de Glosa i Vi. 
Cançó improvisada amb degustació de vins del 
Celler Bell-lloc de Palamós. A càrrec dels glo-
sadors Mireia Mena i Ferriol Macip, i del músic 
David Mestre, de l’Associació Cor de Carxofa.

Dijous 17, a les 19 h. Presentació del llibre 
Guia d’enoturisme de l’Empordà, de Lluís Tolosa, 
amb sis tastos de vins de la DO Empordà.

Dissabte 26, a les 10.30 h. Glosa de taverna: 
quan el vi escalfa la llengua. Taller d’iniciació a 
la glosa a càrrec de Mireia Mena, glosadora de 
l’Associació Cor de Carxofa, amb el caliu d’un 
bon vi del Celler Can Sais de Vall-llobrega.

Biblioteca Mercè Rodoreda de 
Castell-Platja d’Aro
Divendres 25, a les 19 h. Tast de vins de la DO 
Empordà a càrrec de Núria Lúcia, enòloga.

Consell Regulador de 
la DO Empordà

Av. Marignane, 2 • 17600 Figueres
Tel.: 972 507 513

www.doemporda.cat

Consell Regulador de 
la DO Alella

Masia Museu Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2 • 08328 Alella

Tel.: 935 559 153
www.doalella.org

Biblioteca de Palafrugell
Dijous 10, a les 19h. Club de lectura sobre Co-
llita de foc, de Carme Meix.

Dijous 17, a les 19 h. El paisatge del vi a 
l’Empordà. Col·loqui a càrrec de Joan Nogué, 
director de l’Observatori del Paisatge; Marta 
Arenas, enòloga, dinamitzadora d’enoturisme i 
propietària del celler Can Sais de Vall-llobrega; 
Jordi Grau, propietari de l’empresa Vins i Licors 
Grau de Palafrugell; i Oriol Granyer, tècnic del 
Consorci de les Gavarres. Finalitzat el col·loqui 
es projectarà el documental Un mar de vinyes, 
realitzat per la productora del Baix Empordà Ví-
deo Play Serveis.

Divendres 18, a les 18 h. Plantada de ceps 
amb els usuaris de la Sala infantil i berenar de 
pa amb vi i sucre.

Dijous 24, a les 19 h. Actuació de De Calaix, 
cançons tradicionals empordaneses a cappella i 
instruments de percussió.

Divendres 25, a les 18 h. Bibsons, programa 
de ràdio emès des de la Biblioteca amb difusió 
de receptes de cuina elaborades amb vi per cui-
ners i cuineres locals.

Biblioteca Fages de Climent de 
Figueres
Dia pendent de confirmació, a les 19.30 h. 
Presentació del llibre L’últim abat, de Martí Giro-
nell. Hi participaran: Eduard Puig i Vayreda, doc-
tor en enologia, Joan Manuel Soldevilla, escriptor 
i Anna Espelt, enòloga. Amb degustació d’un vi 
DO Empordà d’Espelt Viticultors.

Dimecres 16, a les 19.30 h. Vinoteca: maridat-
ge entre literatura i vi. Poesia amb Olga Cercós, 
Miquel Martín i Núria Caralt. Celler Empordàlia.

Divendres 25, a les 11 h. Hora del conte Tastet 
de contes amb denominació d’origen a càrrec de 
Cia. La Minúscula.

Durant tot el mes: novetats bibliogràfiques so-
bre el món del vi.

FEBRER 
DO ALELLA 

AAlella les vinyes es deixen bressolar per la 
brisa marina, mentre endinsen les seves 

arrels en sòls protegits per la serralada Litoral. 
Els vins blancs són els més característics de la 
zona, lleugers, perfumats i cristal·lins. 

Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
Dimecres 6, a les 20 h. Xerrada La Jove de 
les espècies i la cuina d’hivern, a càrrec de M. 
Pilar Ibern “Gavina”. Com donar calidesa i salut 
en l’estació hivernal amb maridatge d’història de 
la gastronomia afrodisíaca i llibres i pel·lícules.

Divendres 8, a les 20 h. Espectacle musico-
poètic Videvida amb Marc Egea, viola de roda, i 
Salvador Giralt, poeta. El vi és sang, el vi és vida, 
el vi és amor. No es pot explicar amb paraules 
però sí que és, per a Dionís, la musa de la poesia 
i de la música.

Dijous 14, a les 20 h. Club de lectura amb El 
silenci de les vinyes, de Gisela Pou. Els assis-
tents podran compartir la lectura amb l’autora.

Dimarts 19, a les 17.30 h. En Pansa Blanca i en 
Syràh dins la bóta de Sant Ferriol a càrrec de Roger 
Cònsul. Maridatge de rondalles catalanes i d’arreu 
del món amb el millor bouquet del vi d’Alella.



Dijous 21, a les 20 h. Contes sorneguers de 
Pere Calders interpretats per Carme Pla. Con-
tes seleccionats i explicats de manera teatral 
tot aprofitant el to burleta que caracteritza l’au-
tor per crear un espectacle amb humor i certa 
mala bava.

Biblioteca Montserrat Roig 
de Martorelles
Divendres 1, a les 19 h. Presentació del vi 
d’edició limitada per a les biblioteques amb DO 
d’Alella, a càrrec dels responsables del celler 
Serralada Marina. Amb la lectura Els poemes 
del vi, a càrrec d’Ignasi Pàmies acompanyats de 
copa de degustació.

Dilluns 4, a les 17.30 h. Hora del conte i bere-
nar amb pa, vi i sucre.

Divendres 8, a les 19 h. Bibliocinema: Projec-
ció del primer capítol de la sèrie televisiva “Gran 
Reserva”, acompanyat d’una copa de degustació.

Divendres 15, a les 19 h. Presentació de la 
Guia de vins de Catalunya 2013 i tast a cegues 
de vins de la DO Alella amb Jordi Alcover i Sílvia 
Naranjo.

Divendres 22, a les 18 h. Tertúlia sobre El ce-
ller, de Noah Gordon.

Dissabte 23, a les 10 h. Plantada de ceps al 
pati de la biblioteca. Després hora del conte cui-
nada amb raïm i basada en la història vinícola de 
Martorelles, a càrrec del cuiner Pep Salsetes i la 
narradora Maite Mompart.

ABRIL 
DO COSTERS DEL SEGRE

La muntanya i el pla s’encavalquen al llarg 
d’un gran domini, Costers del Segre, que 

reuneix una gran varietat de sòls, aires i pai-
satges. El nexe que els aplega és el caràcter in-
novador i les apostes tecnològiques dels seus 
viticultors. Els negres de cabernet sauvignon, 
pinot noir, merlot i ull de llebre encapçalen la 
diversitat de vins que s’hi elaboren; potents, 
equilibrats i estructurats.

Biblioteca Pública de Lleida
Dimarts 2, a les 18 h. Hora del conte relacio-
nada amb el vi, les vinyes i la verema.

Dimecres 3, a les 18 h. Cicle de cinema de pri-
mavera: la cultura del vi, les vinyes i la verema.

Dissabte 13, a les 11h. Taller infantil per fer 
titelles amb taps de suro per exposar-les durant 
la Fira de Titelles de Lleida.

Dimarts 16, a les 18 h. Sessió especial dels 
cinc grups de lectura de la biblioteca, a l’entorn 
d’un llibre relacionat amb la temàtica del vi, les 
vinyes i la verema.

Dilluns 22, a les 19 h. Lliurament dels Premis 
Concurs de microrelats relacionats amb el vi, la 
vinya i la verema.

Consell regulador de 
la DO Conca de Barberà

Carrer de la Volta, 2 
(Torre del Portal de Sant Antoni)

43400 Montblanc
Tel.: 977 926 905

www.doconcadebarbera.com

MARÇ 
DO CONCA DE BARBERÀ

Els cellers modernistes, coneguts com les 
catedrals del vi, són una part important 

del patrimoni cultural d’aquesta zona viníco-
la. La frescor és la qualitat més rellevant d’uns 
vins que tenen en la varietat autòctona trepat 
un dels seus trets singulars, al costat d’altres 
varietats com ara el macabeu i parellada o la 
garnatxa negra i l’ull de llebre.

Biblioteca Comarcal Josep 
Conangla i Fontanilles de Montblanc
Dimecres 6, dijous 7 i divendres 8, a les 
19 h. Cicle de cinema amb vi: projecció de pel-
lícules amb la temàtica del vi i degustació de 
diferents vins de la DO Conca de Barberà.

Dissabte 16, a les 18 h. Trobada de clubs de 
lectura de la Conca de Barberà amb Gisel·la Pou, 
i sobre el seu llibre El silenci de les vinyes. Amb 
berenar de pa, vi i sucre.

Divendres 22, a les 20 h. Lliurament de premis 
del concurs de poesia del trepat. Amb el recital 
Els poemes del vi, lectura a càrrec d’Ignasi Pà-
mies i tast de vins de trepat.

Durant tot el mes: exposició d’eines antigues 
utilitzades en l’elaboració del vi.

Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa
Dijous 4, a les 20.30 h. Entre copes i lletres. 
Presentació de L’últim abat, de Martí Gironell 
amb la presència de l’autor i presentació de 
l’edició limitada del vi de la Biblioteca Jaume 
Vila.  

Dijous 11, a les 20.30 h. Presentació del llibre 
El Castell del Remei: terra, aigua i cultura del vi 
a la plana d’Urgell, a càrrec de l’autor Jaume 
Mateu. 

Dijous 18, a les 20.30 h. 5 tastos de poesia, 
5 tastos de vins: maridatge entre el poemari La 
mitja vida i els vins del celler Castell del Remei, 
a càrrec de l’autor Josep Borrell, Andreu Loncà i 
l’Equip d’Enologia del Castell del Remei. 

Dissabte 20, a les 18 h. Hora del conte i visita 
al celler Castell del Remei. Activitat familiar, cal 
inscripció prèvia. 

Dijous 25, a les 20.30 h. Taula rodona El pro-
cés de creació: analogia entre l’escriptura i el 
vi, a càrrec d’un escriptor de ponent i l’Equip 
d’Enologia del Castell del Remei. 

Des del mes de gener: Vins i llibres de capça-
lera, recomanacions de lectures i vins a través 
de Facebook i Twitter. Amb sorteig de lots de 
llibres i vins entre els participants.  

Durant tot el mes: “Llibres al celler i Vins a la 
biblioteca”, exposició de llibres sobre el món del 
vi al celler del Castell del Remei, i de vins a la 
Biblioteca Jaume Vila.

Biblioteca Pública 
Maria Barbal de Tremp
Dijous 4, a les 20.30 h. Tertúlia sobre El celler, 
de Noah Gordon, amb el club de lectura.

Divendres 5, a les 19 h. La vinya al Pallars: 
abans i després de la fil·loxera, xerrada a càrrec 
de Sisco Farràs, professor de l’INS-Tremp, i En-
ric Vila Corona, enòleg. Presentació i tast del vi 
Biblioteques amb DO.

Consell Regulador de 
la DO Costers del Segre
Complex de la Caparrella, 97

25192 Lleida
Tel.: 973 264 583

www.costersdelsegre.es



Divendres 12, a les 20 h. Lletres i vi. Maridat-
ge de narracions d’Anaïs Nin a càrrec de Núria 
Miret, rapsoda, amb vi Costers del Segre, sub-
zona Pallars. 

Dissabte 20, a les 11 h. Visita al celler i les vi-
nyes Vila Corona.

Dilluns 22, a les 19.30 h. Presentació de Bibli-
oteques amb DO amb copa de vi de la subzona 
Pallars durant el descans de l’òpera Hansel i 
Gretel a l’Espai Cultural La Lira. 

Divendres 26, a les 18 h. Hora del conte in-
fantil sobre el vi, les vinyes i la verema, a càrrec 
de Blai Castell.

Divendres 26, a les 20 h. Cròniques del vi i el 
beure, a càrrec de Carles Alcoy, narrador. 

Durant tot el mes: exposició de vins elaborats 
a la subzona Pallars.

Biblioteca Joan Duch de Juneda
Divendres 5, hora pendent de confirmació. 
Tast de vi i lletres, tast de vins i lectures de textos 
relacionats amb la vinya, la verema i el vi.

Divendres 19, a les 22 h. Toc de sentits: el pla-
er de compaginar vista, gust, oïda, olfacte i tacte.

Dilluns 22, hora pendent de confirmació. 
Revetlla de Sant Jordi amb tast de música amb 
autors locals acompanyat d’un recital de vi.

Dimecres 24, a les 19 h. Hora del conte, al 
voltant de les vinyes, la verema i el vi.

Biblioteca Municipal i Comarcal 
Estrem i Fa de Falset
De l’1 al 5. A la 18a Fira del Vi de Falset, estand 
de la Biblioteca Estrem i Fa i el Centre Quim So-
ler, i mostra de llibres als aparadors dels establi-
ments de Falset. Hi col·laboren: PIMEC Priorat i 
l’Associació de Comerciants de Falset.

Dijous 9, a les 20 h. Club de lectura a l’entorn 
d’El vi fa sang, de Salvador Balcells. Amb una intro-
ducció al tast de vins a càrrec de la DO Montsant.

Divendres 10, a les 19.30 h. Els poemes del vi, 
recital a càrrec de Josep Pedrals.

Divendres 17, a les 18.30 h. Taller de manua-
litats amb taps de suro.

Divendres, data i hora per confirmar. Lec-
tura del monòleg teatral Nicomedes, el verdugo 
en la taberna de Toni Orensanz, a càrrec d’Oriol 
Grau. Amb motiu dels 120 anys de l’arribada de 
la fil·loxera al Priorat i de l’última execució públi-
ca de Catalunya a Falset. Recorregut pels espais 
de la història i tastet de vi.

Dissabte, data i hora per confirmar. Camins 
del vi, caminada entre vinyes tot fent lectures de 
textos sobre la zona d’autors, tant locals com no, 
que parlen del paisatge vinícola, del vi, del terri-
tori. Activitat per a adults.

Dissabte, data i hora per confirmar. Camins 
del vi, caminada entre vinyes tot fent lectures de 
textos sobre la zona d’autors, tant locals com no, 
que parlen del paisatge vinícola, del vi, del terri-
tori. Activitats per a escoles.

Durant tot el mes.  Exposició dels dibuixos 
guanyadors del concurs Dibuixa la vinya i el vi i 
exposició de la creació sobre la vinya i el via, fet 
al club de manualitats de la biblioteca. Hi col·
labora: DO Montsant.

Consell Regulador de la DO Penedès
Edifici Àgora, plaça Àgora, 

Polígon Industrial Domenys II
08720 Vilafranca del Penedès

Tel.: 938 904 811 • www.dopenedes.cat

Consell Regulador de 
la DO Montsant

Pl. Quartera, 6 • 43730 Falset
Tel.: 977 83 17 42 

www.domontsant.com

MAIG 
DOQ PRIORAT

Priorat és sinònim de la màxima menció 
de qualitat: la denominació d’origen qua-

lificada. La geografia d’aquesta zona d’antiga 
tradició vinícola és espectacular, amb feixes i 
costers de pendents pronunciats on cal cons-
truir-hi terrasses per afermar les vinyes i on els 
ceps estan calçats amb llicorelles. Els Priorat 
són sobretot negres, elaborats especialment 
amb carinyena, garnatxa negra i peluda, pre-
senten una graduació molt elevada, d’aromes 
molt complexes, i són carnosos i rotunds. 

DO MONTSANT 

A mb la major part del seu territori dins 
la comarca del Priorat, la Montsant es 

defineix com una denominació d’origen ac-
tiva, moderna, però amb una llarga tradició 
i una estreta vinculació amb el seu paisatge. 
Els vins negres són els més preuats i s’elabo-
ren amb carinyena i garnatxa negra sobretot, 
i també, per fer cupatges, amb ull de llebre, 
cabernet sauvignon, garnatxa peluda, merlot, 
monestrell, picapoll negre i sirà. 

JUNY 
DO PENEDÈS 

Parlar del Penedès és parlar d’una de les 
regions vinícoles de més producció i pro-

jecció internacional de Catalunya. Les vinyes 
s’enfilen per pujols ondulants des del mar fins 
a Montserrat en uns terrenys òptims per al 
conreu. La diversitat de vins és la característi-
ca més destacada d’una zona gran productora 
de vins blancs.

Biblioteca Francesc Pujols de 
Martorell
Dilluns 17, a les 18 h. Club de lectura sobre El 
Celler, de Noah Gordon. Acompanyat de copa de 
vi i taps de cava de xocolata.

Divendres 21, a les 18 h. Hora del conte rela-
cionada amb el vi, el raïm i la verema.

Dia i hora pendents de confirmació. Curs 
d’iniciació al tast.

Durant tot el mes: exposició sobre el vi a la 
biblioteca i recomanacions relacionades amb el 
vi (fotos i passatges de llibres) a través del Face-
book de la biblioteca.
 
Biblioteca Torras i Bages de 
Vilafranca del Penedès
Dijous 13, a les 19.30 h. Els poemes del vi, re-
cital a càrrec de Josep Pedrals. Amb degustació 
de vins DO Penedès.

Divendres 14, a les 18 h. Espectacle infantil a 
l’Auditori de VINSEUM.

Consell Regulador 
de la DOQ Priorat
C. Major, 2
43737 Torroja del Priorat
Tel.: 977 839 495 
www.doqpriorat.org



Dissabte 15, a les 11 h. Taller infantil amb taps 
de suro.

Dimarts 18, a les 20 h. Tertúlia literària sobre 
El silenci de les vinyes, de Gisela Pou, i trobada 
en un celler de la zona.

Dimecres 19, a les 20.30 h. Tast de vins DO 
Penedès a la Taverna de VINSEUM. Cal inscripció 
prèvia.

Dissabte 22, a les 11 h. Jocs de taula vinculats 
al món del vi.

Dijous 27, a les 19 h. Projecció d’audiovisual 
de temàtica vitivinícola a l’auditori de VINSEUM.

Durant tot el mes: exposició bibliogràfica so-
bre enologia i viticultura, i exposició d’eines vin-
culades al món del vi cedides per VINSEUM.

 
Biblioteca Pública Terra Baixa del 
Vendrell
Dimecres 5, a les 18 h. El rei del nas vermell 
i altres contes: hora del conte amb les vinyes, 
la verema i el vi com a protagonistes o excusa.

Dimecres 12, a les 19.30 h. Guimeravi: copes 
literàries de la collita Guimerà amb tast de vins i 
formatges DO Penedès, dins el cicle del Club de 
Lectura de la biblioteca. Sessió literariomusical 
amb poemes i textos d’Àngel Guimerà referents 
al món del vi, i música en viu d’alumnes de l’Es-
cola de Música Pau Casals. 

Divendres 14, a les 18 h. Reserva de lletres. El 
vi ha estat company de grans vetllades i media-
dor en molts acords, ha propiciat grans trobades 
i converses, ha dibuixat una cartografia perso-
nal en cada un de nosaltres. Dos escriptors de 
renom ens parlaran d’aquesta influència en la 
seva trajectòria personal.

Divendres 21, a les 21.30 h. Nit jazzvínica: jazz, 
vi i tweet en viu a la terrassa de la Biblioteca.

Durant tot el mes: Verema literària: creem 
contes, poemes i microrelats a l’entorn del 
vi i exposició fotogràfica «Les Vinyes del Baix 
Penedès».

Divendres 19, a les 22.15 h. Projecció d’una pel-
lícula relacionada amb el vi, amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns del Barri Vell d’Artés.

Diumenge 28, a les 18 h. Recital de poesia a 
càrrec del Raïm de Poesia d’Artés.

Durant tot el mes: exposició sobre el vi i guia 
de lectura Entre la lectura i el vi: fons i recursos 
de les biblioteques del Bages.

 
Biblioteca d’Avinyó
Dijous 4, a les 19.30 h. Hora del Conte Contes 
d’aixafar raïms, a càrrec de Clara Gavaldà.

Divendres 5, hora pendent de confirmació. 
Maridatge de vins amb sessió literariomusical. 
Amb la col·laboració de Jaume Pont, Santi Care-
ta i David Clusellas. Al Local Catalunya.

Dijous 11, a les 19.30 h. Trobada dels clubs de 
lectura de les Biblioteques d’Artés i d’Avinyó. Lle-
gim No se sap mai, d’Imma Monsó. Amb tast de 
vins de les dues biblioteques amb DO Pla de Bages.

Durant tot el mes: guia de lectura Entre la lec-
tura i el vi: fons i recursos de les biblioteques 
del Bages i exposició «Entre la Lectura i el Vi»: 
fons documental sobre viticultura i denominació 
d’origen Pla de Bages de la Biblioteca d’Avinyó.

Consell Regulador de 
la DO Pla del Bages

Casa de la Culla
C. de la Culla, s/n • 08243 Manresa

Tel.: 938 748 236
www.dopladebages.com

Consell Regulador de 
la DO Tarragona
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel: 977 217 931

www.dotarragona.cat

JULIOL 
DO PLA DEL BAGES 

Al bell mig de Catalunya es troba una 
illa vinícola en què uns sòls pobres i el 

rigor climàtic es resolen en uns rendiments 
de raïm curts, però d’una qualitat excel·lent. 
Els vins negres hi tenen un pes important, 
però el picapoll és la varietat autòctona més 
emblemàtica, i dóna lloc a uns vins blancs 
lleugers i exquisits. Les barraques de vinya, 
construccions en pedra seca, atorguen un tret 
característic al paisatge i són una mostra de la 
tradició vitivinícola del Pla de Bages.

Biblioteca d’Artés
Divendres 5, a les 19 h. Confecció d’un llibre 
gegant, amb textos i il·lustracions sobre el vi, les 
vinyes i la cultura vinícola.

Dimarts 9, a les 20 h. Els poemes del vi, recital 
a càrrec de Josep Pedrals.

Dijous 11, a les 19.30 h. Trobada dels clubs 
de lectura de les biblioteques d’Artés i d’Avinyó, 
sobre No se sap mai, d’Imma Monsó. Acte acom-
panyat d’un tast de vins de les dues biblioteques 
amb DO Pla de Bages. La trobada es farà a la 
Biblioteca d’Avinyó.

SETEMBRE 
DO TARRAGONA 

La tradició vinícola de la zona de Tarragona 
s’entronca amb l’establiment de l’Imperi 

Romà. El domini es caracteritza per la diver-
sitat de vins, amb predomini dels blancs, de 
graduació moderada, aromes fruitades i un cos 
marcat i agradable. Els vins licorosos dolços i els 
rancis secs presenten aromes i sabors francs; hi 
destaquen el Tarragona Clàssic i el vi de missa.

Biblioteca Pública de Tarragona 

Dimecres 18 i 25, hora pendent de confir-
mació. Visites de verema en família: el camp, 
el cup, el celler, el boter i la botiga. Organitza: 
Biblioteca de Torredembarra.

Dijous 26, a les 18 h. Hora del conte Temps de 
verema, a càrrec d’Imma Pujol.

Durant el mes: Racó temàtic: el vi a la gran 
pantalla: selecció de pel·lícules amb conferència 
i altres activitats; «La Cultura del Vi»: taula ex-
posició, i Vi, literatura i cultura: guia de lectura i 
recursos elaborada per les biblioteques de Cam-
brils, Tarragona i Torredembarra.

Biblioteca Mestra Maria Antònia 
de Torredembarra
Dijous 12, a les 18.30 h. Tertúlia del segon di-
jous: El món del vi abans i ara.

Dimecres 18 i 25, a les 17.30 h. Visites de 
verema en família: el camp, el cup, el celler, el 
boter i la botiga.

Divendres 20, a les 18 h. Tertúlia del Club de 
lectura juvenil i tast de mostos.

Divendres 20, a les 19 h.  Tertúlia de la Viatge-
teca: Rutes del vi DO Tarragonès, amb Alícia Solé.

Dimarts 24, a les 19 h. Tertúlia Entre còmics, 
del Club de còmic. Maridatge de vi i vinyeta amb 
Nani Blasco.

Dijous 26, a les 19 h. Tertúlia del club de lectu-
ra d’adults Maridatge vi i literatura.



Divendres 27, a les 18 h. Hora del conte 
Temps de verema, a càrrec d’Imma Pujol.

Divendres 27, a les 19 h. Tertúlia del Club de 
lectura infantil i taller de manualitats amb pàm-
pols, poemes i dites, amb Rosalia Ciuró.

Divendres 27, a les 21 h. Lectura poètica de 
les Rates de Biblioteca de Torredembarra. Tex-
tos inèdits i clàssics, amb acompanyament de 
guitarra.

Dilluns 30, a les 18.30 h. Taller Vi en línia: 
blocs i webs, amb Lola Jiménez.

Durant el mes: Racó temàtic: el vi a la gran 
pantalla: selecció de pel·lícules amb conferència 
a càrrec de Xavi Garcia Puerto; «La cultura del 
vi»: taula exposició, i Vi, literatura i cultura: guia 
de lectura i recursos elaborada per les biblio-
teques de Cambrils, Tarragona i Torredembarra.

 
Biblioteca Pública Municipal de 
Cambrils
Dilluns 2, hora pendent de confirmació. Pre-
sentació de La vinya i el vi a Cambrils. Document 
que repassa el conreu de la vinya i l’elaboració 
del vi al municipi. Hi col·laboren: Arxiu Municipal 
de Cambrils i el Museu d’Història de Cambrils.

Dilluns 23, a les 19 h. LlibreTast, trobada dels 
clubs de lectura: amb lectures en veu alta de 
fragments de la literatura sobre el vi, tast de vins 
i participació d’un enòleg. Col·labora: Antena del 
Coneixement de la URV.

Dia i hora pendents de confirmació. Visita 
a un celler.

Dimecres 18, a les 18 h. En terra de vins. Ac-
tivitat infantil relacionada amb la verema i el vi. 
Guarnirem l’entrada de la biblioteca amb ceps 
i raïms.

Durant el mes: Vi, literatura i cultura: guia de 
lectura i recursos elaborada per les biblioteques 
de Cambrils, Tarragona i Torredembarra. També 
recomanacions relacionades amb el vi a través 
del bloc, Facebook i Twitter de la biblioteca.

 

NOVEMBRE 
DO TERRA ALTA

Els turons i el riu Ebre conformen unes fon-
dalades on la vinya s’escampa per les valls 

seques en terrasses naturals, en uns terrenys 
de característiques òptimes per a la producció 
de vins de qualitat. A la zona, hi predominen 
els vins blancs de les varietats garnatxa blanca 
i macabeu; són potents i molt mediterranis, 
amb paladar fi i de gust peculiar. Els vins ran-
cis i licorosos gaudeixen també de renom.

Biblioteca Municipal de Gandesa
Dijous 7, hora pendent de confirmació. Re-
cital Els poemes del vi, lectura a càrrec de Josep 
Pedrals. 

Divendres 8, hora pendent de confirmació. 
Presentació de L’últim abat, de Martí Gironell, a 
càrrec de l’autor. Amb la presentació d’un vi per 
part d’un dels cellers de Gandesa.

Divendres 15, a les 18 h. Hora del conte i 
tallers de dibuix i manualitats, relacionats amb 
temes del vi.

Dijous 21, hora pendent de confirmació. Ter-
túlia sobre enoturisme a càrrec de Jaume Salvat.

Divendres 22, hora pendent de confirma-
ció. Conferència de Meritxell Falgueras, som-
melier i periodista.

Divendres 29, a les 18 h. Hora del conte sobre 
temes relacionats amb el món del vi.

Consell Regulador de 
la DO Catalunya

Passeig Sunyer, 4-6 • 43202 Reus
Tel: 977 328 103

www.do-catalunya.com

Consell Regulador de 
la DO Terra Alta 

Ctra. Vilalba, 31 • 43780 Gandesa
Tel.: 977 421 278

www.doterraalta.com

OCTUBRE 
DO CATALUNYA 

La innovació conforma la identitat 
d’aquesta denominació d’origen que 

s’estén pels principals territoris de tradició 
vitícola del país. Ofereix un ampli ventall de 
varietats de raïm autoritzades, possibilitant 
una gran creativitat a l’hora de realitzar els 
cupatges, on sovint coexisteixen les autòcto-
nes i les internacionals. I també permet ma-
jors opcions de comercialització, amb una 
menció que és sinònim de feina ben feta als 
mercats d’exportació.

Biblioteca Central 
Xavier Amorós de Reus
Dimecres 2, 9, 16, 23 i 30, a les 17.30 h. Hora 
del conte sobre el món del vi, les vinyes i la ve-
rema. 

Dimecres 9, a les 18.30 h. Inauguració del 
centre d’interès sobre el món del vi, amb guia 
bibliogràfica sobre el món del vi a Reus.

Dimecres 24, a les 20 h. Els poemes del vi, lec-
tura de poemes de Josep Pedrals amb tast de vi.

Dimecres 30, a les 18.30 h. Trobada dels 
clubs de lectura  a l’entorn de L’últim abat,  de 
Martí Gironell, amb la presència de l’autor. Bere-
nar de pa amb vi i sucre. 

Dia i hora pendents de confirmació. Mari-
datge de novetats literàries i vins DO Catalunya. 

DESEMBRE 
LA REGIÓ DEL CAVA

El cava és un vi escumós de qualitat que 
es caracteritza perquè la seva fermenta-

ció i criança es duen a terme en la mateixa 
ampolla que destapa el consumidor, fet que 
permet obtenir de forma natural les bombo-
lles segons el mètode tradicional. En la seva 
elaboració i criança, que com a mínim ha de 
ser de 9 mesos, s’utilitzen diferents varietats 
de raïm: macabeu, xarel·lo, parellada, char-
donnay, pinot noir, garnatxa tinta, monestrell 
o trepat. No cal dir que el Penedès és la regió 
més escumosa de Catalunya. 

Biblioteca Ramon Bosch de Noya 
de Sant Sadurní d’Anoia
Dimarts 10, a les 18 h. Taller de manualitats 
per a infants sobre el món del cava. Creació amb 
taps, xapes, etiquetes, collarins i altres objectes 
del món del vi.

Divendres 13, a les 18 h. Hora del conte sobre 
la verema, el raïm i el celler.

Divendres 13, a les 19.30 h. Club Celler de 
Lletres, tertúlia literària al voltant d’una novel·la 
sobre el vi i el cava.

Dimarts 17, a les 20 h. Els poemes del vi, 
recital de poesia sobre el vi i el cava a càrrec 
d’Andreu Subirats. 

 

C. València, 15
08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Tel. 938 910 236
www.institutdelcava.com



Tastem els vins de 
“BIBLIOTEQUES AMB DO”

VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya es suma al projecte Biblioteques 
amb DO oferint mes a mes una degustació de 
vins i caves dels cellers que col·laboren amb 
cadascuna de les biblioteques, maridant-los 
amb platets gastronòmics característics de les 
comarques que pertanyen a cadascuna de les 
diferents denominacions d’origen catalanes.

Taverna de VINSEUM
Dimecres 16 de gener. DO Empordà

Dimecres 20 de febrer. DO Alella

Dimecres 20 de març. DO Conca de Barberà

Dimecres 24 d’abril. DO Costers del Segre

Dimecres 22 de maig. DO Montsant i DO Priorat

Dimecres 19 de juny. DO Penedès

Dimecres 24 de juliol. DO Pla de Bages

Dimecres 18 de setembre. DO Tarragona

Dimecres 23 d’octubre. DO Catalunya

Dimecres 20 de novembre. DO Terra Alta

Dimecres 18 de desembre. DO Cava

Pl. Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedès

938 900 582
www.vinseum.cat

Hora: 20.30 h
Preu: 
10 euros per sessió, 
40 euros per 5 sessions.

Descomptes presentant el Carnet de 
Biblioteques i pels Amics de VINSEUM.



 

Biblioteques amb DO 
és un projecte organitzat pel 

Servei de Biblioteques 
Direcció General de Promoció i 
Cooperació de Catalunya
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Col·laboren:


