
        

 

Aquest 2018 i per primera vegada les 
biblioteques municipals de Mont-roig i 
Miami Platja, participem en el projecte de 
Biblioteques amb DO. 
 
Biblioteques amb DO és un projecte 
impulsat pel Servei de Biblioteques i el 
departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya amb la col·laboració dels 
diversos agents culturals del món del vi. 
 
L’objectiu de l’activitat és la  dinamització 
cultural a les biblioteques públiques de 
Catalunya enllaçant lectures i vi.  
 
El nostre municipi, pertany a la DO 
Tarragona. Cada mes de l’any va dedicat 
a una DO vinícola diferent. A la DO 
Tarragona li correspon el mes de 
setembre, per aquest motiu proposem 
tot un seguit d’activitats. 
 
Salut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



19-09-18 

A les 18 h 

BIBLIOTECA DE MIAMI PLATJA 
Taller infantil amb taps de suro. 

 

 

20-09-18  

A les 18 h 

BIBLIOTECA DE MONT-ROIG 
Activitat infantil “El viatge del vi” a 
càrrec d’Elisabeth Ulibarri.  

Activitat patrocinada pel Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

 

21-09-18  

A les 18 h 

BIBLIOTECA DE MIAMI PLATJA 
Club de lectura amb el llibre: El Silenci 
de les vinyes.  

Comptarem amb l’assistència de la 
seva autora Gisela Pou. 

 

                                        

 

 

I a les 19 h, 

Tast de vins de la DO Tarragona.  
Obert a tots els públics. 

Patrocinat per la DO Tarragona. 
 

22-09-18   

A les 10 h 

Visita al Museu del Vi de Montbrió del 
Camp.  

Visita guiada i degustació d’un vi. 

Preu de l’entrada: adults 3 €, joves de 
13 a 17 anys 2 €. 

 

I a les 11 h, 

Visita guiada a la Cooperativa de 
Montbrió del Camp, a càrrec de 
l’enòloga Marta Anguera. 

Cal fer la inscripció i el pagament de 
l’entrada a les biblioteques 
municipals. 

Desplaçament en cotxes particulars. 

 

24-09-18  

A les 19 h.  

BIBLIOTECA DE MONT-ROIG 

Club de lectura amb el llibre:  

El vi fa sang de Salvador Balcells. 

 

 

 

 

26-09-18 

A les 18 h 

BIBLIOTECA DE MONT-ROIG  
Taller infantil amb taps de suro. 


