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ACTIVITATS 
Biblioteques del Vallès Oriental 

de gener a juliol 

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS 

L’Ametlla del Vallès  BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET     938 431 966  b.ametllav.jbm@diba.cat 
  

Bigues i Riells   BIBLIOTECA          938 657 982  b.bigues@diba.cat  
 

Cardedeu    BIBLIOTECA MARC DE VILALBA      938 711 417  b.cardedeu.mv@diba.cat  
 

Granollers    BIBLIOTECA CAN PEDRALS      938 793 091  b.granollers.cp@diba.cat 
  

Lliçà d’Amunt   BIBLIOTECA CA L’OLIVERES      938 607 116  b.llicam.co@diba.cat  
 

Martorelles    BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG     935 704 437 b.martorelles.mr@diba.cat 
 

Mollet del Vallès   BIBLIOTECA CAN MULÀ       935 701 617  b.mollet.cm@diba.cat 
 

La Roca del Vallès  BIBLIOTECA         938 424 461 b.roca@diba.cat 
 

Sant Antoni de Vilamajor BIBLIOTECA          938 453 077  b.st.antoni@diba.cat  
 

Sant Feliu de Codines BIBLIOTECA JOAN PETIT I AGUILAR     938 661 452  b.st.feliuc.jpa@diba.cat  
 

Santa Eulàlia de Ronçana  BIBLIOTECA CASA DE CULTURA JOAN RUIZ I CALONJA  938 448 188  b.st.eulaliaron@diba.cat  
    

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA   

Busca totes les activitats a: 

bibliotecavirtual.diba.cat/hort-biblioteca 

De l’hort a la biblioteca  és un projecte liderat per les biblioteques del Vallès Oriental que vol contribuir a pro-

moure els valors identitaris del nostre territori a partir de donar a conèixer i promocionar el patrimoni agrícola, 

el producte i la gastronomia de la comarca. La col·laboració del teixit agroalimentari de cada municipi és 

fonamental  per assolir els objectius que compartim amb tots els agents implicats. 

A les biblioteques que hi participen hi trobareu un punt d’informació i un programa d’activitats que us ajuda-

ran a conèixer millor la cultura agrària i en especial, la de proximitat. 



Gener 2018                  
Bigues i Riells - BIBLIOTECA 

13 de gener  
11:30 h 

Tast per a tots els públics. Amb el nas fem un tast. Tast 
d'olis de varietats tradicionals i locals. A càrrec de Rosa de Can 
Viver.  

Cal inscripció prèvia.  

Sant Antoni de Vilamajor - BIBLIOTECA 

Del 22 de gener 
al 12 de febrer 
 

Exposició. La carbassa, la poma i el pèsol, tres vegetals... 
molt femenins! Podreu descobrir el misteri d'aquests tres vegetals i 
quin paper han fet al llarg de la història de la literatura!  
Produwda per Tantàgora. 

Imatge cedida pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Fotògraf Manel Cuesta 

Febrer 2018                  

Bigues i Riells - BIBLIOTECA 

2 de febrer  
18:30 h 

Tast per a adults. Tast de vins. Vins elaborats al Vallès Oriental. 
A càrrec de Can Sapera.  

Cal inscripció prèvia.  

Sant Antoni de Vilamajor - BIBLIOTECA 

2 de febrer 
18:00 h 
 

Hora del conte. Contes de l’hort. Frescos i de proximitat! 
Sessió de contes per a famílies amb infants a partir de 4 anys. A 
càrrec d’Elena Codó.  

Sant Antoni de Vilamajor - BIBLIOTECA 

17 de febrer 
11:00 h 
 

Laboratori de lectura. Fem ciència en família: la llavor de 
la vida de l’hort. Laboratori per a famílies amb infants de 5 a 10 
anys. Els participants es convertiran en científics i podran investigar el 
cicle de la vida de les plantes i la seva estructura a través de la 
lectura i de l’experimentació i observació pràctica.  

Cal inscripció prèvia.  

Mollet del Vallès - BIBLIOTECA CAN MULÀ 

23 de febrer  
17:30 h 

Hora del conte. Contes per menjar i per beure. El menjar i 
el beure sempre han estat molt presents en els contes clàssics. La Pati 
ens explicarà un bon grapat de contes que ens deixarà ben tips!  A 
càrrec de Pati de Contes.  

Santa Eulàlia de Ronçana - CASA DE CULTURA JOAN RUIZ I CALONJA 

23 de febrer  
17:30 h 

Hora del conte. Al país dels contes. Sessió especial De 
l’hort a la biblioteca. Sessió de contes recomanada a partir de 3 
anys. A càrrec de Caro von Arend.  



Sant Antoni de Vilamajor - BIBLIOTECA 

23 de febrer  
19:00 h 

Xerrada i tast. De les flors a la taula: les abelles i la mel. 
Xerrada on coneixerem el funcionament d’un rusc i el benefici de les 
abelles a l’ecosistema. Tot seguit, tast de mels ecològiques. A càrrec 
de David Álvarez, apicultor ecològic.  

Què és un grup de consum? 
 

Els grups de consum o cooperatives de consum són col·lectius de persones interessa-

des a consumir productes de proximitat, de temporada i ecològics. D’aquesta mane-

ra s’aposta per un model de consum beneficiós per a la salut i l’entorn. 

 

Aquests grups estableixen relacions de confiança amb els productors, evitant interme-

diaris per tal de dignificar la pagesia del país i garantir-ne el futur. Són una alternativa 

als circuits de distribució i comercialització de l’actual model de consum dominant.  

 

 
 

Bigues i Riells - BIBLIOTECA 

2 de març 
17:30 h 

Taller. Fem el nostre hort. A càrrec de Jordi Puig de l’Espigall.  

Cal inscripció prèvia.  

Març 2018                  

Granollers - BIBLIOTECA CAN PEDRALS 

7 de març  
17:30 h 
 

Hora del conte. Al país dels contes. Sessió especial De 
l’hort a la biblioteca. Sessió de contes recomanada a partir de 3 
anys. A càrrec de Caro von Arend.  

Granollers - BIBLIOTECA CAN PEDRALS 

Del 23 de març 
al 13 d’abril 
 

Exposició. La carbassa, la poma i el pèsol, tres vegetals... 
Molt femenins! Podreu descobrir el misteri d'aquests tres vegetals i 
quin paper han fet al llarg de la història de la literatura!  
Produwda per Tantàgora. 

Març, el mes de la DO Alella  
 

Consulta les activitats vinculades al  
món del vi de les següents biblioteques: 
 

· Can Pedrals de Granollers 

· Llinars del Vallès 

· Montserrat Roig de Martorelles 

· Biblio@teneu de Sant Fost de Campsentelles 

· Contravent de Vilanova  

Cardedeu - BIBLIOTECA MARC DE VILALBA 

14 de març 

17:00 h 
 

Taller familiar. Un hort per ser... feliç! Taller per a famílies amb 
infants a partir de 5 anys.� 

Cal inscripció prèvia. 



Abril 2018                  
La Roca - BIBLIOTECA  

7 d’abril 

11:00 h 

Visita i tast. Les vinyes de la Roca. Sortida familiar guiada per 
descobrir la història del cultiu de la vinya al Vallès Oriental i 
conèixer la vida i costums dels viticultors del passat i del present. 
Aprendrem com s’elabora el vi i les característiques de les varietats 
de raïm. Tot seguit, tast de vins i taller infantil.  

Cal inscripció prèvia.  

Cardedeu - BIBLIOTECA MARC DE VILALBA 

13 d’abril 

18:30 h 

Taller. Un hort al balcó. Aprèn tot el que necessites saber sobre 
horts en jardineres, testos o petites taules de cultiu A càrrec de Jordi 
Bonet d’Esbiosfera. 

La Roca - BIBLIOTECA  

30 d’abril 

19:30 h 

Presentació de llibre. Xerrada amb l’autor. Núria Valentí i 
la seva obra Novembre. Xerrada amb Núria Valentí per parlar 
sobre la seva obra Novembre, guardonada amb el Premi de Novel·la 
Curta CELLER DE LLETRES 2016.  

Cardedeu - BIBLIOTECA MARC DE VILALBA 

14 d’abril 

10:00 h 

Visita. Escapada al mercat de pagès de Cardedeu. 
Mercat on el pagesos porten directament el seus productes a vendre 
a la plaça. Es podrà adquirir planter.  

Maig 2018                  
L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

Del 2 al 31 de 
maig 

Exposició. Agricultura ecològica. Els beneficis de l’agricultura 
ecològica des de sis mirades diferents: entorn, agricultura, 
ramaderia, productes, distribució i consum.   

L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

3 de maig 
19:00 h 
 

Xerrada. Del territori al cistell: productes locals, qualitat, 
proximitat i salut. A càrrec de Jordi Puig de l’Espigall.  

L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

11 de maig 
17:30 h 

Hora del conte. La princesa verda. Sessió de contes per a 
famílies amb infants a partir de 3 anys. A càrrec de mOn mas.  

L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

4 de maig 
17:30 h 
 

Hora del conte. Contes de cuina. Sessió de contes per a 
famílies amb infants a partir de 3 anys. A càrrec de La Minúscula.   

Granollers - BIBLIOTECA CAN PEDRALS 

16 de maig 
18:00 h 
 

 
 

Visita i tast. Productes de Palou. El gust de la proximitat. 
Explicació del projecte de dinamització de Palou i visita a tres 
explotacions (Can Pep Julià, Can Ventosa i Formatgeria Caseus). A 
càrrec de Vicenç Planas, tècnic de dinamització agrària de 
l'Ajuntament de Granollers.  

Cal inscripció prèvia. Punt de trobada: Església de Sant Julià de 
Palou.  



L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

18 de maig  
17:30 h 

Taller infantil. Fem el nostre hort. A càrrec d’Ester Casanovas.  

Lliçà d’Amunt - BIBLIOTECA CA L'OLIVERES  

18 de maig  
19:00 h 

 
 

Xerrada i tast. Agricultura regenerativa: el cas del 
conreu del llúpol. A càrrec d’Albert Vilardell, doctorat en 
Ciències Experimentals i Sostenibilitat. Tast de cerveses artesanes a 
càrrec d’Art Cervesers. 

Cal inscripció prèvia.  

L’Ametlla del Vallès - BIBLIOTECA JOSEP BADIA I MORET 

19 de maig 
11:30 h 

Hora del conte menuda. Cuques i papus. Sessió de contes 
per a famílies amb infants menors de 3 anys. A càrrec de La 
Minúscula.    

Martorelles - BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG 

22 de maig 
17:30 h 
 

Hora del conte. Mon mon mongeta. Sessió de contes per a 
famílies amb infants a partir de 4 anys. A càrrec de mOn mas.  

Busca les 8 varietats locals de tomàquet del Vallès Oriental 
 

 
 

 

 
           

          Solucions: 

          Cicerol     Pebroter 

          Cor de bou    Pometa 

          Montserrat    Rosa ple 

          Palosanto    Tardà 

Juny 2018                  
Sant Feliu de Codines - BIBLIOTECA JOAN PETIT I AGUILAR 

16 de juny 

11:00 h 

Visita. Un hort tradicional. A càrrec de Sílvia Franco.  

Cal inscripció prèvia. 

Mollet del Vallès - BIBLIOTECA CAN MULÀ 

Del 25 de juny 
al 13 de juliol 
 

De l’hort al Bibliojardí. Conjunt d’activitats al voltant de 

l’agricultura i la vida sana.  

Per a més informació contacta amb la biblioteca.  

Juliol 2018                  
Cardedeu - BIBLIOTECA MARC DE VILALBA 

Data i hora  
per determinar 

Visita i tast. Escapada al mercat de pagès de Cardedeu. 
Mercat on el pagesos porten directament el seus productes a vendre 
a la plaça. Seguidament, tast de tomàquets locals. 

Per a més informació contacta amb la biblioteca.  

Cardedeu - BIBLIOTECA MARC DE VILALBA 

Data i hora  
per determinar 

Visita i taller. Visita als horts d’Esbiosfera i taller de 
conserva de verdures.  

Per a més informació contacta amb la biblioteca.  



FIRES 
Fira de l'Oli Vera         27 de gener    Bigues i Riells 
 

Fira de la botifarra        3 i 4 de març     La Garriga 
 

Fira Lliga’t a la Terra        21 d’abril    Sta. Eulàlia de Ronçana 
 

Fira Sant Isidre         18 - 21 maig    Cardedeu 
 

Fira del tomàquet         21 i 22 de juliol   Sta. Eulàlia de Ronçana 

 

MERCATS 
Fira de proximitat         Primer diumenge de mes  Bigues i Riells 
 

Mercat ecològic i artesà       Segon dissabte de mes  Caldes de Montbui 
 

Mercat “De pagès a plaça”      Cada dissabte    Cardedeu 
 

Mercat de productes artesanals i de proximitat  Cada dissabte    Les Franqueses del Vallès 
 

Mercat del dissabte        Cada dissabte    Granollers 
 

Mercat de l’olla i la caldera      17 i 18 de març   Caldes de Montbui 

 

 

JORNADES GASTRONÒMIQUES 
Jornades gastronòmiques dels llegums del Vallès  Data pendent de confirmar Diversos restaurants del Vallès Oriental 
 

Jornades gastronòmiques de la botifarra    Voltants de Carnestoltes   Diversos restaurants de la Garriga 
 

Jornades gastronòmiques de les cireres     De juny a juliol    Diversos restaurants de Caldes de Montbui 
 

Jornades gastronòmiques dels tomàquets del Vallès De juliol a setembre   Diversos restaurants del Vallès Oriental 
 
 
 
 
Les dates poden patir modificacions de darrera hora.  

FIRES, MERCATS I 
JORNADES GASTRONÒMIQUES 

GENER-JULIOL 2018 


