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AGENDA D’ACTIVITATSAGENDA D’ACTIVITATSAGENDA D’ACTIVITATSAGENDA D’ACTIVITATS    

BIBLIOTEQUES D’ANDORRA BIBLIOTEQUES D’ANDORRA BIBLIOTEQUES D’ANDORRA BIBLIOTEQUES D’ANDORRA     

Maig 2011Maig 2011Maig 2011Maig 2011    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 de maig3 de maig3 de maig3 de maig        

    

.Activitat: Club de Lectura de les Valls del Nord. Es parlarà del llibre Blau de Prússia, amb la 
presència de l’autor Albert Villaró 
.Data i hora: dimarts 3 de maig a les 20.30 h 
.Públic: Adult 
.Lloc: Biblioteca comunal de La Massana 
.Per a més informació: Tels. 838910 i 878136 o a/e.: 
biblioteca@lamassana.ad 
bilioteca@ordino.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 de maig4 de maig4 de maig4 de maig        

    

.Activitat: Dimecres literaris. Literatura fantàstica: nous fantasmes, velles pors. 

.Data i hora: dimecres 4 de maig de 18.30 a 20 h 

.Públic: Adult 

.Lloc: Espai adult de la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació: Tel: 890875, www.e-e.ad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 de maig5 de maig5 de maig5 de maig        

    

.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 

.Data i hora: cada dijous a les 11.30 h 

.Públic: adults de més de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910, biblioteca@lamassana.ad 
                                                               
.Activitat : Contacontes “La Jenny i el fabricant de problemes” 
.Data i hora : Dijous 5 de maig a les 16.00 h. 
.Públic: Nens i nenes de les escoles maternals 
.Lloc : Espai infantil de la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 de maig6 de maig6 de maig6 de maig        

    

.Activitat: La Massana Còmic 2011 

.Data i hora: del 6 al 8 de maig 

.Públic: tots els públics 

.Lloc: Edifici de la Closeta de la Massana i Museu La Massana Còmic 

.Per a més informació: www.lamassana.ad , www.lamassanacomic.ad , 
arca@comumassana.ad , Tel. 736900 dpt. de Cultura de la Massana 

    

.Activitat: Recital de poesia: Jo em donaria a qui em volgués. Poemes de Josep Palau i Fabre 
a través de Gemma Reguant (precedit del lliurament de premis del 14è concurs de poesia 
Miquel Martí i Pol) 
.Data i hora: 6 de maig a les 20 h 
.Públic: Adult 
.Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna 
.Per a més informació: Biblioteca Pública del Govern tel.: 828750 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 de maig7 de maig7 de maig7 de maig        

    

.Activitat: Taller gratuït Petits editors, grans llibres per a pares i nens 

.Data i hora: dissabte 7 de maig a les 10.30 h  

.Públic: Nens acompanyats d’un adult 

.Lloc: Sala d’Exposicions del Govern 

.Per a més informació i inscripcions: Biblioteca Pública del Govern Tel.: 828750 o a/e.: 
bibliopublica@andorra.ad 

    

.Activitat: Conta contes a càrrec d’Odile Haeffelin 

.Data i hora: dissabte 7 de maig a les 11 h  

.Públic: Nens de 4 a 10 anys 

.Lloc: Biblioteca comunal d’ Ordino 

.Per a més informació: Tel.: 878136 o a/e.: biblioteca@ordino.ad 

    

.Activitat: El Món del Tovets. Contes protagonitzats per Nens 

.Data i hora: dissabte, a les 11.30 h  

.Públic: nens i nenes de 2 a 5 anys, sempre acompanyats d’un adult 

.Lloc: Biblioteca comunal de la Massana 

.Per a més informació: Tel.: 838910 o a/e.: biblioteca@lamassana.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 de maig10 de maig10 de maig10 de maig        

    

.Activitat: Petits consells de la Creu Roja Andorrana 

.Data i hora: dimarts 10 de maig a les 6 de la tarda 

.Públic: Nens i nenes de 6 a 10 anys. Limitat a 20 persones 

.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel.: 732704                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11 de maig11 de maig11 de maig11 de maig        

    

.Activitat: Lliurament de premis del 17è Concurs de punts de llibre 

.Data i hora: dimecres 11 de maig a les 18 hores 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc: Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 

.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15 de maig15 de maig15 de maig15 de maig        

    

.Activitat: Dia Internacional de la Família. Plafó informatiu i exposició de llibres sobre el dia 
en qüestió. 
.Data i hora: Del 16 al 23 de maig de dilluns a divendres de 10h a 20 h, dissabte de 10h a 
13h. 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc: Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17 de maig17 de maig17 de maig17 de maig        

    

.Activitat: Dia das Letras Galegas. Lectura de contes gallec - català 

.Data i hora: dimarts 17 de maig a les 18 h  

.Públic: nens i nenes de 5 a 10 anys  

.Lloc: Biblioteca comunal de la Massana 

.Per a més informació: Tel.: 838910, biblioteca@lamassana.ad 

    

.Activitat: L’hora del conte” Les tres Bessones i l’Ona, una gota d’aigua” 

.Data i hora: dimarts 17 de maig a les 18 h  

.Públic: Nens i nenes de 7 a 10 anys  

.Lloc: Biblioteca comunal d’Ordino 

.Per a més informació: Tel.: 878136 o a/e.: bilioteca@ordino.ad 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18 de maig18 de maig18 de maig18 de maig        

    

.Activitat: L’hora del conte: Les tres bessones i l’Ona  

.Data i hora: dimecres 18 de maig a les 17.45 hores 

.Públic: infantil 

.Lloc: Biblioteca de Canillo 

.Per a més informació: Tel.: 753 623 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19 de maig19 de maig19 de maig19 de maig        

    

.Activitat: Taller BOSCOS 

.Data i hora: dijous 19 de maig a les 17.45 hores 

.Públic: Nens i nenes de totes les edats 

.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: 732 704 

    

.Activitat: L’hora del conte” Les tres Bessones i l’Ona, una gota d’aigua”, a càrrec del Centre 
d’Andorra Sostenible 
.Data i hora: dijous 19 de maig a les 18 h 
.Públic: nens i nenes de 7 a 10 anys  
.Lloc: Biblioteca comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 838910, biblioteca@lamassana.ad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20 de maig20 de maig20 de maig20 de maig        

    

.Activitat: Festa de la primavera: Pintarem testos i farem flors, per donar la benvinguda a 
la primavera. Tu en seràs el protagonista! 
.Data i hora: divendres 20 de maig a les 18 h 
.Públic: infants de 3 a 9 anys 
.Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21 de maig21 de maig21 de maig21 de maig        

    

.Activitat: Nascuts per llegir: “Les butxaques del mar”, a càrrec d’Ada Cusidó           

.Data i hora: dissabte 21 de maig a les 11 hores 

.Públic: Infants de 18 mesos a 3 anys, pares i mares 

.Lloc: Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 

.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  
                                                               
.Activitat: ESMORZAR NPL: Llibres d’artista: llegim o juguem, amb Marta Roig, coordinadora 
de Nascuts per llegir a Catalunya  
.Data i hora: dissabte 21 de maig a les 10 h 
.Públic: futurs pares i mares, i pares i mares d’infants de 0 a 3 anys  
.Lloc: Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Govern – Andorra la Vella 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750 o a/e: bibliopublica@andorra.ad 
Activitat gratuïta.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23 de maig23 de maig23 de maig23 de maig        

    

.Activitat: XERRADA LITERÀRIA AMB LLUÍS ANTON BAULENAS 

.Data i hora: dilluns 23 de maig a les 20.15 h 

.Públic: A partir de 16 anys 

.Lloc: Sala d’Adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel.: 732704 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26 de maig26 de maig26 de maig26 de maig        

    

.Activitat: CONTACONTES “EL REGAL” a càrrec de Mercè Fernández 

.Data i hora: dijous 26 de maig a les 17.45 h 

.Públic: Per a nens i nenes de 3 a 5 anys 

.Lloc :Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel.: 732704 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31 de maig31 de maig31 de maig31 de maig        

    

.Activitat: Club de lectura 

.Data i hora: dimarts 31 de maig a les 22 hores 

.Públic: Per a majors de 16 anys 

.Lloc: Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 

.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  
                 

    

 


