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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     

Juny 2011Juny 2011Juny 2011Juny 2011    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 de juny1 de juny1 de juny1 de juny        

    

.Activitat : Núvols. Espectacle que combina la música de percussions en directe, el vers i la 
narració d’un conte singular. A càrrec de la Cia. Malumaluga.  
.Data i hora : Dimecres 1 de juny a les 17.45 h 
.Públic: Activitat Nascuts per llegir destinada a infants de 6 a 36 mesos i les seves 
famílies 
.Lloc : Biblioteca de Canillo 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 753623 Places limitades 

 
.Activitat : Exposició bibliogràfica sobre el dia mundial del Medi Ambient.  
.Data i hora : Del dimecres 1 de juny fins el divendres 10 de juny 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 732704 

 
.Activitat :Dimecres literaris. Slam, Rap i altres formes de poesia urbana. 
.Data i hora : Dimecres 1 de juny a les 18.30h 
.Públic: Adult 
.Lloc : Espai Adults de la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany 
.Per a més informació: Tel.: 890875 o www.e-e.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 de juny2 de juny2 de juny2 de juny        

    

.Activitat : Núvols. Espectacle que combina la música de percussions en directe, el vers i la 
narració d’un conte singular. A càrrec de la Cia. Malumaluga.  
.Data i hora : Dijous 2 de juny a les 17.30 h 
.Públic: Activitat Nascuts per llegir destinada a infants de 6 a 36 mesos i les seves 
famílies 
.Lloc : Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750 Places limitades 

    

.Activitat : Lliurament de premis del 18è Concurs infantil i juvenil de narrativa curta 
Biblioteques d’Andorra – Sant Jordi 2011 
.Data i hora : Dijous 2 de juny a les 18 hores 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 de juny3 de juny3 de juny3 de juny        

    

.Activitat : Contacontes “Les pastanagues presumides” a càrrec de Martina Linares 

.Data i hora : Divendres 3 a les 16 h. 

.Públic: Per a nens i nenes de 3 a 6 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Tel.: 856787 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 de juny4 de juny4 de juny4 de juny        

    

.Activitat :Taller relacionat amb l’any internacional dels boscos 

.Data i hora : Dissabte 4 a les 18 h. 

.Públic: Per a nens i nenes de 6a 12 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Tel.: 856787 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 de juny4 de juny4 de juny4 de juny        

    

.Activitat: El Món dels Tovets. Contes d’avis i àvies.   

.Data i hora: dissabte a les 11.30 h 

.Públic: infants de 2 a 5 anys, sempre acompanyats d’un adult.  

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana.  

.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 838910 Places limitades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 de juny6 de juny6 de juny6 de juny        

    

.Activitat: Acte de cloenda del Club de Lectura Fàcil per la Gent Gran (emmarcat en 
l’acte de cloenda de les activitats per a la gent gran 2010-2011) 
.Data i hora: dilluns a les 18 h 
.Públic: adult  
.Lloc: Teatre de les Fontetes. La Massana  
.Per a més informació: tel. 736913 i 838910 

 
.Activitat : Dia Mundial del Medi Ambient. Plafó informatiu i exposició de llibres sobre el dia 
en qüestió. 
.Data i hora : Del 6 al 13 de juny. 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 de juny7 de juny7 de juny7 de juny        

    

.Activitat : Club de lectura de les Valls del Nord 

.Data i hora : Dimarts 7 a les 20.30 h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Biblioteca comunal d’ Ordino 

.Per a més informació: Tels.: 838 910 i 878 136 
A/e.: biblioteca@ordino.ad 
biblioteca@lamassana.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10 de juny10 de juny10 de juny10 de juny        

    

.Activitat : Capsa sorpresa. Confeccionarem una capsa sorpresa amb la qual podràs 
espantar els teus familiars i amics. 
.Data i hora : Divendres 10 de juny a les 18 h 
.Públic: infants de 6 a 12 anys 
.Lloc : Sala Infantil – Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750         

    

.Activitat : Projecció de la pel�lícula “La nit de Sant Joan” 

.Data i hora : Divendres 10 a les 18 h 

.Públic: Per a tots els públics 

.Lloc : Centre esportiu del Pas de la Casa 

.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 856787         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15 de juny15 de juny15 de juny15 de juny        

    

.Activitat : Cicle llibres de pel�lícula, amb la projecció del film “AMOR IDIOTA” de 
Ventura Pons, basada en el llibre de Lluís-Anton Baulenas 
.Data i hora : Dimecres 15 a les 21 h 
.Públic: A partir de 18 anys 
.Lloc : Sala d’actes de la Valireta d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.732704 / www.bibliotecaencamp.worpress.com 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15 de juny15 de juny15 de juny15 de juny        

    

 
.Activitat : Exposició bibliogràfica sobre el dia Mundial de la Música 
.Data i hora : Del dimecres 15 de juny fins el dimecres 22 de juny. 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.732704 / www.bibliotecaencamp.worpress.com 

                                                                    16 de juny16 de juny16 de juny16 de juny                                                                                        

    

.Activitat : La cremada de falles d’Andorra la Vella, festa d’interès cultural 

.Data i hora : 16 de juny, a les 20:30 hores 

.Públic : Tots els públics 

.Lloc : Biblioteca Nacional casa Bauró 

.Organitzen: Biblioteca Nacional i Arxiu d’Etnografia d’Andorra 

.Imparteixen: Fallaires d’Andorra la Vella: Fidel Solsona, Xavi Burgos i Albert Samarra 

.Per a més informació: Tel. 826 445 bncultura.gov@andorra.ad 

                                                                    21 de juny21 de juny21 de juny21 de juny                                                                                        

    

.Activitat : Concert de piano i cant interpretat per Natàlia Preibsch per celebrar el 
Dia Mundial de la Música 
.Data i hora :Dimarts 21 a les 20 h.  
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc :Sala infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.732704 / www.bibliotecaencamp.worpress.com 

                                                                            23 de juny23 de juny23 de juny23 de juny                                                                                

    

.Activitat: Conte Les espardenyes màgiques, a càrrec d’Estefania Toldrà 

.Data i hora: dijous 23 a les 18 h 

.Públic: infantil 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25 de juny25 de juny25 de juny25 de juny        

    

.Activitat: Nascuts per llegir: “A dormir Marina”, a càrrec de Sandra Rossi           

.Data i hora: Dissabte 25 de juny a les 11 hores 

.Públic: Infants d’1 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                                          

                                                                    28 de juny28 de juny28 de juny28 de juny                                                                        

    

.Activitat: Club de lectura 

.Data i hora: Dimarts 28 de juny 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 

                                    29 de juny29 de juny29 de juny29 de juny                                                                                    

    

.Activitat : Xerrada On anem de vacances? COSTA RICA, a càrrec d’Alfons Codina 

.Data i hora : Dimecres 29 a les 20.15 h. 

.Públic:Per a tots els públics 

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

.Per a més informació:  Tel.: 732704 / www.bibliotecaencamp.worpress.com 
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                                30 de juny30 de juny30 de juny30 de juny                                                                                        

    

.Activitat : Club de lectura. Recomanacions de lectures per a l’estiu. 

.Data i hora : Dijous 30 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 / www.bibliotecaencamp.worpress.com 
 

 


