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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     

DesembreDesembreDesembreDesembre 200 200 200 2009999 

    

    

1111 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Exposició Bibliogràfica en motiu del Dia internacional de la 
SIDA 
.Data i hora : Del 26 de novembre al 6 de desembre 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació. Tel. 732704 

    
 
.Activitat : Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 
.Data i hora : Cada dimarts, a les 11.30 h 
.Públic: Adults, a partir de 65 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: tel. 838910 - 736913 

    

2222 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre    

    

 
.Activitat : “Hansel i Gretel” Contacontes a càrrec de Mercè Fernàndez 
.Data i hora : dimecres dia 2 a les 18h00 
.Públic: Nens i nenes de 6 a 8 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 855 677 

    

4 de desembre4 de desembre4 de desembre4 de desembre    

    
 
.Activitat : Presentació de novetats literàries de Nadal, enmarcades en la Fira de 
Nadal de la Massana 
.Data i hora : Divendres, a les 18.00 h 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: tel. 838910 
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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     

DDDDesembre 2009esembre 2009esembre 2009esembre 2009 
 

    

5 de 5 de 5 de 5 de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : El Món dels Tovets. Contes de Gallines 

.Data i hora : Dissabte, 11.30 h 

.Públic: Infants de 0 a 6 anys, sempre acompanyats d’un adult 

.Lloc : Biblioteca comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910 

    

6 de 6 de 6 de 6 de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : Cinema de Nadal  

.Data i hora : Diumenge, a les 17.00 h 

.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 

.Lloc : Teatre de les Fontetes de la Massana 

.Per a més informació tel. 838910 

    

7 de 7 de 7 de 7 de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat: Cinema de Nadal 

.Data i hora: Dilluns, a les 16.00 h 

.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 

.Lloc: Teatre de les Fontetes de la Massana 

.Per a més informació tel. 838910 

    

9999 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : Taller de papercraft de Nadal 

.Data i hora : dimecres 17’45 h 

.Públic: nens a partir de 6 anys 

.Lloc : Biblioteca de Canillo  

.Per a més informació: tel 753623  
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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     

Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009 

    

9 de 9 de 9 de 9 de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Contes de Nadal 
.Data i hora : Dimecres 18.00 h 
.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació tel. 838910 

    

10 de 10 de 10 de 10 de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Conferència “El retrobament amb el patrimoni artístic andorrà dels 
segles XVI al XVIII” 
.Data i hora : Dijous 19.00 h 
.Públic: Adults 
.Lloc : Biblioteca Nacional 
.Per a més informació: Tel. 826445 o bé bncultura.gov@andorra.ad 
    

    

11 de desembre11 de desembre11 de desembre11 de desembre    

    

.Activitat : Dia Internacional de les muntanyes. Plafó informatiu i 
exposició bibliogràfica 
.Data i hora : Del 11 al 18 de desembre de dilluns a divendres de 10h a 20h, i 
dissabte de 10 a 13 h. 
.Públic: Tots els publics 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  o bé 
info@bcu.ad  

    

17 de 17 de 17 de 17 de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : 22è Concurs de contes de Nadal. Últim dia! 

.Data : Data límit de lliurament de contes: 17 de desembre del 2009 

.Públic: de 8 a 99 anys 

.Lloc : Biblioteca Pública del Govern 

.Per a més informació i bases: Tel. 828750 o www.biblioteques.ad 
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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     

Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009 
 

    

17 de desembre17 de desembre17 de desembre17 de desembre    

    
 
.Activitat : Taller de Nadal. Farem figures en paper per ornamentar casa 
nostra. 
.Data : 17 de desembre a les 17.45 h. 
.Públic: De 6 a 10 anys. Limitat a 15 places. 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 

    

18 de 18 de 18 de 18 de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : Festa de Nadal amb l’espectacle Contes de Nadal a càrrec de Joan 
Boher 
.Data i hora : 18 de desembre a les 18 h 
.Públic: destinada a infants de 4 a 10 anys. Places limitades. 
.Lloc : Sala infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació: Inscripcions i informació al tel. 828750 

    

19 de 19 de 19 de 19 de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Taller de decoració de Nadal  
.Data i hora : Dissabte dia 19 de les 17h00 a les 19h00 
.Públic: Per a nens i nenes a partir de 8 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787 

    

.Activitat : Sessió de contes Nascuts per llegir. “En Pep Patinet i la Tina 
paperina” a càrrec de Titelles de l’Àvia Pepa. 
.Data i hora : Dissabte 19 de desembre a les 11 hores.   
.Públic: Per a 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  o bé 
info@bcu.ad  
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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     

Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009 

    

19 de desembre19 de desembre19 de desembre19 de desembre    

    
.Activitat : El Món dels Tovets. Contes d’Óssos 
.Data i hora : Dissabte, 11.30 h 
.Públic: Infants de 0 a 6 anys, sempre acompanyats d’un adult 
.Lloc : Biblioteca comunal de la Massana 
.Per a més informació: tel. 838910 

    

22 de 22 de 22 de 22 de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : 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 

    

 
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : Dimarts 22 de desembre a les 22 hores. 
.Públic: 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  o bé 
info@bcu.ad  

    

23 de 23 de 23 de 23 de desembredesembredesembredesembre    

    

 
.Activitat : Cinema de Nadal 
.Data i hora : dimecres, a les 17.00 h. 
.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 
.Lloc : Teatre de les Fontetes 
.Per a més informació tel. 838910 
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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     

Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009 

    

22228888 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre    

    

.Activitat : Cinema de Nadal 

.Data i hora : Dilluns, a les 17.00 h 

.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 

.Lloc : Teatre de les Fontetes de la Massana 

.Per a més informació tel. 838910 

    

 
.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “La nit de les nadalines” a 
càrrec de Lola Arqué. 
.Data i hora : Dilluns 28 de desembre a les 17 hores.  
.Públic: Per a infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  o bé 
info@bcu.ad  

    

29 de desembre29 de desembre29 de desembre29 de desembre    

    
.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Taller de fabricació d’adorns de Nadal per 
l’arbre amb massa de sal a càrrec d’Anna Mangot. 
.Data i hora : Dimarts 29 de desembre a les 17 hores. 
.Públic: Per a infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  o bé 
info@bcu.ad  

    

30303030 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre    

    
.Activitat : Taller de Nadal 
.Data i hora : Dimecres, a les 17.00 h 
.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult. Places limitades 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació tel. 838910 
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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     

Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009Desembre 2009 
 

    

30 de de30 de de30 de de30 de desembresembresembresembre    

    
.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “Va de Nadal” a càrrec de Va 
de Contes. 
.Data i hora : Dimecres 30 de desembre a les 17 hores 
.Públic: Per a infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  o bé 
info@bcu.ad  

    

 

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

BIBBIBBIBBIBLIOTEQUES D’ANDORRA LIOTEQUES D’ANDORRA LIOTEQUES D’ANDORRA LIOTEQUES D’ANDORRA     

Gener 2010Gener 2010Gener 2010Gener 2010 

    

4 de gener4 de gener4 de gener4 de gener    

    
.Activitat : L’Oncle Buscall i els contes de Nadal, a càrrec de la companyia 
Artistas a la Carta 
.Data i hora : Dilluns, a les 17.00 h 
.Públic: Infantil, acompanyat d’un adult 
.Lloc : Teatre de les Fontetes de la Massana 
.Per a més informació tel. 838910 - 736900 

    

 
.Activitat : Arribada del Patge Real 
.Data i hora : Dilluns, a les 18.30 h 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc : Plaça de les Fontetes 
.Per a més informació tel. 736900 
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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     

Gener 2010Gener 2010Gener 2010Gener 2010 

    

9 de gener9 de gener9 de gener9 de gener    

    

.Activitat : Món dels Tovets. Contes d’infants 

.Data i hora : Dissabte, a les 11.30 h 

.Públic: Infants de 0 a 6 anys, acompanyats d’un adult 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació tel. 838910 

    

12 de gener12 de gener12 de gener12 de gener    

    

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

.Data i hora : Cada dimarts, a les 11.30 h 

.Públic: Adults, a partir de 65 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació tel. 838910 - 736913 

    

14 de gener14 de gener14 de gener14 de gener    

    

.Activitat : Contacontes “LA POMA VERMELLA” a càrrec de Mercè 
Fernández.  
.Data i hora : 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 

    

19191919 de ge de ge de ge de genernernerner    

    
.Activitat : 17è Aniversari Biblioteca. Espectacle adreçat als escolars de la 
parròquia. 
.Data i hora : Dimarts 19 de gener durant tot el dia 
.Públic: Infantil 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  o bé 
info@bcu.ad  
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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     

Gener 2010Gener 2010Gener 2010Gener 2010 

    

25252525 de gener de gener de gener de gener    

    

 
.Activitat : Tast literari per a joves a càrrec d’Anna Gabernet 
.Data i hora : A les 9.00 del matí 
.Públic: Joves de quart de secundària 
.Lloc : Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació. Tel. 732704 

    

26 de gener26 de gener26 de gener26 de gener    

    
.Activitat : Taller “Jo voldria ser...” a càrrec de la Companyia Tantàgora. 
.Data i hora : A les 17.45 h. 
.Públic: Infantil de 6 a 10 anys. Places limitades a 15. 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació i reserves. Tel.732704. Activitat gratuïta 

    

 
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : Dimarts 26 de gener a les 22 hores. 
.Públic: 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  o bé 
info@bcu.ad  

    

28 de gener28 de gener28 de gener28 de gener    

    

 
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : A les 20.15 h. de la tarda 
.Públic: A partir de 16 anys 
.Lloc : Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació. Tel.732704 
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AGENDA DAGENDA DAGENDA DAGENDA D’ACTIVITATS’ACTIVITATS’ACTIVITATS’ACTIVITATS    

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

Gener 2010Gener 2010Gener 2010Gener 2010 
 

    

30 de gener30 de gener30 de gener30 de gener    

    

 
.Activitat : Sessió de contes Nascuts per llegir. “Contes d’aquí a la lluna” a 
càrrec de Patricia McGill. 
.Data i hora : Dissabte 30 de gener a les 11 hores.   
.Públic: Per a 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  o bé 
info@bcu.ad  
    


