
AGENDA D’ACTIVITATS 
BIBLIOTEQUES D’ANDORRA  

Febrer 2010 
 

                  1 de febrer 
                                                              
.Activitat : Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges. Ordino – la Massana 2010. 
Exposició: L’Índia 
.Data i hora : de l’1 de febrer al 24 de març 
.Públic: tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació 838910 - 736900 

                                         
.Activitat : Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges. Ordino – la Massana 2010.  
 21.30 h. Una altra visió del món, a càrrec de Francesca Ramírez.  
 22.00 h. De l’Aconcagua a la Titan Desert, a càrrec de Serafin Zubiri 
.Data i hora : dilluns,  a partir de les 21.30 h 
.Públic: adult 
.Lloc : Teatre de les Fontetes de la Massana 
.Per a més informació 838910 – 736900 
 

                2 de febrer 
                                                          
.Activitat : Club de Lectura Fàcil per a la gent gran. 
.Data i hora : Cada dimarts a les 11.30 h. 
.Públic: Adult 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació:838910  
 

                3 de febrer 
                                                          
.Activitat : Dimecres Literaris amb Claude Benet. Guies, fugitius i espies. 
.Data i hora : 3 de febrer 2010 a les 18.30h 
.Públic: Adult 
.Lloc : Espai adult de la Biblioteca Escaldes  
.Per a més informació:890890 o www.e-e.ad 
                                                          
.Activitat : Contacontes “L’aventura del vaixell víking” 
.Data i hora : 17.45 h. 
.Públic: Nens i nenes de 5 a 10 anys. 
.Lloc : Sala infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp. 
.Per a més informació:Tel. 732704 

 

               6 de febrer 
                                                           
.Activitat : El Món dels Tovets. Conills 
.Data i hora : Dissabte, 11.30 h 
.Públic: Infants d’1 a 6 anys, sempre acompanyats d’un adult. Inscripció prèvia 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: 838910 
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     10 de febrer 
                    

.Activitat : PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA”ENTRE LES MURS” La guanyadora del darrer 
Festival de Cannes és aquesta pel·lícula semidocumental, basada lliurement en una novel·la 
autobiogràfica del mestre d'escola François Bégaudeau, però que és una obra mestra absoluta. 
Els actors són tots no professionals i tots es diuen amb el mateix nom dels seus personatges 
L'estil de narració és semidocumental, sense música, càmera en mà. Posteriorment hi haurà un 
debat al voltant del film.  
.Data i hora : A les 15.00 h. 
.Públic: Adreçat a joves i adolescents entre 16 i 18 anys. 
.Lloc : Teatre de la Valireta d’Encamp. 
.Per a més informació:732704 

 

     12 de febrer 
                     

.Activitat : Literatura Exprés: concurs de relats al voltant del bus exprés 

.Data i hora : 12 de febrer – Data límit de lliurament de relats 

.Públic: Cada autor pot presentar un relat en llengua catalana de 500 a 1.200 
paraules. 
De tots els relats rebuts, s'escolliran els 10 millors. El jurat premiarà els tres 
primers amb una dotació econòmica i els altres set amb un abonament mensual al 
bus exprés. El primer premi consta d'una dotació econòmica de 300 €; el segon, 
de 200 €, i el tercer, de 100 €. Els tres relats guanyadors i els set accèssits 
formaran part d'un llibre del qual s'editaran 1.000 exemplars que es 
distribuiran als mateixos autobusos i a les biblioteques d’Andorra. 
.Per a més informació: Biblioteca Pública del Govern – Tel.: 828750 
            
.Activitat : Taller de Carnaval 
.Data i hora : 12 de febrer a les 18 h. 
.Públic: infants de 3 a 12 anys. Places limitades. 
.Lloc : Sala Infantil  
.Per a més informació i inscripcions: Biblioteca Pública del Govern – Tel.: 828750 
 

  16 de febrer 
            
.Activitat : Tallers de carnaval: El circ 
.Data i hora : Dimarts, de 16.30 h a 18.30 h 
.Públic: Infantil,de 7 a 10 anys 
.Lloc : Sala infantil Biblioteca d’Escaldes 
.Per a més informació: 890890 o www.e-e.ad 
            
.Activitat : Cinema de Carnestoltes 
.Data i hora : Dimarts, a les 16.00 h 
.Públic: Infantil, sempre acompanyat d’un adult 
.Lloc : Teatre de les Fontetes de la Massana 
.Per a més informació: 838910 
             
.Activitat : Bibliovacances Carnaval: Contacontes “Carnestoltes 15 voltes”,  a 
càrrec de Lídia Clua. 
.Data i hora : Dimarts 16 de febrer a les 17 hores. 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys. 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  
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.Activitat : TALLER DE PAPIROFÉXIA SOBRE “EL MES DE LA PAU” 
.Data i hora : A les 17.45 h. 
.Públic: Nens i nenes de 8 a 12 anys. 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació:732704 
 

17 de febrer 
              
.Activitat : Titelles de Carnestoltes. Melodia de contes, a càrrec de la companya 
Titelles Naip 
.Data i hora : Dimecres, 17.00 h 
.Públic: Infantil, sempre acompanyats d’un adult 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació 838910 
               
. Activitat : Tallers de carnaval: El circ 
.Data i hora : Dimecres dia 17, de 16.30 h a 18.30 h 
.Públic: Infantil,de 7 a 10 anys 
.Lloc : Sala infantil Biblioteca d’Escaldes 
.Per a més informació: 890890 o www.e-e.ad 
               
.Activitat : Taller de papiroflèxia a càrrec de Manel Arroyo 
.Data i hora : Dimecres, 18.00 h 
.Públic: Nens i nenes de 6 a 12 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació Tel. 856 787 
                
.Activitat : Bibliovacances Carnaval: Contacontes “L’olla dels contes”, a 
càrrec de Vivim del cuentu. 
.Data i hora : Dimecres 17 de febrer a les 17 hores. 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys. 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

    18 de febrer 
                
.Activitat : Cinema de Carnestoltes 
.Data i hora : Dijous, 16.00 h 
.Públic: Infantil, sempre acompanyats d’un adult 
.Lloc : Teatre de les Fontetes 
.Per a més informació 838910 
                
Activitat : Tallers de carnaval: El circ 
.Data i hora : Dijous dia 18, de 16.30 h a 18.30 h 
.Públic: Infantil,de 7 a 10 anys 
.Lloc : Sala infantil Biblioteca d’Escaldes 
.Per a més informació: 890890 o www.e-e.ad 
                
.Activitat : Bibliovacances Carnaval: Contacontes “El Rei Carnestoltes i altres 
contes disfressats”, a càrrec de Va de contes. 
.Data i hora : Dijous 18 de febrer a les 17 hores. 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys. 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  
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      19 de febrer 
                
.Activitat : “Patates fregides” Conte de l’Olga Xirinacs 
.Data i hora : Divendres a les 18.00h 
.Públic: Nens i nenes a partir de 6 anys 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787 
                
Activitat : Tallers de carnaval: El circ 
.Data i hora : Divendres dia 18, de 16.30 h a 18.30 h 
.Públic: Infantil,de 7 a 10 anys 
.Lloc : Sala infantil Biblioteca d’Escaldes 
.Per a més informació: 890890 o www.e-e.ad 

 

   23 de febrer 
                
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : Dimarts 23 de febrer a les 22 hores. 
.Públic: Majors de 16 anys. 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  
                
.Activitat :LLEGENDES D’ANDORRA a càrrec d’Anna Gabernet  
.Data i hora : 20.00 h. 
.Públic: A partir de 16 anys. 
.Lloc : Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 

 

   25 de febrer 
                
.Activitat : CLUB DE LECTURA 
.Data i hora : 20.15 h. 
.Públic: A partir de 16 anys. 
.Lloc : Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp. 
.Per a més informació:732704 
 

   27 de febrer 
                
.Activitat : Contacontes Nascuts per llegir “Amb veu de mare”, a càrrec de 
Montse Dulcet. 
.Data i hora : Dissabte 27 de febrer a les 11 hores. 
.Públic: Infants de 0 a 16 mesos. 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  
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