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AGENDA D’ACTIVITATS 
BIBLIOTEQUES D’ANDORRA  

Abril 2010 
                                                                                                               1 d’abril 
                                          
.Activitat : Exposició: Joies literàries il·lustrades, de l’autor Antonio BERNAL 
.Data i hora : del 27 de febrer al 7 de maig 
.Públic: tots els públics 
.Lloc : Museu la Massana Còmic 
.Per a més informació: 736900 

                                            
.Activitat : Concurs d’ous de Pasqua 
.Data i hora :Del dia 1 d’abril fins el dia 23 d’abril  
.Públic: A partir de 6 anys fins al públic adult 
.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787 

                                                                                                                2 d’abril               
                

.Activitat :Concurs de punts de llibre.  

.Data i hora : Fins el 21 d’abril 

.Públic: 5 a 17 anys 

.Lloc : Biblioteca de Canillo 

.Per a més informació biblioteca@canillo.ad /753 623 

                                                                                                                6 d’abril 
                                            
.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. Inscripció prèvia 
.Per a més informació: 838910 

                                            
.Activitat : Bibliovacances Pasqua: Taller d’origami amb Manel Arroyo 
.Data i hora : Dimarts 06 d’abril 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 

                                                                                                               7 d’abril 
                                           
.Activitat : Bibliovacances Pasqua: Contacontes “Els contes dels Va de Contes”, a càrrec de 
Va de contes 
.Data i hora : Dimecres 7 d’abril 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 

                                                                                                               8 d’abril 
                                            
.Activitat : Bibliovacances Pasqua: Contacontes “Contes colorats, contes acabats!”, a càrrec 
de Martina Contacontes 
.Data i hora : Dijous 8 d’abril 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 : POUEM POEMES a càrrec de Pepa Llobet. En motiu del dia mundial de la poesia 
que es va celebrar el passat dia 21 de març 
.Data i hora : A les 17.45 hores de la tarda. 
.Públic: Espectacle infantil. Limitat a 16 places per ordre de sol·licitud. 
.Lloc : Sala infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp. 
.Per a més informació. Tel.732704 

                    10 d’abril 
                                                     

.Activitat : Món dels Tovets. Llops 

.Data i hora : Dissabte, a les 11.30h  

.Públic: Infants d’1 a 6 anys, acompanyats d’un adult 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: 838910 – 736900 

                                           
.Activitat :Projecció de la pel·lícula “Le petit Nicolas” 
.Data i hora : Dissabte dia 10 d’abril a les 18.00h 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Sala de Conferències del Centre Esportiu i Sociocultural del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787  

                    16 d’abril 
                                                    
.Activitat : Contes perses, a càrrec de Montse Riu 
.Data i hora : divendres 16 d’abril a les 18 h 
.Públic: Infants de 4 a 10 anys 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions:  Tel. 828750 – C/e: bibliopublica@andorra.ad 

               19 d’abril 
                                                    
.Activitat : Taller de creació de Sant Jordi 
.Data i hora : Dilluns 19 d’abril a les 17.30h 
.Públic: Infants de 3 a 14 anys 
.Lloc : Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

                                            
.Activitat : Taller de papiroflèxia a càrrec de Nafi Viladrich 
.Data i hora : Dilluns 19 d’abril a les 18.00h 
.Públic: Nens a partir de 12 anys i adults. Places limitades. 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Ordino 
.Per a més informació: Tel. 878.136 /  biblioteca@ordino.ad  

                    20 d’abril 
                                                    
.Activitat : Taller de creació de Sant Jordi 
.Data i hora : Dimarts 20 d’abril a les 17.30h 
.Públic: Infants de 3 a 14 anys 
.Lloc : Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

               21 d’abril 
                                                    
.Activitat : Taller de creació de Sant Jordi 
.Data i hora : Dimecres 21 d’abril a les 17.30h 
.Públic: Infants de 3 a 14 anys 
.Lloc : Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

               22 d’abril 
                                                    
.Activitat : SOPA(R) DE LLETRES – Trobada d’amics de la literatura 
.Data i hora : Dijous 22 d’abril a les 21h 
.Públic: Adult – Obert a tothom! 
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.Lloc : Restaurant Bondia Cafè de la Plaça del Poble – Andorra la Vella 

.Preu: 25 € tot inclòs 

.Per a més informació i reserves: Tel. 828750 / bibliopublica@andorra.ad  

                                         
.Activitat : Taller de creació de Sant Jordi 
.Data i hora : Dijous 22 d’abril a les 17.30h 
.Públic: Infants de 3 a 14 anys 
.Lloc : Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

                   
.Activitat : Sant Jordi 2010. Presentació del llibre El Geni de la felicitat, d’Anneke Van de 
Wal. Lectura d’un fragment a càrrec de l’autora. Els assistents que ho dessitgin podran 
participar al concurs d’il·lustracions d’aquest fragment, amb obsequi per al guanyador.  
.Data i hora : dijous, a les 18.00h 
.Públic: infantil 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: 838910 biblioteca@lamassana 
 

DIA MUNDIAL DEL LLIBRE I DELS DRETS D’AUTOR                                  23 d’abril 
                                                    
.Activitat : Dia Mundial del Llibre 
.Data i hora : Del 23 al 30 d’abril, de 10.00 h a 20.00 h (de dilluns a divendres), de 10.00 h 
a 13.00 h (dissabte) 
.Públic: Adults 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad                                                  

 
.Activitat : 17è Concurs Infantil i Juvenil de Narrativa curta 
Biblioteques d’Andorra 
.Data i hora :  23 d’abril - últim dia per al lliurament de treballs a qualsevol biblioteca 
.Públic: Infants de 6 a 18 anys 
.Lloc : Biblioteques d’Andorra 
.Per a més informació: www.biblioteques.ad  

                   
.Activitat : Venda de llibres usats a 1 euro en benefici de l’associació Trana 
.Data i hora : Durant tot el dia 
.Públic:Totes les edats  
.Lloc : Plaça de l’església del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787  

                                          
.Activitat : Diada de Sant Jordi a Ordino. Activitats i paradetes. 
.Data i hora :Durant tot el dia 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Ordino 
.Per a més informació: Tel. 878.136 / biblioteca@ordino.ad  

                   
.Activitat :VENDA DE LLIBRES USATS A 1 EURO EN BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ 
TRANA 
.Data i hora : Durant tot el dia 
.Públic: Totes les edats 
.Lloc : Plaça del Consell d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 

                  
.Activitat : Venda de llibres usats a un preu simbòlic de 1€ o 2€. La recaptació dels diners es 
donarà a alguna ONG. 
.Data i hora : Durant tot el dia 
.Públic: Totes les edats 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  
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.Activitat : Venda de llibres usats a un preu simbòlic d’1€ o 2€. La recaptació dels diners es 
donarà a una ONG. 
.Data i hora : Durant tot el dia 
.Públic: Totes les edats 
.Lloc : Avinguda Sant Antoni, davant de l’Edifici Comunal 
.Per a més informació: Tel. 838910 / biblioteca@lamassana.ad  

 
Activitat :Fira de Sant Jordi 2010 a la plaça Coprínceps d’Escaldes. 
Venda de llibres provinents de donacions a les Biblioteques d’Andorra 
La recaptació dels diners es donarà a una ONG. 
.Data i hora : Divendres 23 d’abril, de 10 h a 19 h 
.Públic: Tots els públics. 
.Lloc : Plaça Coprínceps d’Escaldes Engordany 
.Per a més informació: Tel.890890 

                 
.Activitat: Presentació del número 13 de la revista Ex-libris Casa Bauró : fulls de bibliografia, 
a càrrec de David Mas, historiador 
.Data i hora: 23 d’abril a les 11 h 
.Públic: Adults 
.Lloc: Biblioteca Nacional Casa Bauró 
.Per a més informació: Tel. 826 445 bncultura.gov@andorra.ad 

                 
.Activitat :TALLER D’ESTELS VOLADORS a càrrec de Mercè Fernández 
.Data i hora : A les 17.45 h de la tarda 
.Públic: Infantil de 7 a 10 anys 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació. Tel. 732704 

                   24 d’abril 
                   
.Activitat : Contacontes Nascuts per llegir “Tocadits”, a càrrec de Tantàgora 
.Data i hora : Dissabte 24 d’abril a les 11 hores 
.Públic: Infants d’1 a 3 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad 

                   27 d’abril 
                   
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : Dimarts 27 d’abril 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 
 

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

                    30 d’abril 
                       
.Activitat: Inauguració 14a edició La Massana Còmic, amb la presència dels autors convidats a 
aquesta edició: Vicenç Ballestar, Antoni Borrell, Picanyol, Philippe Xavier, etc... 
.Data i hora: Divendres, a les 20.00 h 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc: Sala de la Closeta. La Massana 
.Per a més informació: tel. 736900 
www.lamassana.ad / www.lamassanacomic.ad / www.arca.ad 
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