
AGENDA D’ACTIVITATS 
BIBLIOTEQUES D’ANDORRA  

Juny 2010 
                  1 de juny   

                                                      
.Activitat : EXPOSICIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 
.Data i hora : De l’1 al 11 de juny en horari d’obertura de la biblioteca 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc :Sala infantil i d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació : Tel.732704 

                2 de juny                         
 

.Activitat : Dimecres literaris: Vacances literàries 

.Data i hora : 18.30h a 20h  

.Públic: Adult 

.Lloc : a l’espai adults de la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació: 890890 

               5 de juny 
                                                       
.Activitat : El Món dels Tovets. Porcs 
.Data i hora : Dissabte a les 11.30h 
.Públic: infants d’1 a 6 anys, sempre acompanyats d’un adult 
.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel. 838910. Cal inscripció prèvia 
            

         6 de juny 
                
.Activitat : Dia Mundial del Medi Ambient 
.Data i hora : Del 06 al 13 de juny, 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  

        12 de juny 
                     

.Activitat : EXPOSICIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA 

.Data i hora : Del 12 al 21 de juny en horari d’obertura de la biblioteca 

.Públic: Per a tots els públics 

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

.Per a més informació: Tel.732704 

16 de juny 
              
.Activitat : Taller de robòtica 
.Data i hora : 16 de juny a les 17’30 hores 
.Públic: Per a nois i noies a partir de 7 anys 
.Lloc: Biblioteca Comunal de Canillo 
.Per a més informació: Tel.753 623 
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17 de juny 
              
.Activitat :  Taller: Juguem amb colors. Activitat organitzada en motiu del centenari 
del naixement de l’autor d’àlbums infantils, Leo Lionni. 
.Data i hora : 17 de juny a les 18 h 
.Públic: Infants de 4 a 10 anys 
.Lloc : Sala infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació: Places limitades, inscripcions al 828 750. 

   21 de juny 
                
.Activitat : “Actuació del Cor d’Encamp” de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança 
d’Encamp. En motiu del Dia Internacional de la Música. 
.Data i hora : A les 20.00 h. del vespre  
.Públic: Per ta tots els públics 
.Lloc : Sala infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.732704 

   24 de juny 
                
.Activitat : Club de lectura per recomanar les lectures d’estiu 
.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 

      26 de juny 
                
.Activitat : Contacontes Nascuts per llegir “Les butxaques del mar”, a càrrec d’Ada 
Cusidó 
.Data i hora : Dissabte 26 de juny a les 11 hores  
.Públic: Inafnts de 18 mesos a 3 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad  

      29 de juny 
                
.Activitat : Club de lectura 
.Data i hora : Dimarts 29 de juny 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  

   30 de juny 
                
.Activitat : Xerrada ON ANEM DE VACANCES? JAPÓ a càrrec d’Alfons Codina 
.Data i hora : A les 20.00 hores 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.732704 
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