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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     

Octubre 2010Octubre 2010Octubre 2010Octubre 2010    

    
                                                                                                                                                                                                2 2 2 2 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.Activitat: Món dels Tovets. Contes protagonitzats per bebés.    

.Data i hora: dissabte a les 11.30h 

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

.Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                                                                                                                                                    4 4 4 4 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat :Projecció de la pel�lícula de dibuixos animats “Cher Ami”. Un grup d’ocells 
té com a missió salvar un grup d’humans. En català. 
.Data i hora : A les 15.00 h. 
.Públic: Infantil 
.Lloc : Teatre de la Valireta 
.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                                                                                                                                                                    5 5 5 5 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat : Dia Mundial dels Docents 

.Data i hora : Del 05 al 12 d’octubre, 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  

                                                                                                                                                                                                    6 6 6 6 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat : Dimecres literaris: Rutes literaries 

.Data i hora : 6 d’octubre. 18h30  

.Públic: Adult 

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

.Per a més informació: biblioteca@e-e.ad o 890890 

                                                                                                                                                                                            20 20 20 20 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat : Contes màgics 

.Data i hora : A les 18’15 

.Públic: 0 a 4 anys 

.Lloc : Biblioteca de Canillo 

.Per a més informació: tel 753 623 

 

Activitat: Conferència "Aquí Radio Andorra! L'incroyable aventure"  a càrrec de Sylvain 
Athiel, home de ràdio, productor, animador i especialista en la història de Ràdio Andorra. 
Data i hora: Dimecres dia 20 d'octubre a les 20 h. 
Públic: Adult 
Lloc: Biblioteca Nacional (Casa Bauró) 
Informació: Tel. 82 64 45 
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                                                                                                                                                                                            21212121 d’octubre                            d’octubre                            d’octubre                            d’octubre                           

    

.Activitat : Xerrada literària de Joan Peruga, al voltant de la seva novel�la “La 
República Invisible” 
.Data i hora : A les 20.15 h. 
.Públic: A partir de 14 anys 
.Lloc :Sala d’adults de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                                                                                                                                                     25  25  25  25 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                                                            

 

.Activitat : DIA DE LES BIBLIOTEQUES 

A totes les biblioteques públiques s'oferirà un obsequi i un punt de llibre 
commemoratiu a tots els nous inscrits i als que utilitzin el servei de préstec 
per emportar-se documents a casa. També podran participar en un sorteig 
d'entrades per a esdeveniments culturals i esportius. 
.Data i hora : Tot el dia 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc : Totes les biblioteques d’Andorra 
.Per a més informació: www.catalegbiblioteques.ad 

 

.Activitat: Lliurament de premis del concurs Històries de la Massana 

.Data i hora: Dilluns, a les 19.30h 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: Tel. 838910 

                                                                                26 26 26 26 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                        

    

.Activitat : Club de lectura 

.Data i hora : Dimarts 26 d’octubre 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  

                                                                                                                                                                                            27 27 27 27 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat : Presentació de la novel�la juvenil RETRUM a càrrec del seu autor 
Francesc Miralles, l’acte estarà acompanyat d’un concert de membres del grup 
musical Nikosia. 
.Data i hora : A les 19.30 h.  
.Públic: Totes les edats 
.Lloc : A la Sala d’Exposicions del Complex Esportiu i sociocultural 
.Per a més informació: Tel. 732704    

                                                                                                                                                                                            28 28 28 28 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                                                                    

    

.Activitat : Contes per adults d’Edgar Allan Poe. A càrrec de la Companyia Espina de 
la Sardina. 
.Data i hora : A les 22.00 h. 
.Públic: A partir de 16 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 



 3 

 
 

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

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

Octubre 2010Octubre 2010Octubre 2010Octubre 2010    
 

                                                                                                                                                                                            29 d’octubre                                 29 d’octubre                                 29 d’octubre                                 29 d’octubre                                 

    

.Activitat : Harry Potter i les relíquies de la mort – Activitat al voltant del setè llibre de la 
saga 
.Data i hora : 29 d’octubre a les 18 h 
.Públic: Infants de 8 a 13 anys 
.Lloc : Sala Infantil de la biblioteca 
.Per a més informació i inscripcions: Biblioteca Pública del Govern Tel. 828750  

    

.Activitat : I premi de narrativa fantàstica i de terror – últim dia de presentació de treballs 
Podeu consultar les bases a: 
 http://www.encamp.ad/files/14-580-ARXIU/D%C3%ADptic%20Terror%201.pdf  
.Data i hora : 29 d’octubre 
.Públic: Joves i Adults 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació i inscripcions: Biblioteca Pública del Govern Tel. 828750  

                                                30 30 30 30 d’octubred’octubred’octubred’octubre                                                                                        

    

.Activitat : Contacontes Nascuts per llegir “L’ós melós”, a càrrec de Mercè Rubi 

.Data i hora : Dissabte 30 d’octubre a les 11 hores  

.Públic: Infants de 18 mesos a 36 mesos 

.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 

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

    

 


