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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 2010Desembre 2010Desembre 2010Desembre 2010    

    
                1                1                1                1 de desembre  de desembre  de desembre  de desembre 

     
.Activitat : Dimecres literaris. La ciutat, la mirada i el record 
.Data i hora : 1 de desembre a les 18.30h 
.Públic: Adult 
.Lloc : Espai adults biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 
.Per a més informació: biblioteca@e-e.ad  Tel.: 890875 

 
 
.Activitat: Exposició bibliogràfica amb motiu del Dia Internacional de la SIDA. Del 
dimecres 1 de desembre al dimecres dia 15. 
.Data i hora : En horaris d’obertura de la Biblioteca. 
.Públic: Totes les edats 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                                                    2 de desembre 2 de desembre 2 de desembre 2 de desembre 

    

.Activitat : Acció Ozó. Taller lúdico-didàctic a càrrec del Centre Andorra Sostenible 

.Data i hora : Dijous 2 de desembre a les 18 h 

.Públic: Infants de 7 a 11 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 

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

                                                                            4 de desembre4 de desembre4 de desembre4 de desembre                                                                                                                    

    

.Activitat : UN MISSATGE PER A TU Taller per a pares i mares a càrrec d’Anna Carlota, 
especialista en artteràpia 
.Data i hora : Dissabte 4 de desembre a les 11 h 
.Públic: Pares i mares de nadons entre 0 i 3 anys 
.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions: Tel. 828750  

                                                                                            7 de desembre 7 de desembre 7 de desembre 7 de desembre 

    

.Activitat : Contes de Nadal 

.Data i hora : Dimarts 7 de desembre a les 18 h 

.Públic: Infants de 4 a 7 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 838910 biblioteca@lamassana.ad 
 

                                                                                            9 de desembre 9 de desembre 9 de desembre 9 de desembre 

    

.Activitat : Acció Ozó. Taller lúdico-didàctic a càrrec del Centre Andorra Sostenible 

.Data i hora : Dijous 9 de desembre a les 18.15 h 

.Públic: Infants de 7 a 11 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 838910 biblioteca@lamassana.ad 
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                                                    11 de desem11 de desem11 de desem11 de desembrebrebrebre                                                                                                                                                                                                                

    

.Activitat : Projecció de la pel�lícula “Alícia al país de les meravelles” 

.Data i hora : Dissabte 11 a les 17.00 h. 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc : Sala de conferències del Centre Esportiu i Sociocultural del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Biblioteca Comunal Tel. 856787 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

.Activitat : El Món dels Tovets. Regals    

.Data i hora : Dissabte 11 a les 11.30 h 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: Tel. 838910  biblioteca@lamassana.ad 

                                                    13 de dese13 de dese13 de dese13 de desembrembrembrembre                                                                                                                                                                                                                

    

.Activitat : Exposició de papiroflèxia, dels treballs creats per Nil Joval Martínez 

.Data i hora : horari obertura biblioteca. Fins el 23 de desembre 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc : Biblioteca comunal de la Massana 

.Per a més informació: Tel. 838910                                                                                        

                                                                    16 de desembre16 de desembre16 de desembre16 de desembre                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat : Taller de Nadal 

.Data i hora : Dijous 16 de desembre a les 17.45 h 

.Públic: Nens i nenes de 6 a 11 anys 

.Lloc : Sala Infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel. 732704 

    

 
.Activitat: Les soirées de l'Aliança: "L'Andorra que mirava a França (1930-1960)" (les 
relations entre l‘Andorre et la France durant la période de 1930 à 1960), a càrrec de Pere 
Canturri Montanya 
.Data i hora: Dijous 16 de desembre a les 19.30 h 
.Públic: Adult 
.Lloc: Biblioteca Nacional (Casa Bauró) 
.Per a més informació: Aliança Andorrano-Francesa: alianca-af@andorra.ad, Tel. 342 852 
 

                                17 de desembre17 de desembre17 de desembre17 de desembre                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat : ANY JOAN MARAGALL Conferència: Vida, visions i versos. Una semblança de 
Joan Maragall a través dels escrits a càrrec de Josep Mª Jaumà, professor a la UAB. 
.Data i hora : Divendres 17 de desembre a les 19.30 h 
.Públic: Adult 
.Lloc : Biblioteca Nacional (Casa Bauró) 
.Per a més informació: Tel. 828750/826445 

    

 
.Activitat : FESTA DE NADAL amb els contes de l’Anna Gabernet i altres sorpreses 
.Data i hora : Divendres 17 de desembre 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 
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                                                    18 de desembre18 de desembre18 de desembre18 de desembre                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat : Sessió de contes de Nascuts per llegir “En Patufet i el Pet” a càrrec d’Anna 
Casals Lloria 
.Data i hora : Dissabte 18 de desembre a les 11 hores     
.Públic: Infants d’1 a 3 anys, pares i mares      
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / 
biblioteca@comusantjulia.ad         

    

.Activitat : Taller de creació de postals de Nadal 

.Data i hora : Dissabte 18 a les 17.00 h 

.Públic: Nens i nenes de 6 a 14 anys 

.Lloc : Espai infantil de la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Tel. 856787 

                                                        21 de desembre21 de desembre21 de desembre21 de desembre                                                                                

    

.Activitat : Club de lectura  

.Data i hora : Dimarts 21 de desembre a les 22 hores  

.Públic:Majors de 16 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 

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

                                                                                    23 de desembre23 de desembre23 de desembre23 de desembre                                                                                                                                                                                                                

    

.Activitat : Taller de papiroflèxia, a càrrec de Nil Joval Martínez 

.Data i hora : dijous 23 a les 18 h 

.Públic: Infants de 8 a 11 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910 biblioteca@lamassana.ad. Inscripció prèvia.                                                             

                                                27 de desembre27 de desembre27 de desembre27 de desembre                                                                            

    

.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “El Nadal d’en Pere Perot” a càrrec de 
Dinsdungat 
.Data i hora : Dilluns 27 de desembre a les 17 hores 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad         

                    28 de desembre28 de desembre28 de desembre28 de desembre                                                                                    

    

.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “L’oncle Buscall i els contes de Nadal” a 
càrrec de Nopatiskos 
.Data i hora : Dimarts 28 de desembre a les 17 hores 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad         

                        29 de desembre29 de desembre29 de desembre29 de desembre                                                                                        

    

.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “Contes a la cassola” a càrrec de Patricia 
McGill 
.Data i hora : Dimecres 29 de desembre a les 17 hores 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad 
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                        30 de desembre30 de desembre30 de desembre30 de desembre                                                                                        

    

 
.Activitat : Bibliovacances de Nadal. Contacontes “Sorpresa de contes” a càrrec de 
Montserrat Cayuela 
.Data i hora : Dijous 30 de desembre a les 17 hores 
.Públic: Infants de 3 a 10 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad         

    

    

.Activitat : Contes de Nadal a càrrec d’Estefania Toldrà 

.Data i hora : Dijous 30 a les 18 h 

.Públic: Tots els públics 

.Lloc : Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910  biblioteca@lamassana.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 2011Gener 2011Gener 2011Gener 2011    

                                7 de gener7 de gener7 de gener7 de gener                                                                                        

    

    
.Activitat : Projecció de la pel�lícula d’animació “La tumba de las luciérnagas” 
.Data i hora : 18.00h 
.Públic: A partir de 13 anys 
.Lloc : Sala de projecció del Centre Esportiu i Sociocultural del Pas de la Casa 
.Per a més informació: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 856787 
 

                                12 de gener12 de gener12 de gener12 de gener                                                                                        

    

 

.Activitat : Dimecres literaris. Periodisme i novel�la; de la crònica a la trama. 

.Data i hora : 18.30h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Espai adults biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació: biblioteca@e-e.ad  Tel.: 890875 

                        13 de gener13 de gener13 de gener13 de gener                                                                                        

    

 
.Activitat : Contacontes a càrrec de Martina Linares “El lleó i les mosques” 
.Data i hora : 16.00h 
.Públic: Nens i nenes de maternal 
.Lloc : Espai infantil de la Biblioteca comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 856 787 

                        20 de gener20 de gener20 de gener20 de gener                                                                                        

    

 
.Activitat : Concert de la coral de joves de l’escola andorrana de segona ensenyança 
d’Encamp 
.Data i hora : 19.00 h 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 732704 

                        22 de gener22 de gener22 de gener22 de gener                                                                                        

    

 
.Activitat : Taller de manualitats amb Gemma Llarden 
.Data i hora : 17.00 h 
.Públic: Infants de 6 a 14 anys 
.Lloc : Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 856 787 
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                                                                                        25 de gener25 de gener25 de gener25 de gener                                                                                        

    

     
.Activitat: Contacontes “Una medecina per no plorar” 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 : Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 732704 

    

.Activitat : Club de lectura 

.Data i hora : Dimarts 25 de gener a les 22 hores 

.Públic: Majors de 16 anys 

.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26 de gener26 de gener26 de gener26 de gener                                                                                        

    

.Activitat : Cicle llibres de pel�lícula “PA NEGRE” 

.Data i hora : A les 21 h 

.Públic: Per a majors de 13 anys 

.Lloc : Sala d’actes de La Valireta d’Encamp 

.Per a més informació i inscripcions:    http://bibliotecaencamp.wordpress.comhttp://bibliotecaencamp.wordpress.comhttp://bibliotecaencamp.wordpress.comhttp://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. Tel. Tel. Tel.    732704732704732704732704    

                                                                                27 de gener27 de gener27 de gener27 de gener                                                                                        

    

.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 i inscripcions: http://bibliotecaencamp.wordpress.com Tel. 
732704 

                                                                            29 de gener29 de gener29 de gener29 de gener                                                                                        

    

 
.Activitat : Sessió de Nascuts per llegir 
.Data i hora : Dissabte 29 de gener a les 11 hores 
.Públic: Infants de 0 a 3 anys, pares i mares      
.Lloc : Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad         

    

    

 


