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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     

Febrer 2011Febrer 2011Febrer 2011Febrer 2011    
                                                                1 de febrer1 de febrer1 de febrer1 de febrer    

    

.Activitat :Club de lectura de les Valls del Nord 

.Data i hora :20.30h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Biblioteca comunal d’Ordino 

.Per a més informació: Tels.: 878136 i 838910 

                                                                                                                                                    

.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 

.Data i hora: dimarts, a les 11.30 h 

.Públic: gent gran 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                2 de febrer 2 de febrer 2 de febrer 2 de febrer 

    

.Activitat : Dimecres literaris. Literatura catalana contemporània: acords i desacords    

.Data i hora : 2 de febrer a les 18.30h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Espai adults de la Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació: tel. 890875, www.e-e.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5 5 5 5 de de de de febrerfebrerfebrerfebrer        

    

.Activitat: El Món dels Tovets. Contes que ens parles de Pors  

.Data i hora: dissabte, a les 11.30 h 

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

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8 de febrer8 de febrer8 de febrer8 de febrer        

    

.Activitat : Presentació del llibre Jesucrist era marica de Jair Domínguez 

.Data i hora : 8 de febrer a les  20h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Espai adults de la Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació: Centre de la Cultura Catalana, tel. 825673, www.e-e2011.ad 

    

.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 

.Data i hora: dimarts, a les 11.30 h 

.Públic: gent gran 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                                                        9999 de  de  de  de febrerfebrerfebrerfebrer                                                                                                                                                                                                                

    

.Activitat: Cicle de cinema de muntanya i de viatges d’Ordino i la Massana. Vivències des de 
la memòria.  Jordi Pons 
.Data i hora: dimecres, a les 21.30 h.  
.Públic: tots els públics 
.Lloc: Ordino Studios 
.Per a més informació: tel. 736900 – 878100 - 838910 
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                                                                                    11111111 de  de  de  de febrerfebrerfebrerfebrer        

    

 
.Activitat : Contacontes “La cabreta d’en Mr. Seguin” 
.Data i hora : Divendres 11 a les 16h  
.Públic: Nens i nenes de maternal 
.Lloc : Espai infantil de la Biblioteca comunal del Pas de la Casa 

                                                                                                                                            14 de febrer14 de febrer14 de febrer14 de febrer        

    

.Activitat : Presentació del llibre L’Orgia Verbal de Biel Barnils i Màrius Serra 

.Data i hora : 14 de febrer a les  20h 

.Públic: Adult 

.Lloc : Espai adults de la Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 

.Per a més informació:    Centre de la Cultura Catalana, tel. 825673, www.e-e2011.ad    

                                                    11115555 de febrer de febrer de febrer de febrer                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat : Cicle cinema i escola. PROJECCIÓ DE LA PEL�LÍCULA “BULLYING” 

.Data i hora : 15.00 h. sessió per a joves, 19.00 h. sessió per adults 

.Públic: adolescents a partir de 13 anys 

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

.Per a més informació: Tel. 732704 

    

.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 

.Data i hora: dimarts, a les 11.30 h 

.Públic: gent gran 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: tel. 838910 

                                                                                            16 de 16 de 16 de 16 de febrerfebrerfebrerfebrer                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat: Cicle de cinema de muntanya i de viatges d’Ordino i la Massana. Andorra – 
Santiago de Compostel�la: un camí amb bicicleta. Robert Ambatlle 
.Data i hora: dimecres, a les 21 h  
.Públic: tots els públics 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: tel. 736900 – 878100 - 838910 

                                                                                            18181818 de  de  de  de febrerfebrerfebrerfebrer        

    

 
.Activitat : Taller de papiroflèxia a càrrec de Manel Arroyo 
.Data i hora : Divendres 18 a les 18h 
.Públic: Nens i nenes a partir de 8 anys 
.Lloc : Espai juvenil de la Biblioteca comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 856 787 

                                  19 de febrer 
                 

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

.Data i hora : 19 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 
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                                                    21 de febrer21 de febrer21 de febrer21 de febrer                                                                                        

    

.Activitat : Darrer dia de presentació PREMI INTERPRETACIÓ I POESIA CARNAVALESQUES 

.Data i hora : 20.00 h. 

.Públic: A partir de 16 anys. 

.Lloc :Biblioteques Comunals d’Encamp i del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                        22222222 de febrer de febrer de febrer de febrer                                                                                

    

.Activitat : CONTACONTES “CARNESTOLTES” a càrrec de Mercè Fernández 

.Data i hora : 17.45 h. 

.Públic:Nens i nenes de 6 a 10 anys 

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

.Per a més informació: Tel. 732704 

    

.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran 

.Data i hora: dimarts, a les 11.30 h 

.Públic: gent gran 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: tel. 838910 

    

.Activitat :Club de lectura 

.Data i hora: Dimarts 22 de febrer 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 23 23 23 de de de de febrerfebrerfebrerfebrer                                                                                                                                                                                                            

    

.Activitat: Cicle de cinema de muntanya i de viatges d’Ordino i la Massana. The Asgard 
Project. Carlos Suárez.  
.Data i hora: dimecres, a les 21.30 h  
.Públic: tots els públics 
.Lloc: Ordino Studios 
.Per a més informació: tel. 736900 – 878100 - 838910    

                                        24 de febrer24 de febrer24 de febrer24 de febrer                                                                            

    

.Activitat : CLUB DE LECTURA a càrrec d’Alfons Codina 

.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: Tel. 732704    

                                    26 de febrer26 de febrer26 de febrer26 de febrer                                                                        

    

.Activitat : Sessió de contacontes Nascuts per llegir “Cinc pometes” a càrrec d’Elena 
Ballester. 
.Data i hora : Dissabte 26 de febrer 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         

                                                                27 de febrer27 de febrer27 de febrer27 de febrer    

    

.Activitat : Concurs OSCARS 2011 

.Data i hora : Fins el 27 de febrer a les 19.30 h 

.Públic: A partir de 13 anys, residents al Principat d’Andorra 

.Lloc : Biblioteca Pública del Govern 

.Per a més informació: Tel. 828750. Podeu demanar la butlleta a : 
bibliopublica@andorra.ad  
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                    28 de febrer28 de febrer28 de febrer28 de febrer                                                                                    

    

.Activitat :Bibliovacances de Carnaval. Contacontes “Les disfresses encontades” a càrrec de 
Sandra Rossi 
.Data i hora : Dilluns 28 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 i inscripcions:    Tel. 744044 / biblioteca@comusantjulia.ad         

    

 


