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

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

Març 2011Març 2011Març 2011Març 2011    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 de març1 de març1 de març1 de març    

.Activitat: Club de Lectura de Les Valls del Nord 

.Hora: dimarts 1 de març a les 20.30 h 

.Públic: Adults  

.Lloc: Biblioteca comunal de La Massana  

.Per a més informació: Tels.: 838910 /878136 A/e:  biblioteca@lamassana.ad i 
biblioteca@ordino.ad                                                                                                                                                    

            

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

.Hora: dimarts 1 de març a les 17 h 

.Públic: nens i nenes de 4 a 6 anys  

.Lloc: Biblioteca comunal de La Massana  

.Per a més informació: Tel.: 890875 A/e:  biblioteca@lamassana.ad                                                                                                                                        

            

.Activitat: Tallers de Carnaval Coneix sa majestat 

.Data: del 28 de febrer al 4 de març 

.Hora: de 17 a 18.30 h 

.Públic: nens i nenes de 7 a 10 anys  

.Lloc: Espai infantil - Biblioteca comunal d’ Escaldes- Engordany  

.Per a més informació: Tel: 890875 o www.e-e2011.ad                                                                                                                                        

            

.Activitat: Bibliovacances de Carnaval. Contacontes “La casa de la Mei” a càrrec de 
La Minúscula 
.Data: dimarts 1 de març a les 17 hores 
.Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys  
.Lloc:Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 2 2 2 de marçde marçde marçde març    

.Activitat: Lliurament de premis del I premi d’interpretació i poesia carnavalesques 

.Data i hora: dimecres 2 de març a les 20.30 h 

.Públic: Per a tots els públics 

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

.Per a més informació: Tel. 732704                                                                                                                                        

            

....Activitat: Bibliovacances de Carnaval. Contacontes “Els contes de la cacamaca” a 
càrrec de Lola Arqué 
.Data: dimecres 2 de març a les 17 hores 
.Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys  
.Lloc:Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 de març3 de març3 de març3 de març    

.Activitat: Contacontes “Veí-Veïna” a càrrec de Martina Linares 

.Data i hora: dijous 3 de març a les 16 h 

.Públic: Nens i nenes de 3 a 6 anys 

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

.Per a més informació: Tel. 856 787. www.bibliotecaencamp.wordpress.com                                                                                                                                        

            



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

.Activitat: Bibliovacances de Carnaval. Contacontes “La pallassa Priska” a càrrec 
de Dinsdungat 
.Data: dijous 3 de març a les 17 hores 
.Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys  
.Lloc:Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad                                                                                                                                         

            

.Activitat: Taller de còmic a càrrec de Jordi Planellas i organitzat per l’ARCA amb 
la col�laboraciód el Comú de la Massana 
.Data i hora: dijous 3 de març de 17 h a 19 h 
.Públic: a partir de 10 anys 
.Lloc: Museu Còmic de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 736900                                                                                                                                        

            

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

.Data i hora:dijous 3 de març a les 11.30 h 

.Públic: a partir de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 de març9 de març9 de març9 de març            

.Activitat: Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana. 
Biblioteca Luna Nueva: un viatge solidari a Asunción (Paraguai), a càrrec de 
Margarita Ceña, Maria Hortènsia Àlvarez, Maria Eugenia Esbrí 
.Data i hora: dimecres, a les 21 h. 
.Públic: Juvenil i adult 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 736900 – www.lamassana.ad ; www.ordino.ad                                                                                                                                        

            

.Activitat:Dimecres literaris. Els nous camins de la saviesa oriental 

.Data i hora: 9 de març de 18 a 20h 

.Públic: Adult 

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

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

            

.Activitat: Conferència Las historias que contamos, las historias que nos 
cuentan a càrrec d’Espido Freire, escriptora i columnista. 
.Data i hora: 9 de març a les 19.30 h 
.Públic: Adult 
.Lloc: Centre Cultural la Llacuna – Andorra la Vella  
.Per a més informació: Tel.: 743304 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10 de març 10 de març 10 de març 10 de març    

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

.Data i hora: dijous 10 de març a les 11.30 h 

.Públic: a partir de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910                                                                                                                                        

            

.Activitat: Escola de pares. Xerrada Nascuts per Llegir 

.Data i hora: dijous 10 de març a les 21 h 

.Públic: pares i mares 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 736925  
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11 de març11 de març11 de març11 de març    

.Activitat: Convocatòria del II Concurs d’Ous de Pasqua de les biblioteques 
comunals fins el 20 d’abril 
.Data i hora: En horari d’obertura de les biblioteques 
.Públic: A partir de 6 anys 
.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp i Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel. 732704-Encamp / Tel. 856787-Pas de la Casa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15 de març15 de març15 de març15 de març    

.Activitat: Exposició bibliogràfica sobre poesia 

.Data i hora: del 15 al 31 de març, de 10 h a 14 h i 16 h a 20 h 

.Públic:Tots els públics  

.Lloc: Biblioteca comunal del Pas de la Casa 

.Per a més informació: Tel. 856 787 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16 de març16 de març16 de març16 de març    

.Activitat: Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana. Mount 
St. Elia. Gerard Salmina, Alex Naglich, Jon Johnston, Peter Ressman 
.Data i hora: dimecres 16 de març, a les 21.30 h 
.Públic: Juvenil i adult 
.Lloc: Ordino Studios 
.Per a més informació:  www.lamassana.ad ; www.ordino.ad        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17 de març17 de març17 de març17 de març    

.Activitat:Taller de marionetes a càrrec de Mercè Fernández 

.Data i hora:17.45 h. 

.Públic: Per a nens i nenes de 6 a 10 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel. 732704 

            

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

.Data i hora:dijous a les 11.30 h 

.Públic: a partir de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19 de març19 de març19 de març19 de març                                                                                                                                            

    
.Activitat: El Món dels Tovets. Contes de Mares i Pares.  
.Data i hora: dissabte 11.30 h 
.Públic: Per a nens i nenes de 2 a 5 anys, sempre acompanyats d’un adult. 
Cal inscripció prèvia  
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21 de març 21 de març 21 de març 21 de març    

.Activitat: Recital de poesia amb ESTER FENOLL, TERESA COLOM i FINA OBIOLS 

.Data i hora: 20 h. 

.Públic: Per a tots els públics 

.Lloc: Església de Santa Eulàlia d’Encamp 

.Per a més informació: Tel. 732704 

            

.Activitat: Dia Mundial de la Poesia. Plafó explicatiu i selecció de llibres. 

.Data i hora: Del 21 al 28 de març, de dilluns a divendres: de 10 h a 20 h, i 
dissabte de 10 h a 13 h 
.Públic: Tots els públics 
.Lloc: Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23 de març 23 de març 23 de març 23 de març    

.Activitat: Bibliogimcana a la biblioteca 

.Data i hora: dimecres 23 de març a les 17.30 h 

.Públic: nenes i nens a partir de 7 anys 

.Lloc: Biblioteca de Canillo 

.Per a més informació: biblioteca@canillo.ad, Tel. 753623 

            

.Activitat: Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana. 
Marroc: 3 valls, un cim... Un altre món, a càrrec de Roser Galícia, Helena Solé, 
Patrick Perissé, Albert Agustí, Joaquin Rasero, Albert Moya, Antònia Gili, Paco 
CErvilla, Jordi Martin. 
.Data i hora: dimecres 23 de març, a les 21 h. 
.Públic: Juvenil i adult 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 736900 – www.lamassana.ad ; www.ordino.ad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24 de març 24 de març 24 de març 24 de març    

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

.Data i hora: dijous 24 de marça les 11.30 h 

.Públic: a partir de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26 26 26 26 de marçde marçde marçde març    

.Activitat:Nascuts per llegir: “Una casa plena d’animals”, a càrrec d’Espina de 
sardina.            
.Data i hora: dissabte 26 de març 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: Tel: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  

                

.Activitat:16è Aniversari de la Biblioteca comunal d’Ordino 

.Hora: dissabte 26 de març a les 16 h 

.Públic: Familiar  

.Lloc: Sala Polivalent d’Ordino.  

.Per a més informació: Tel.: 878136  A/e: biblioteca@ordino.ad                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28 28 28 28 de marçde marçde marçde març    

.Activitat: Tast literari per a joves a càrrec d’Anna Gabernet  

.Data i hora: dilluns 28 de març a les 10 h del matí 

.Públic: Estudiants de segona ensenyança 

.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29 d29 d29 d29 de marçe marçe marçe març    

.Activitat: Club de lectura. Tertúlia del llibre “Una vida en joc” amb el seu autor 
Albert Salvadó 
.Data i hora:Dimarts 29 de març a les 22 hores 
.Públic: Per a majors de 16 anys 
.Lloc:Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31 31 31 31 de marçde marçde marçde març    

.Activitat: Club de lectura 

.Data i hora: dijous 31 de març a les 20.15 h 

.Públic: a partir de 16 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp 

.Per a més informació: Tel. 732704 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                             .                                             .                                             .    

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



.Data i hora: dijous 31 de març a les 11.30 h 

.Públic: a partir de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910    
 

 


