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1 d’abril 
 

.Activitat: L’hora del conte “Les Tres Bessones i l’Ona, una gota d’aigua” 

.Data i hora: divendres 1 d’abril a les 18 h 

.Públic: Infants de 7 a 10 anys 

.Lloc: Sala Infantil – Biblioteca Pública del Govern 

.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750 
 
2 d’abril 

 
.Activitat:  El Món dels Tovets. Contes on les protagonistes són Nenes 
.Data i hora: dissabte 2 d’abril 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. Cal inscripció prèvia 
 
5 d’abril 

 
.Activitat: Club de lectura de les Valls del Nord 
.Hora: dimarts 5 d’abril a les 20.30 h   
.Públic: Adult 
.Lloc: Biblioteca comunal d’Ordino  
.Per a més informació: Tels.: 838910 i 878136 
biblioteca@lamassana.ad  biblioteca@ordino.ad 
 
6 d’abril 

 
.Activitat: L’hora del conte “Les Tres Bessones i l’Ona, una gota d’aigua” 
.Hora: dimecres 6 d’abril a les 18 hores 
.Públic: nens i nenes de 7 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: Dimecres literaris. El conte i la literatura oral 
.Hora: 6 d’abril de 18 a 20 h 
.Públic: Adult  
.Lloc: Espai adult de la Biblioteca Comunal d’Escaldes- Engordany 
.Per a més informació: Tel.: 890875, www.e-e.ad  
 
7 d’abril 

 
.Activitat:Contacontes “En Patufet” a càrrec de Martina Linares 
.Data i hora: dijous 7 d’abril, a les 16 h 
.Públic: Nens i nenes de les Escoles Maternals 
.Lloc: Espai infantil de la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel.: 856787 



 2222

 
.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran  
.Data i hora: dijous 7 d’abril, a les 11.30 h 
.Públic: adults de més de 60 anys 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana.  
.Per a més informació: Tel.: 838910. Cal inscripció prèvia. 
 
9 d’abril 

 
.Activitat: ESMORZARS NPL: esmorzem amb la dietista Berta Jiménez: Pautes per a 
una bona alimentació en els infants 
.Data i hora: dissabte 9 d’abril de 10 h a 11 h 
.Públic: futurs pares i mares, i pares i mares d’infants de 0 a 3 anys  
.Lloc: Sala Infantil de la Biblioteca Pública del Govern – Andorra la Vella 
.Per a més informació i inscripcions: Activitat gratuïta. Tel.: 828750 –  
A/e: bibliopublica@andorra.ad  
 
13 d’abril 

 
.Activitat: Taller : Fem un conill de Pasqua 
.Data i hora: dimecres 13 d’abril a les 17.30 hores 
.Públic: a partir de 7 anys 
.Lloc: Biblioteca de Canillo 
.Per a més informació: Tel.: 753623 

 
.Activitat: L’hora del conte “Les Tres Bessones i l’Ona, una gota d’aigua” 
.Hora: dimecres 13 d’abril a les 17 hores. 
.Públic: nens i nenes de 7 a 10 anys  
.Lloc: Espai infantil de la Biblioteca Comunal d’Escaldes- Engordany 
.Per a més informació: Tel.: 890875, www.e-e.ad  
 
14 d’abril 

 
.Activitat: Exposició: Petits editors, grans llibres 
.Data i hora: De dijous 14 d’abril a diumenge 15 de maig 

Inauguració: 14 d’abril a les 19.30 h 
Horari: de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h, de dimarts a la tarda a dissabte. 
Diumenges de 10 h a 14 h. 
Entrada gratuïta. 

.Públic: Adult i jove 

.Lloc: Sala d’exposicions del Govern 

.Per a més informació: Tel.: 828704. www.exposicionsgovern.ad 
 

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

.Data i hora: 14 d’abril a les 11.30 h 

.Públic: adults de més de 60 anys 

.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana  

.Per a més informació: Tel.: 838910. Cal inscripció prèvia 
 

 
.Activitat: TALLER DE SANT JORDI a càrrec de Manel Arroyo 
.Data i hora: dijous 14 d’abril, a les 17.45 h 
.Públic: Nenes i nens de 6 a 8 anys 
.Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Comunal d’Encamp 
.Per a més informació: Tel.: 732704 
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15 d’abril 

 
.Activitat: Taller: Fes el teu punt de llibre 
.Data i hora: divendres 15 d’abril a les 18 h 
.Públic: infants de 3 a 12 anys 
.Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Pública del Govern 
.Per a més informació i inscripcions: Tel.: 828750 
 
16 d’abril 

 
.Activitat: Projecció de la pel�lícula japonesa “Bullying” 
.Data i hora: A les 17 h. 
.Públic: Juvenil 
.Lloc: Sala de projecció del Centre Esportiu i Sociocultural 
.Per a més informació: Tel.: 856787 

 
.Activitat: Darrer dia de presentació del 17è Concurs de punts de llibre 
.Data i hora:  16 d’abril - últim dia per al lliurament  
.Públic: De 3 a 11 anys 
.Lloc: Biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria 
.Per a més informació: Tel.: 744044 o a/e: biblioteca@comusantjulia.ad  
 
18 d’abril 

 
.Activitat: Venda de llibres a la biblioteca 
.Data i hora: del 18 al 20 d’abril, de 9 a 20 h. El 21 d’abril de 9 a 13 h 
.Públic: tot el públic 
.Lloc: Biblioteca de Canillo 
.Per a més informació: Tel.: 753 623 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Contacontes “Aventurers de pèls i 
plomes” a càrrec de Mercè Rubí. 
.Data: dilluns 18 d’abril 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  
 
19 d’abril 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Contacontes “Per què?” a càrrec d’Espina de 
Sardina 
.Data: dimarts 19 d’abril 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  
 
20 d’abril 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Taller d’Origami en 3D a càrrec de Manel 
Arroyo. 
.Data: dimecres 20 d’abril 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  
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20 d’abril 
 

.Activitat: Festa del llibre a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany 
Venda de llibres provinents de donacions a les Biblioteques d’Andorra 
La recaptació dels diners es donarà a una ONG. 
.Data i hora: dimecres 20 d’abril d’11 h a 19 h 
.Públic: Tots els públics. 
.Lloc: Escaldes-Engordany 
.Per a més informació: Tel.: 890890 

 
.Activitat: SOPA{R} DE LLETRES – Trobada d’amics de la literatura 
.Data i hora: dimecres 20 d’abril a les 21 h 
.Públic: Adult – Obert a tothom! 
.Lloc: Restaurant Deimos-Caldea – Escaldes-Engordany 
.Preu: 20 € tot inclòs 
.Per a més informació i reserves: Tel.: 828750 / bibliopublica@andorra.ad  

 
.Activitat: Cinema de Sant Jordi 
.Data i hora: dimecres 20 d’abril a les 18 h 
.Públic: infantil 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana 
.Per a més informació: Tel.: 838910 

 
.Activitat: 18è Concurs Infantil i Juvenil de Narrativa curta Biblioteques 
d’Andorra 
.Data i hora:  20 d’abril - últim dia per al lliurament de treballs a qualsevol 
biblioteca 
.Públic: Infants de 6 a 18 anys 
.Lloc: Biblioteques d’Andorra 
.Per a més informació: www.biblioteques.ad  

 
.Activitat: Darrer dia de presentació del II Concurs d’Ous de Pasqua 
.Data i hora:  20 d’abril - últim dia per al lliurament  
.Públic: A partir de 6 anys 
.Lloc: Biblioteques comunals d’Encamp i Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel.: 732704 i http://bibliotecaencamp.wordpress.com 

 
.Activitat: Presentació del número 14 de la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de 
Bibliografia 
.Data i hora:  dimecres 20 d’abril a les 11 hores 
.Públic: Adult 
.Lloc: Biblioteca Nacional. Casa Bauró 
.Per a més informació: Tel.: 826 445 
 
23 d’abril SANT JORDI – DIA DEL LLIBRE 

 
.Activitat: Venda de llibres 
.Data i hora: 23 d’abril de 10 a 14 h. 
.Públic: tot 
.Lloc: Plaça Montaup, Canillo 
.Per a més informació: Tel.: 753623 

 
.Activitat: Venda de llibres usats, regal d’una rosa, exposició de punts de llibre 
.Data i hora: Tot el dia 23 d’abril 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc: Plaça del Consell a Encamp i Centre Esportiu i Sociocultural al Pas de la Casa 
.Per a més informació: Tel.: 753623 (Encamp) i 856787 (Pas de la Casa) 
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26 d’abril 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Contacontes “Sant Jordi en perill” a càrrec 
de Glòria Arrufat 
.Data: dimarts 26 d’abril 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: Club de lectura 
.Data i hora: Dimarts 26 d’abril 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  
 
27 d’abril 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Taller de creació de conills de pasqua a 
càrrec d’Anna Mangot 
.Data: dimecres 27 d’abril 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  
 
28 d’abril 

 
.Activitat: Bibliovacances de Pasqua. Contacontes “Contes en una ampolla” a 
càrrec ce la Cia en Gil i els Ratataplam 
.Data: dijous 28 d’abril 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: Club de lectura a càrrec d’Alfons Codina 
.Data i hora: dijous 28 d’abril 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 

 
.Activitat: Club de Lectura Fàcil per a la Gent Gran  
.Data i hora: dijous 28 d’abril a les 11.30 h 
.Públic: adults de més de 60 anys 
.Lloc: Biblioteca Comunal de la Massana.  
.Per a més informació: Tel.: 838910. Cal inscripció prèvia 
 
30 d’abril 

 
.Activitat: Nascuts per llegir: “Un tresor amagat”, a càrrec de Montse Dulcet           
.Data i hora: Dissabte 30 d’abril 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  

    

 

 


