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AGENDA D’ACTIVITATS 
BIBLIOTEQUES D’ANDORRA  

Setembre 2011 
 

            1 de setembre 
                                                              
.Activitat: de l’1 al 30 de setembre: lliurament de treballs participants a la 2a 
edició del concurs literari Històries de la Massana – 2011   
.Data i hora: horari obertura de la biblioteca 
.Públic: a partir de 16 anys 
.Lloc: Biblioteca comunal de la Massana 
.Per a més informació: tel. 938910 ; www.lamassana.ad ; 
www.catalegbiblioteques.ad  

          21 de setembre 
                                                             

.Activitat : Dia Internacional de la Pau. Plafó informatiu i exposició de llibres sobre 
el dia en qüestió. 
.Data i hora : Del 21 al 28 de setembre,  de dilluns a divendres de 10h a 20 h, 
dissabte de 10h a 13h. 
.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 

            24 de setembre 
                                                                   

.Activitat: Nascuts per llegir: “Mà i manetes”, a càrrec de Sandra Rossi          

.Data i hora: Dissabte 24 de setembre 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  

            27 de setembre 
                                                               
.Activitat: Club de lectura 
.Data i hora: Dimarts 27 de setembre 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  
                        
 
.Activitat: Exposició: Del llom a la coberta 
.Data i hora: Del dimarts 27 al 28 d’octubre,  de dilluns a divendres de 10 a 13 h i 
de 16 a 20h i dissabtes de 10 a 13h. 
.Públic: Per a tots els públics 
.Lloc: Espai adults de la biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany 
.Per a més informació: Tel.: 890890 o 866905  biblioteca@e-e.ad 
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            29 de setembre 
                                                               
.Activitat: Conferència: Els camins perduts. Itinerari per l’antic camí ral i els seus 
ramals, a càrrec David Mas, historiador 
.Data i hora: Dijous 29 de setembre a les 20 hores 
.Públic: Adult 
.Lloc: Biblioteca Nacional d’Andorra 
.Per a més informació: Tel.: 826 445 http://www.bibliotecanacional.ad/ 
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