
 

 

 

 

 

Setembre 2018 
"No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda ." 

 (Bob Marley) 
 

ACTIVITATS  

Per Festa Major, exposició de pintura. Ja som aquí. Organitzada pels usuaris del centre 
COSAB-APRODISA en el 25è aniversari de l’entitat. Del 6 al 30 

El dia del préstec! Tots els divendres, amb el servei de préstec, un llibre d'obsequi 

Converses en altres llengües. A partir del 19. Tots els dimecres, a les 15.30 h 

Presentació projecte. Recull fotogràfic d'imatges antigues de Sant Adrià, part d'un llibre que 
publicarà l'editorial Efadós. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, a càrrec de Mar Crisol. Dijous 6, 
a les 19 h 

Per Festa Major, un llibre al cor. Els visitants de les Biblioteques de Sant Adrià de Besòs rebran 
un llibre d’obsequi d’autors locals o sobre la ciutat. Fins que s’exhaureixin les existències. Del 7 al 
14 

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra The 
Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society de Mary Ann Shaffer & Annie Barrows. 
Dimecres 13, a les 19 h 

Presentació llibre. He volgut ser sempre independent i periodista,  a càrrec de Quim 
Perramon Ayza, sobre Joaquim Perramon i Palmada. Divendres 14, a les 18.30 h 

Club de lectura fàcil. Gulliver al país de Lil·liput de Jonathan Swift. A partir del 17, els dilluns, 
a les 18 h 

Club de les Paraules. Amb el suport de Dones del Futur. Espai per treballar la creativitat jugant 
amb les paraules. Dimecres 19, a les 19 h 

Tertúlia literària. Comentarem la novel·la Bailar un tango en Madrid de Maria Peralta Vidaurreta. 
Dijous 27, a les 19 h 

 

  



 
Exposició. I després de les vacances... ens cuidem? Exposició de llibres sobre hàbits 
saludables, teràpies alternatives i llibres d'autoajuda. A partir de l'1 de setembre 

Xerrada. I després de les vacances... ens cuidem? Xerrada a càrrec del personal del CAP La 
Mina sobre hàbits saludables. Pendent de data 

Per Festa Major, un llibre al cor. Els visitants de les Biblioteques de Sant Adrià de Besòs rebran 
un llibre d'obsequi d'autors locals o sobre la ciutat. Fins que s'exhaureixin les existències. Del 7 al 
14 

Club de lectura fàcil. Cada dimarts a les 18 h 

Classes d'alfabetització en castellà. A partir del dimecres 19 de 10 a 12 h, i dijous 20 de 
15.30 a 17 h. Cal inscripció prèvia 

Presentació projecte. Recull fotogràfic d'imatges antigues de Sant Adrià, part d'un llibre que 
publicarà l'editorial Efadós. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, a càrrec de Mar Crisol. Dimarts 
25, a les 19 h 

 

 

ÀREA INFANTIL 

 

Programa Lecxit (Lectura per l'Èxit Educatiu). Voluntaris i voluntàries acompanyaran als infants 
en la lectura durant una hora. A partir del 17, setmanalment 
  

El club dels deures. Espai de suport escolar amb la col·laboració d’una integradora social.  A 
partir del 12, els dilluns, dimecres i divendres de les 17.30 a les 19.30 h 

 

 

Programa Lecxit (Lectura per l'Èxit Educatiu). Voluntaris i voluntàries acompanyaran als infants 
en la lectura durant una hora. Dilluns, a les 17.30 h 

Hora del conte. (Activitat recomanada fins a 6 anys). Tots els dimarts,  a les 18 h 

La Capsa de Contes. Explicarem el conte La Gallineta Vermella. Divendres 28, a les 18 h  

 

 

 

 

 

Biblioteca Sant Adrià 

Pl. Guillermo Vidaña i Haro, s/n 

08930 Sant Adrià de Besòs 

Tel. 93 462 14 79 / Fax 93 462 12 93 

b.st.adriab@diba.cat 

http://bibliotecavirtual.diba.cat 

 

Horari 

Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 

Matins: dimarts i divendres de 9 a 14 h 

Dissabtes de 9 a 13.30 h 
 

Horari especial d’estiu  

(Fins al 9/9) 

Tardes: de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h 

Matins: divendres de 9 a 14 h 

Dissabtes tancat 

 

 

Biblioteca Font de la Mina 

Ponent, 21-25 

08930 Sant Adrià de Besòs 

Tel. 93 462 15 41 

b.st.adriab.fm@diba.cat 

http://bibliotecavirtual.diba.cat 

 

Horari 

Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 

Matins: dimecres i dijous de 10 a 13.30 h 

Dissabtes de 10 a 14.00 h 
 

Horari especial d’estiu  

(Fins al 15/9) 

Dissabtes tancat 
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