
 

 
 

Novembre 2018 
"Si vols saber la veritat de qui ets, camina fins que cap persona no sàpiga el teu nom."  

(Patrick Rothfuss)  
ACTIVITATS 
 

 

Exposició. Pintures La mostra de tardor, a càrrec de l’Associació de Dones de Sant Adrià de Besòs. Del 8 
al 30 de novembre. Inauguració: dijous 8 de novembre, a les 18 h 

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

Club de lectura fàcil. Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Els dilluns, a les 18 h 

Nou Club de lectura fàcil. Els dimarts, de 18 a 19 h i de 19 a 20 h. Els dijous, de 18 a 19 h 

Converses en altres llengües. Tots els dimecres, a les 15.30 h 

Club de les Paraules. Amb el suport de Dones del Futur. Espai per treballar la creativitat jugant amb les 
paraules. Dimecres 7 i 21, a les 19 h 

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra The Bride Price 
de Buchi Emecheta. Dijous 8, a les 19 h 

Setmana de la UNESCO. Del 10 al 17 de novembre 

Monòleg sobre Pompeu Fabra. Jugada mestra! A càrrec d’Òscar Intente. Amb el suport de CNL Badalona 
i Sant Adrià. Dimecres 14, a les 18 h 

Xerrada. Vull ser neurofeliç!, a càrrec d’Oriol Lugo i Ana Farré, psicòlegs experts en teràpies 
neurocientífiques i codirectors de OWL Institute (Institut Psicològic). Dijous 15, a les 19 h 

Dins de la Setmana de la UNESCO. Cançons per la Pau, a càrrec del Cor Art i Cultura de Canyet. A la 
Parròquia de Sant Adrià. Organitzen UNESCO Sant Adrià i Biblioteca Sant Adrià. Dissabte 17, a les 20.30 h 

Xerrada. Converses filològiques al tramvia. A càrrec de Sílvia Soler. Amb el suport de CNL Badalona i 
Sant Adrià. Dimarts 20, a les 19 h 

Xerrada. Quiropràctica. Conferència sobre la salut amb llibre de suport, a càrrec d’Aurèle Rossi del 
Centro Quiropráctico Bienestar. Dijous 22, a les 19 h 

Tertúlia literària. Comentarem la novel·la Quan érem feliços de Rafel Nadal. Dijous 29, a les 19 h 

 

 
Club de lectura per a adults. Comentarem la novel·la El río que nos lleva de Jose Luís Sampedro. Dilluns 
5, a partir de les 17.30 h 
 
Exposició. Terror & Halloween. Exposició de llibres sobre el misteri, la mort, els monstres i les criatures 
fantàstiques, etc. (En relació amb al recent celebrat 51è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Sitges). Fins el 18 de novembre 
 
Exposició. XXIV Saló del Manga de Barcelona. Exposició de còmics Manga, en relació amb el  proper 
festival que es celebrarà a Barcelona de l’1 al 4 de novembre d’enguany. Durant tot el mes 

 



 
 
Classes d’alfabetització en castellà. Dimecres, de 10 a 12 h i dijous, de 15.30 a 17 h. Cal inscripció 
prèvia 
 
Exposició. Del 12 de novembre al 10 de desembre la Biblioteca acollirà l’exposició: I love La Mina 
organitzat per PEB Mina. Es tracta d’un recull de fotografies recollides amb motiu de la celebració dels 15 
anys de Desdelamina.com, on es va convocar un concurs amb l’etiqueta #ILoveLaMina a la xarxa social 
Instagram, amb l’objectiu de mostrar aspectes i experiències positives del barri 

 

 
 
ÀREA INFANTIL 
 

 

Programa Lecxit (Lectura per l'Èxit Educatiu). Voluntaris i voluntàries acompanyaran als infants en la 
lectura durant una hora. Setmanalment 
  
El club dels deures. Espai de suport escolar amb la col·laboració d’una integradora social, els dilluns, 
dimecres i divendres de les 17.30 a les 19.30 h 
 
Hora del conte. (Activitat recomanada a partir de 3 anys). Tots els dimecres, a les 18 h 
 
Taller infantil. El joc dels aliments. Taller on descobrirem bons hàbits. A càrrec del voluntari Carlos Vega. 
Dilluns 5, a les 18 h 

Taller dins de la Setmana de la UNESCO. Mensaje destinado a Bibliotecas para la paz de Perú. 
Organitzat per l’Ajuntament i la Biblioteca. Dilluns 12, a les 18 h 
 
Hora del conte especial UNESCO. (Activitat recomanada a partir de 3 anys). Dimecres 14, a les 18 h  
 
Hora del conte especial. Contacontes pel Dia Internacional contra la violència de gènere 2018. 
(Activitat recomanada a partir de 3 anys). Amb el suport del CIOD. Dimecres 21, a les 18 h 
 
Taller infantil. Dissenyem una postal lluminosa, dins el programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona, 
organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Dijous 29, de 18 a 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 i, el darrer dimarts de mes, 27 de 

novembre, l’Hora del Conte especial, organitzat per l’Anna Estarlich, a les 18 h  
 
La Capsa de Contes. Explicarem el conte La Zebra Camil·la de Marisa Núñez. Divendres 30, a les 18 h 
(conte + taller)   
 
Caçadors de llibres a l’Escola Cascavell, tots els dijous de 15.30 a 17 h 
 
Taller infantil. APP Inventor. Dissenya el teu projecte d’APP per Android, dins el programa Bibliolab de 
la Diputació de Barcelona, organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Dijous, 8 i 15 de novembre d’11 a 13 h 
 
Taller infantil. Dibuixem en 3D dijous, dins el programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona, organitzat 
per la Fundació Pere Tarrés. Dijous, 29 de novembre, d’11 a 13 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 9.30 a 13.30 h 

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 
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