
 

 

 

Desembre 2018 
"Honraré el Nadal al meu cor i procuraré conservar-lo durant tot l’any." 

(Charles Dickens) 
 

  

ACTIVITATS 

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

Club de lectura fàcil. Hotel Mar de Teresa Aguilar. 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. 1r i 3r dimecres de 16 a 17 h 

Club de les Paraules. Representació a la sala d’actes. Curt de teatre escrit per l’autora i actriu 
Maria Franco Villadangos amb l’actriu i pintora Lola García Alcántara i el poeta Jordi Tena. 
Dimecres 5, a les 19 h 

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra Frozen Pizza 
and other slices of life d’Antoinette Moses. Dijous 13, a les 19 h 

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

Tertúlia literària. Sobre la novel·la Wilt de Tom Sharpe. Dijous 20, a les 19 h 

 

 

  
Exposició. NO violència masclista. Exposició de llibres sobre la violència contra les dones. Fins 
el 3 de desembre 
 
Exposició. Fins al 3 de desembre exposició: Pintures de dones organitzada pel CIOD. Es tracta 
d’un recull de pintures amb motiu de l’efemèride del 25N-Dia Internacional de la NO violència contra 
les Dones i les Nenes 
 
Club de lectura per a adults. Es parlarà de la novel·la Una dama en apuros de Tom Sharpe. 
Dilluns 3, a les 17.30 h 
 
Classes d’alfabetització en castellà. Dimecres, de 10 a 12 h i dijous, de 15.30 a 17 h. Cal 
inscripció prèvia 
 
 

 



 
Exposició. Fins al 10 de desembre 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 
 
Exposició. Bon Nadal. Exposició de llibres sobre la festivitat de Nadal, costums, decoració, 
contes, etc. Del 17 de desembre al 7 de gener 
 
 
 

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, fins al 19 de desembre 
 
Hora del conte especial Nadal. (Activitat recomanada a partir de 3 anys). Dimecres 5 i 19, 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 12, a les 18 h  
 
Taller infantil d'anglès bàsic. Amb la col·laboració de l'Escola d'Idiomes Edist. Divendres 14, de 
17.30 a 18.15 h 
 
Taller infantil de Nadal. Dimarts 18, a les 17.30 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 

Caçadors de llibres a l’Escola Cascavell, tots els dijous de 15.30 a 17 h 
 
Especial Nadal. Durant la setmana del 10 al 15 de desembre dins l’horari de la biblioteca, les 
diferents entitats i alumnes de les escoles properes del barri (amb els grups de P3, P4, P5, 1r i 2n 
de Primària) participaran en diferents tallers relacionats amb la festivitat de Nadal. Cal inscripció 
prèvia   
 
La Capsa de Contes. Explicarem el conte Monstruo Rosa d’Olga de Dios. Divendres 28, a les 18 
h (conte + taller) 
 

 

 

 

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 

Tancament: 7, 22, 24, 29 i 31 de desembre  

 

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 

Tancament:  24 de desembre 
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