
 

 

 

Gener 2019 
 

"Perquè l’home sigui fort ha de menjar regularment, i perquè sigui savi ha de llegir sempre." 
(Jeremy Collier) 

 

  

ACTIVITATS 

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

Club de lectura fàcil. Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. 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 diferents llengües. 3r dimecres, de 16 a 17 h 

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà una pel·lícula en 
anglès. Dijous 10, a les 19 h 

Club de les Paraules. Amb el suport de Dones del Futur. Espai per treballar la creativitat jugant 
amb les paraules. Dimecres 16, a les 19 h 

Tertúlia literària. Sobre la novel·la El ferrocarril subterrani de Colson Whitehead. Dijous 31, a 
les 19 h 

 

 

  
 
 
Exposició. Bon Nadal. Exposició de llibres sobre la festivitat de Nadal, costums, decoració, 
contes, etc. Fins al 7 de gener 
 
Exposició i aparador cultural. Obrim el 2019 ballant: ballem, dansem, saltem... Exposició de 
llibres sobre dansa: bollywood, flamenc, ballet, etc. Del 7 al 31 de gener 
 
Classes d’alfabetització en castellà. Dimecres, de 10 a 12 h i dijous, de 15.30 a 17 h. Cal 
inscripció prèvia 
 

MinaArt. Amb l’Institut Escola a càrrec de Bonaventura Aumatell. Dilluns 14 i 21 de gener, de 

14.45 a 15.45 h  
 

 

 



 

ÀREA INFANTIL  

Adrilàndia 2019. Participació amb un espai de les Biblioteques de Sant Adrià de Besòs, amb 
venda de llibres a 1€ mínim. Els beneficis recollits seran per a la Fundación Vicente Ferrer. 3 i 4 de 
gener, de 10.30 a 14 i de 16.30 a 20 h 
 
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, a partir del 9 de gener 
 
Hora del conte. (Activitat recomanada a partir de 3 anys). Tots els dimecres, a les 18 h, a partir 
del 9 de gener 
 
Taller infantil d'anglès bàsic. Amb la col·laboració de l'Escola d'Idiomes Edist. Divendres 11, de 
17.30 a 18.15 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’Institut Escola, tots els dimecres d’11 a 12 h, a partir del 9 de gener 
 
Caçadors de llibres a l’Escola Cascavell, tots els dijous de 15.30 a 17 h, a partir del 10 de 
gener 
 
La Capsa de Contes. Explicarem el conte La gallineta Vermella de Pilar Martínez. Divendres 25, 
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: 1 i 5 de gener  

 

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:  1 de gener 
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