
Març 2019                        "Quan pensàvem que teníem totes les respostes, de sobte, van canviar totes les preguntes."

 (Mario Benedetti)

ACTIVITATS

Exposició. Quina feinada! La (in)visibilitat del  treball  femení als mitjans de comunicació. A
càrrec de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació. Fins al dimarts 19

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

Club de lectura fàcil. Qui és el culpable? de Jaume Fuster. 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. Dimecres 6 i 20, de 16 a 17 h

Club de les Paraules. Amb el suport de Dones del Futur. Espai per treballar la creativitat jugant amb
les paraules. Dimecres 6 i 20, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra Bridget Jones’s
Diary de Helen Fielding. Dijous 7, a les 19 h

Xerrades. Activitats de la I Jornada Via Marina Camí de Sant Jaume. La Multicultura en el Camino
de Compostela, a càrrec de Xabier Añoveros Trías de Bes. Dissabte 9, a les 19 h. Sant Adrià de
Besòs Vocacional Marítima, a càrrec d'Alfonso Pérez Guerra. Diumenge 10, a les 19 h

Xerrada hàbits saludables.  Aprenem a lllegir les noves etiquetes dels aliments,  a càrrec de
Carme Sánchez.  Els  millors  consells  per  evitar  les  males  postures,  a  càrrec  de  Lluís  Puig.
Organitzat per la Fundació Hospital de l’Esperit Sant. Dimarts 12, a les 18 h

Xerrada Drets Humans. Xerrada sobre els drets humans i les dones del Líban i Jordània. Dins
les XXII Jornades Solidàries a Sant Adrià sobre ‘Dona i Drets Humans’. Dimecres 13, a les 18 h

Xerrada.  La química en el  nostre  dia  a  dia,  a  càrrec de Claudi  Mans,  catedràtic  d’enginyeria
química. Amb motiu de l’Any Internacional de la taula periòdica dels elements químics. Organitzat per
UNESCO Sant Adrià. Divendres 15, a les 19 h

Xerrada.  Ictus: què hem de conèixer, a càrrec de la Dra. Anna Ramos Pachón, neuròloga de la
Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Dijous 21, a les 19 h

Recital. Polis poètica. Amb motiu del Dia Internacional de la Poesia. Acte organitzat per UNESCO
Sant Adrià, Òmnium i Biblioteca. Divendres 22, a les 19 h

Tertúlia literària. Sobre la novel·la Homes i ratolins de John Steinbeck. Dijous 28, a les 19 h

Exposició. Dones que tenen el  seu nom als carrers del  Municipi  de Sant Adrià  de Besòs.
Mostra documental del fons bibliogràfic de la biblioteca. Organitzada pel CIOD. De l’11 al 25 de març

Classes d’alfabetització en castellà.  Dimecres,  de 10 a 12 h i  dijous,  de 15.30 a  17 h.  Cal
inscripció prèvia



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  d'anglès bàsic.  Amb la col·laboració de l'Escola d'Idiomes Edist.  Divendres 1, de
17.30 a 18.15 h

Hora  del  conte  especial. Amb motiu  del  Dia  Internacional  de  la  Dona,  espai  Igualtat  nen@s.
Contacontes en clau de gènere, a càrrec de Gemma Rodríguez. Organitza Regidoria de Polítiques
d’Igualtat. (Activitat recomanada a partir de 3 anys). Dimecres 6, a les 18 h

Cinema infantil. Activitat de la I Jornada Via Marina Camí de Sant Jaume. Donkey Xote i The Way
(El Camino), dissabte 9, a les 10 h. Nocturna (pel·lícula), diumenge 10, a les 10 h

Club de lectura infantil. Sobre el conte Un petó de mandarina d’Eulàlia Canal. Divendres 15, de
18.30 a 19.30 h

Exposició. Exposició plàstica d’infantil, primària i secundària del Col·legi Sagrat Cor. Exposició
d’objectes i representacions plàstiques creades i dissenyades pels alumnes. De l’11 al 25 de març

Exposició  i  aparador  cultural. Tot  un  món màgic:  Walt  Disney.  Exposició  de  llibres  i  altres
documents de la companyia Disney: princeses, prínceps, personatges protagonistes, castells.  De l’11
al 31 de març

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

Caçadors de llibres a l’Escola Cascavell, tots els dijous de 15.30 a 17 h

Hora del conte especial. (Activitat recomanada fins a 6 anys). Dimarts 26, a les 18 h

La Capsa de Contes. Narració del conte La Araña Hacendosa d’Eric Carle. Divendres 29, 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

Biblioteca Font de la Mina

Ponent, 21-25
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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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