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Març 2020
"Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; si retrocedo, matadme"

(Ernesto "Che" Guevara)

 

Comparteix

ACTIVITATS

Exposicions a sala. 4 maneres de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle
provinents del plàstic / Març de cinema / Els contes clàssics són bons de contar /
Efemèrides. Durant tot el mes

Intercanvi català-anglès. Els dimarts, a les 17.30 h

Intercanvi anglès. Els dijous, a les 16.30 h

Converses en diferents llengües. Dimecres 4 i 18, 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 4 i 18, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra A year
in Provence de Peter Mayle. Dijous 5, a les 19 h

Presentació llibre. El complot de los desnortados, a càrrec de Joan Ferran. Dijous 5, a
les 17.30 h

Cine Fòrum. Projecció de la pel·lícula Una cuestión de género, tertúlia i pica-pica
posterior. Organitzat per Sant Adrià en comú amb motiu de la celebració del 8 de març.
Divendres 13, a les 17.30 h

Presentació llibre. El nadador de piscina corta, a càrrec de David Jiménez Ros. 
Divendres 6, a les 19 h

Tertúlia literària. Es comentarà l'obra La soledad de los números primos de Paolo
Giordano. Cal inscripció prèvia. Dijous 26, a les 19 h

Polis poètica. Amb motiu del Dia de la Poesia, organitzat per Òmnium Cultural, UNESCO
Sant Adrià i Biblioteca. Divendres 27, a les 19 h
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Club de lectura. Tertúlia sobre el llibre La muchacha de las bragas de oro de Juan
Marsé. Dilluns 2, a les 17.30 h

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

Comparteix

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. Algunes sessions amb el suport de Dones del Futur (activitat recomanada a
partir de 3 anys). Tots els dimecres, a les 18 h

Hora especial del conte en anglès. Story time, a càrrec de l'Acadèmia Kids &
us. Dimecres 4, a les 18 h

Taller. Contes per la igualtat de gènere. Vols aprendre a explicar contes? Organitzat per la
Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Inscripció prèvia al CIOD (tel. 934 621 121). Dijous 5, 12,
19 i 26, de 17.30 a 19 h

Hora del conte especial. Espai igualtat nen@s: Contacontes. Organitzat per la Regidoria
de Polítiques d'Igualtat. Dimecres 11, a les 18 h

Bibliopati. Estand de les Biblioteques de Sant Adrià de Besòs al pati de l'IES Manuel
Vázquez Montalbán. Dijous 12 i 26, a les 11 h
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Programa Lecxit (Lectura per l'Èxit Educatiu). Voluntaris i voluntàries acompanyaran als
infants en la lectura durant una hora. Els dilluns, a les 17.30 h

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

Bibliopati. Estand de les Biblioteques de Sant Adrià de Besòs al pati de l'IES Manuel
Vázquez Montalbán. Dijous 5 i 19, a les 11 h

Hora del conte especial. Espai igualtat nen@s: Contacontes. Organitzat per la
Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Divendres 13, a les 18 h

La Capsa de Contes. Especial ioga infantil, postura de l'avió i la girafa (conte +
taller). Divendres 27, a les 17 h

Comparteix
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Biblioteques de Sant Adrià de Besòs
Pl. Guillermo Vidaña i Haro, s/n. 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel 93 462 14 79
b.st.adriab@diba.cat

 

Responsable del tractament: DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Delegat de protecció de dades (DPD): per a consultes, queixes i comentaris relacionats amb la teva protecció de dades
pots dirigir-te a delegatprotecdades@diba.cat.
Finalitat del tractament: gestionar les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de la Xarxa de
Biblioteques Municipals (subscripció a butlletins informatius).
Temps de conservació: les dades són conservades mentre no en sol•licitis la baixa i/o es puguin derivar responsabilitats
per a la Diputació.
Legitimació: consentiment i missió de caràcter públic.
Destinataris de les dades: tret d’obligació legal, les teves dades no es comunicaran a tercers.
Drets: pots exercir el teu dret d’accés, així com la resta de drets per les vies següents:

a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat
mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport,
carnet de conduir o permís de residència.
b) per correu electrònic firmat mitjançant signatura digital a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques
Municipals, en el qual s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca.

Per a canvis en la subscripció: si vols triar quins butlletins vols rebre o donar-te de baixa, vés al botó Subscripció a
butlletins d'El meu compte del Catàleg Aladí. La baixa es farà efectiva en els propers 15 dies. Si vols modificar la teva
adreça de correu electrònic, vés al botó Mod. info personal d'El meu compte del Catàleg Aladí.
Si ho creus oportú pots presentar una reclamació davant l’APDCAT.
Per a més informació sobre aquest tractament i sobre com exercir els teus drets pots consultar la nostra política
complerta de protecció de dades a https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica-privacitat

 

 
Xarxa de Biblioteques
Municipals

 
bibliotecavirtual.diba.cat
gs.biblioteques@diba.cat
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