
 

 

 

Octubre 2018 
"Los soñadores no pueden ser domados." 

(Paulo Coelho) 

 
 

ACTIVITATS  

Exposició. Mostra del concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Marina, a càrrec del 
Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Del 8 al 27 d’octubre 

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

Club de lectura fàcil. Gulliver al país de Lil·liput de Jonathan Swift. Els dilluns, a les 18 h 

Nou Club de lectura fàcil. Hotel Mar de Teresa Aguilar. Els dimarts, a les 18 h 

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

Tertúlia literària en anglès. Amb el suport de Dones del Futur. Es comentarà l'obra The 
Fruitcake Special and other stories de Frank Brennan. Dijous 4, 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 3, a les 19 h i dimecres 17, a les 18.30 h 

Taller de meditació. Raimon Panikkar, un esperit contemplatiu, a càrrec de Xavier Serra. Amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Dimarts 23, a les 19 h 

Tertúlia literària. Comentarem la novel·la Adreça desconeguda de Kathrine Kressmann  
Taylor. Dijous 25, a les 19 h 

 

 

  
Club de lectura per a adults. Comentarem la novel·la Lo que esconden las nubes oscuras 
d’Anne Holt. Dilluns 1, a partir de les 18 h 
 
Exposició. Els ocells ja marxen, ja no veig cap flor, hi ha fulls al terra, ha arribat la tardor. 
Exposició de llibres sobre l’estació, la castanyada, els bolets, les excursions per la natura, etc. A 
partir de l’1 d’octubre, 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 

 



 
 
Presentació del llibre. Salabror d’Agustí Clua, a l’Espai Cultural Font de la Mina. Dimecres 17, a 

les 19 h, a càrrec de Montserrat Espuga 

 
Exposició. Del 19 d’octubre al 10 de novembre, la Biblioteca acollirà l’exposició itinerant de la 
Diputació de Barcelona Emprentes. Es tracta d’una exposició commemorativa dels 30 anys en 
que l’Associació d’Amics de la Gent Gran porta acompanyant a persones grans que pateixen de 
soledat   

 
Celebració de germanor i comunitari de la Castanyada i Halloween. Dimecres 31, a partir de 
les 17.30 h, al Parc del Besòs 

 

 

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 5, de 
17.30 a 18.15 h 
 

 

Presentació d’un llibre i ombres xineses. El sembrador d’estrelles, a càrrec del seu autor, 
Rodolfo del Hoyo. Per a nens/es de 8 a 12 anys. Divendres 19, a les 18 h 
 
 
 

Exposició. Ha arribat la tardor. A partir de l’1 d’octubre, durant tot el mes 

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 
 

La Capsa de Contes. Explicarem el conte Yo voy conmigo. Divendres 26, 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 

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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