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Segueix-nos: @BiblioBlanes 

BIBLIOTECA COMARCAL  

DE BLANES  

, 
Que Fem?  

  
Dimecres 2 d’octubre, a 2/4 d’11 del matí, a la sala infantil l’hora del conte:  Animals, amb l’Olga Cer-
cós. Activitat per pares, mares i nadons de 0 a 3 anys. Programa Nascuts per Llegir.  
 
Dijous 3 d’octubre, a les 8 del vespre, a la sala Roberto Bolaño,  Dijous de Lletres i Mots (tertúlia li-
terària per a adults): Mitja vida de Care Santos. 
 
Divendres 4 d’octubre, a les 6 de la tarda, a sala Roberto Bolaño, Club de Jocs de Taula per nens i nenes 
a partir de 7 anys,  joves i adults, amb en David Quesada. Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca durant la 
sessió. Properes sessions: divendres 18 a les 6 de la tarda i dissabte 26 a les 11 del matí. 

 
Dijous 10 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda,  a la Biblioteca jove, club de Lectura Infantil:  No em lle-
giré aquest llibre, de Jaume Copons, per a nois i noies de 8 a 11 anys. Informació i inscripcions a la 
biblioteca.   
  
Divendres 11 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Roberto Bolaño, presentació del llibre: Un hoste 
inesperat, de l’escriptora local Maria Aladern. Presentació a càrrec de l’ Elisa Sola, directora de 
l’Oficina de Català de Blanes i la Montserrat Medalla, escriptora blanenca. 
 
Dilluns 14 d’octubre, a les 4 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, xerrada: Parlar i escoltar salva vi-
des amb el Dr. Javier Merino (Servei de Psiquiatria Salut Mental de la Selva marítima). Organitzat per 
l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.  
 
Dimarts 15 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, miniclub: Els tres bandits de To-
mi Ungerer. Per a nens i nenes de 5 a 7 anys, acompanyats pels seus pares. Places limitades. Informació i 
inscripcions a la biblioteca. 
 

Dijous 24 d’octubre, Dia de la Biblioteca. Dia de la Biblioteca. Dia de la Biblioteca. Dia de la Biblioteca.     
- a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño: sessió del Club de Lectura Juvenil (de 
12 a 16 anys): comentarem Els fills de la setena onada de Salvador Macip. 
- a les 6 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño: Brossabadat, espectacle de màgia familiar 
amb Magiadiver. Places limitades. Inscripcions a la biblioteca.#anyBrossa 
 

exposicionsexposicionsexposicionsexposicions 
 

Del 30 de setembre al 13 d’octubre, al vestíbul: Viuen al carrer perquè volen. Organitza: Aac-
tivarte i Departament de Cultura de l’Ajuntament de Blanes. El proper 5 d’octubre es representarà l’obra Home-
less al Teatre de Blanes, relacionada amb l’exposició 
 

Del 14 al 21 d’octubre, al vestíbul, L’art de compatir colors.  Organitza: Albert Arribas For-
cada i Club Social Blanes de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.  
 

        Aparadors culturals Aparadors culturals Aparadors culturals Aparadors culturals     
i literarisi literarisi literarisi literaris    

Al primer pis:  
200 anys del naixement de H. Melville  
20 anys sense Joan Brossa  
Leonardo da Vinci 5 segles d’inspiració  
100 anys del naixement de Doris Lessing  
400 anys de Cyrano de Bergerac  
 
A la Sala Infantil: 
120 anys naixement de Jean de Brunhoff  
 
A la Sala Jove: 
Albert Einstein 100 anys de relativitat  
 

horarihorarihorarihorari    
de dilluns a divendres:  
matins de 9.30 a 14.00 h  
tardes de 16.00 a 20.30 h 

sala infantil fins a les 20.00h 
dissabtes de 9.30 a 14.00 h 

(els dissabtes del 15 de juny al 15 de setembre tindrem tancat) 
 

 HORARI D’ESTUDIANTS 
ATENCIÓ: per donar un millor servei als  

estudiants en  època d'exàmens la biblioteca  
 no tancarà al migdia de dilluns a divendres  

de l'1 de desembre al 31  de gener 
I del 24 de maig al 26 de juny. 


