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Segueix-nos: @BiblioBlanes 

BIBLIOTECA COMARCAL  

DE BLANES  

, 
Que Fem?  
 

Dimecres 6 de novembre, a 2/4 d’11 del matí, a la sala infantil l’hora del conte:  Castanyes i bolets, amb la 
Clara Ribatallada. Activitat per pares, mares i nadons de 0 a 3 anys. Programa Nascuts per Llegir.  
 

 

Dijous 7 de novembre,  

- a 2/4 de 6 de la tarda,  a la Biblioteca jove, Club de Lectura Infantil:  La poció dels desitjos, de Michael 
Ende, per a nois i noies de 8 a 11 anys. Informació i inscripcions a la biblioteca.   
 

- a les 7 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño,  Dijous de Lletres i Mots (tertúlia literària per a adults): 
Una solitud massa sorollosa de Bohumil Hrabal. 
 

 

Divendres 8 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Jove, 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 a la sala Roberto Bolaño: divendres 15 a les 6 de la tarda i dissabte 23 a les 11 del matí. 
 

 

Dimarts 12 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, miniclub: La gran fàbrica de les pa-
raules d’Agnès de Lestrae  i Valeria Docampo. Per a nens i nenes de 5 a 7 anys, acompanyats pels seus pares. 
Places limitades. Informació i inscripcions a la biblioteca. 

 

Dijous 14 de novembre,   

a les 6 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, hora del conte: En Bum i el tresor del pirata, amb la Companyia 
Homenots.  
 

Dilluns 18 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, xerrada: Como vencer el miedo a conducir 
amb la Sra. Esther Bisbal, coaching wingwave de l’Institut Gestalt de Barcelona.  
 

Setmana UNESCO 
Dimecres 20 i dijous 21 de novembre, a les 11 del matí:  Tallers multiculturals a càrrec del Projecte 

Aixopluga’t (cançons i postres) 
 
 

Dimecres 20 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Roberto Bolaño, presentació del llibre: El voluntari, 
amb el seu autor, l’escriptor Eduard Sadurní. Organitza Oncollliga Blanes.  
 
 

Dijous 21 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Jove: sessió del Club de Lectura Juvenil (de 12 a 
16 anys): comentarem Un fill d’Alejandro Palomas. Per a nois i noies a partir de 12 anys. Informació i inscrip-
cions a la biblioteca.   

 

 

Divendres 22 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala Roberto Bolaño, xerrada: 50 anys de revolució silencio-
sa a l’Índia rural amb el Sr.Lancy Dodem de la Fundació Vicenç Ferrer. Presentarà l’acte el Sr. Tomàs Romero, 
representant  
 
Del 2 al 30 de novembre XIè Concurs Literari Bolleré de relats breus per a joves. Obert el termini de presentació de  
treballs:  

 

 
 
 

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  
100 anys del naixement de Teresa Pàmies 
 
A la Sala Infantil: 
120 anys naixement de Jean de Brunhoff  
75 anys del naixement de Carme Solé Vendrell. 
 
A la Sala Jove: 
Albert Einstein 100 anys de relativitat  

 

HORARI HORARI HORARI HORARI     
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) 
  

Atencio: Atencio: Atencio: Atencio: del 25 al 30 de novembre.tindrem tancat per inventari  

HORARI D’ESTUDIANTS 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. 

  
 
 

Del 4 al 23 de novembre, al vestíbul,50 anys de Margarida Xirgu: l’actriu i la dona. 
Generalitat de Catalunya – Servei de Biblioteques.  

Aparadors culturals i literarisAparadors culturals i literarisAparadors culturals i literarisAparadors culturals i literaris    

, 

exposicioexposicioexposicioexposicio 


