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Les inscripcions a les activitats s'obriran 10 dies abans de la seva realització.

PRIMER TRIMESTRE
G E N E R
DIJOUS 20/01 A LES 18:15 H

CONTACONTES
'EL FIL INVISIBLE'
Un conte sobre els vincles que ens uneixen amb els qui
més estimem i sobre com, sovint, les coses més
importants són aquelles que no es veuen.
La Nura ha descobert el secret que amaga el melic. Ara ja
sap que en surt un fil invisible que la uneix a totes les
persones que més estima: la mare, el pare, els avis, els
tiets, els cosins, els amics... S’ha acabat tenir por quan no
estiguin amb ella perquè sap que aquest fil la lliga a ells
més enllà del temps i l’espai. Els connecta per sempre.
Públic destinat: Infants de 3 a 7 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIMECRES 26/01 A LES 19:15 H

CLUB DE LECTURA
AMB L'ESCRIPTOR IÑAKI RUBIO
Trona una escopetada a cal Gastó, i la muntanya tremola.
'Morts, qui us ha mort?' és la història d’un fratricidi que va
trasbalsar el Pirineu. L'autor de la novel·la ens descobrirà els
seus secrets al Club de Lectura.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

F E B R E R

DE 1/02 A 21/06 TOTS ELS DIMARTS A LES 19:15 H

TALLER
'ESTIMO LA MÚSICA... TOTA LA
MÚSICA!', AMB MÀRIO RAVIOLA
La Biblioteca Comunal d'Encamp acull l'activitat
'Estimo la música... Tota la música!', que es
desenvoluparà els dimarts, a les 19:15 h, de l'1 de
febrer al 21 de juny. Durant l'activitat, que anirà a
càrrec de Màrio Raviola, es faran audicions
comentades i il·lustrades d’obres musicals de totes
les èpoques i de tots els gèneres.
Per a més informació contacteu al +376 732 704 o
a biblioteca@encamp.ad
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIMECRES 23/02 A LES 19:30 H

CLUB DE LECTURA
'EL PARC'
L'escriptora
Alexandra
Grebennikova
conduirà l'activitat, on es parlarà del llibre 'El
parc', de l'escriptor i periodista rus Serguéi
Dovlatov.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

DIJOUS 24/02 A LES 19:30 H

TALLER
'CERIMÒNIA DE TE MINDFULNESS - GONGFU CHA'
La cerimònia de te Gongfu Cha es practica
per fomentar la bona relació en la
humanitat, promoure l'harmonia amb la
natura, calmar la ment i aconseguir la
puresa de la il·luminació.
L'activitat es dividirà en dues parts:
- En la primera s'introduirà al món del te. Es
farà una presentació de les varietats, el
procés d'elaboració i les característiques.
També es parlarà dels beneficis per la salut i
dels conceptes relacionats amb els estris
que s'utilitzaran per realitzar la cerimònia
del te.
- La segona part se centrarà en una activitat
guiada a on cada participant farà la seva
pròpia preparació del te en combinació amb
un exercici de mindfulness. Cada assistent
utilitzarà un set de te i d'accessoris propi.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIVENDRES 25/02 A LES 17:30 H

TALLER
'SOC UN PALLASSO'
El Carnaval és una festa coneguda
mundialment, un mitjà d'expressió que
molts nens i nenes valoren i gaudeixen.
Descobrirem com fer-ho sense deixar
d'inculcar valors positius ni d'ensenyar
tradicions.
Públic destinat: Per a infants de 6 a 8 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

M A R Ç

Concurs
Punts de llibre
11a edició
ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

OBERTURA DEL CONCURS A PARTIR DEL 15 DE MARÇ
Enguany se celebra l'onzena edició del concurs de punts de llibre de
les biblioteques comunals d'Encamp i del Pas de la Casa. L'activitat
pretén fomentar la lectura entre els més petits i consisteix en la
creació d'un disseny de punt de llibre que sigui propi i únic. Hi
poden participar els residents de la parròquia majors de 5 anys
vinculats amb el servei de biblioteques i el concurs es divideix en
diferents categories: benjamí, de 5 a 6 anys; aleví, de 7 a 10 anys;
infantil, d'11 a 14 anys; juvenil de 15 a 17 anys i adults a partir dels
18 anys. La data límit de presentació al concurs és el 15 de maig.
Per consultar les bases
comuencamp.ad/agenda

del

concurs

podeu

biblioteca@encamp.ad

accedir

a

Per a més informació:
Contacteu directament
amb la biblioteca a
través del correu
biblioteca@encamp.ad
o per telèfon al +376
732 704.
Els guanyadors de cada
categoria tindran el
punt de llibre imprès i
un lot de llibres.

·

+376 732 704

DISSABTE 19/03 A LES 11 H

TALLER DE POESIA
'LA MARIETA'
Taller d'introducció a la poesia per a infants on
s'estimularà diferents sensacions i emocions,
com sentir curiositat, interès i gaudir davant les
creacions
musicals,
visuals,
literàries,
plàstiques, obres escèniques... Tot utilitzant
estratègies per escoltar, mirar i llegir.
Públic destinat: Infants de 6 a 8 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIMARTS 29/03 A LES 19:15 H

CLUB DE LECTURA
'LA CASA DE FOC',
FRANCESC SERÉS

DE

Una nit d'hivern, un home arriba al Sallent
de Santa Pau. Ben aviat, el nouvingut rep
l'encàrrec de fer classes a la Mar, una noia
de tretze anys. La seva família és l'eix al
voltant del qual giren totes les vides de la
vall del Ser. La novel·la de Serés recorre els
camins que uneixen les cases i les vivències
dels habitants d'una vall on tothom hi
arriba fugint d'alguna cosa i a on només es
queden els que no han pogut anar-se'n.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

SEGON TRIMESTRE
A B R I L

DISSABTE 23/04 A LES 11 H

TITELLES DE SANT JORDI
Es farà una representació de la llegenda de
Sant Jordi a través de titelles durant la primera
setmana d’abril. Els menuts gaudiran de la
llegenda i la tradició de forma divertida i
amena.
Públic destinat: Infants de 3 a 7 anys i els infants
de l'Escola Bressol 'Els Esquirolets' d'Encamp
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DISSABTE 23/04 DURANT TOT EL DIA

REPARTIMENT DE ROSES DE SANT
JORDI
Es repartiran roses de Sant Jordi a les instal·lacions
de la Biblioteca Comunal d'Encamp durant tot el dia
fins a esgotar existències.

Públic destinat: Per a tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

DILLUNS 25/04 DURANT TOT EL DIA

'MARATÓ DE SANT JORDI'
Hi haurà una lectura continuada d'una obra andorrana
durant tot el dia a la Biblioteca Comunal d'Encamp.
Públic destinat: Per a tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIMECRES 27/04 A LES 19:15 H

CLUB DE LECTURA
'ESTIMADA VIDA', D'ALICE MUNRO
El llibre es divideix en dues parts: una que avança cap
al misteri contingut en el més petit fragment de
qualsevol vida i una segona que integra quatre peces
finals que formen una unitat autobiogràfica de
l'autora. Sobre aquesta darrera, Munro destaca en
diverses entrevistes que es tracta de "les primeres i les
darreres paraules (i les més íntimes) que he de dir
sobre la meva vida".
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

M A I G

DISSABTE 7/05 A LES 11 H

CONTACONTES
'LA MÀGIA DELS COLORS'
I si cada color ens portés a viure grans aventures en un món
imaginari? Això és el que li passa a la Mariana quan es vesteix
de rosa, de verd, de negre, de vermell... Li agrada tant que no
sap quin color escollir, fins que descobreix la màgia dels
colors. L'activitat estarà dirigida per la narradora Vanesa
Silva.
Públic destinat: infants de 3 a 7 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

DIMECRES 25/05 A LES 18 H

LLIURAMENT DE PREMIS
DE L'11È CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Se celebrarà l'entrega de premis amb els guanyadors del concurs de punts de
llibre que s'haurà convocat uns mesos abans. Estigueu atents a les xarxes
socials per quan s'obri la convocatòria.
Les categories participants són: benjamí (de 5 a 6 anys), aleví (de 7 a 10 anys),
infantil (d'11 a 14 anys), juvenil (de 15 a 17 anys) i adults (a partir dels 18 anys).
Públic destinat: Per a tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

J U N Y
DIMECRES 15/06 A LES 19:15 H

CLUB DE LECTURA
'BENVOLGUDA', D'EMPAR MOLINER
L'obra literària 'Benvolguda' està protagonitzada per una dona de
50 anys. El llibre parla sobre el pas del temps, la vulnerabilitat de
l’amor matrimonial, la drogodependència de la maternitat i la
caducitat de la vida artística.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
DISSABTE 18 A LES 11 H

TALLER
'JA ÉS AQUÍ L'ESTIU'. TEST FLORAL
DE FRIDA KAHLO
Per celebrar l'arribada d'una de les èpoques més acolorides,
farem un taller de manualitats dedicat a Frida Kahlo, la
pintora mexicana considerada tota una icona. Va ser autora
de 150 obres en què va projectar les seves dificultats per
sobreviure. A més, ha tingut un gran impacte en el món
literari i ha inspirat a escriptors de diversos gèneres.
Públic destinat: Infants de 7 a 12 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

TERCER TRIMESTRE
J U L I O L

I

A G O S T

TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS

BIBLIOPISCINA
Els menuts podran apropar-se a la
literatura mentre gaudeixen d'un dia
de piscina. Hi haurà tallers i
contacontes.

Públic destinat: Infants de 3 a 7 anys
Lloc: Piscina comunal d'Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

A G O S T

XIII Premi

de Narrativa
Fantàstica i de Terror
ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

OBERTURA DEL CONCURS A PARTIR DE L'1 D'AGOST
Enguany se celebra la tretzena edició del Premi de Narrativa
Fantàstica i de Terror organitzat per les biblioteques comunals
d'Encamp i del Pas de la Casa. El premi consisteix en la redacció d'un
o més relats fantàstics o de terror. Les creacions literàries han de
ser úniques i pròpies i hi poden participar infants a partir de 6 anys.
El premi es divideix en quatre categories (de 6 a 10 anys, d'11 a 14
anys, de 15 a 17 anys i més de 18 anys)
Per consultar les bases del concurs podeu accedir a
comuencamp.ad/agenda

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

Per a més informació:
Contacteu directament
amb la biblioteca a
través del correu
biblioteca@encamp.ad
o per telèfon
al +376 732 704.

S E T E M B R E
DISSABTE 24 A LES 11 H

TALLER
'CREEM EL RACÓ PLANETARI I EL SISTEMA
SOLAR'
Els infants podran entendre una mica més l'univers i veure quins
planetes tenim més a prop, quina proporció tenen entre ells i a
quina distància es troben.
Públic destinat: Infants de 5 a 12 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
DIJOUS 29/09 A LES 20 H

CONFERÈNCIA AMB L'ASTRÒNOM
JOAN PUJOL 'EL NOU TELESCOPI
ESPACIAL JAMES WEBB'
L’Astrònom Joan Pujol, del Parc Astronòmic del Montsec,
oferirà la conferència 'El nou telescopi espacial James
Webb'. Amb Pujol aprendrem a conèixer el que ens envolta
de forma més propera i a apreciar els petits detalls del gran
univers que ens rodeja.
Públic destinat: Per a tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DIMECRES 28/09 A LES 19:15 H

CLUB DE LECTURA "OLOR DE DIFUNT"
AMB L'ESCRIPTORA LUDMILLA LACUEVA

En el club de lectura del setembre es parlarà de l'obra 'Olor de
difunt', de l'escriptora Ludmilla Lacueva. Es comptarà també
amb la presència de la mateixa autora per comentar el llibre i
dissipar els dubtes que puguin tenir els lectors sobre l'obra.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

QUART TRIMESTRE
O C T U B R E
DILLUNS 03/10 A LES 20 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'DIARIO DE
UNA LEUCEMIA', AMB TONI GAMERO
L'autor Toni Gamero presentarà la seva obra 'Diario de una
leucemia' a La Valireta.
Públic destinat: Adreçat a tots els públics
Lloc: Sala de teatre de La Valireta

DISSABTE 22/10 A LES 11 H

CONTACONTES
'TEMPS DE CASTANYES'
Arriba la tardor, cauen les fulles dels arbres... La castanyera
obre la seva parada i mentre prepara castanyes i moniatos,
comença a explicar un conte.
Públic destinat: Infants de 3 a 7 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DISSABTE 29/10 DE 10 A 13.30 H I DE 15 A 18.30 H

DIA DE LES BIBLIOTEQUES
CAMPIONAT D'SCRABBLE
Celebrarem el dia de les Biblioteques amb el tradicional campionat
d'Scrabble en català. Hi poden participar majors de 16 anys.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp
biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

N O V E M B R E
8 DE NOVEMBRE A LES 19:30 H

ENTREVISTA
A L'ESCRIPTORA SÍLVIA SOLER
Entrevista amb la col·laboració de Culturàlia a l'escriptora
Sílvia Soler. Durant l'acte, un format que es va estrenar
l'any passat i que va tenir molt èxit per la interacció amb
els assistents, es parlarà de la trajectòria de l'autora i de la
seva darrera obra, 'Nosaltres, després'. La novel·la està
ambientada en la Barcelona contemporània i parla sobre
el pas del temps, l'amor i els daltabaixos de la vida.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

DISSABTE 19/11 A LES 11 H

CONTACONTES
'DINOSAURES EN CALÇOTETS'
El món dels dinosaures és un tema engrescador
que atrau a la gran majoria d'infants, i això fa que
des de la biblioteca es faci servir com a tema de
treball, aprofitant l'interès que genera en els
infants la temàtica.
Públic destinat: Infants de 3 a 7 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

D E S E M B R E
DISSABTE 17/12 A LES 11 H

ESPECTACLE NADALENC
'CAGA TIÓ', A CÀRREC DE LA
COMPANYIA LA MINÚSCULA
La celebració del Caga Tió comptarà amb animació
a càrrec de la companyia La Minúscula. Serà una
jornada on petits i grans podran gaudir d'una
estona en família i d'una de les tradicions més
màgiques del Nadal.
Públic destinat: Infants de 3 a 8 anys
Lloc: Biblioteca Comunal d'Encamp

DIMARTS 15/12 A LES 18 H

LLIURAMENT DE PREMIS
DEL
XIIIÈ
PREMI
DE
NARRATIVA FANTÀSTICA I
DE TERROR
Es lliuraran els premis als guanyadors del
XIIIè Premi de Narrativa i Fantàstica de
Terror. Com en les edicions anteriors, hi
haurà quatre categories: dues infantils,
joves i adults. Cada categoria està dotada
d'un premi diferent. L'acte comptarà amb
l'assistència dels participants, el jurat i les
autoritats, que entregaran els premis.
Estigueu atents per quan es convoqui i
s'obri el termini de presentació.
Públic destinat: Per a tot els públics
Lloc: Biblioteca Comunal d’Encamp

biblioteca@encamp.ad

·

+376 732 704

eBiblio Andorra és un servei de la Xarxa de
Biblioteques d'Andorra que fa possible el
préstec de continguts digitals a tots els
usuaris amb carnet de les biblioteques
públiques d'Andorra.

Es pot accedir a aquests continguts a
través de diferents dispositius: ordinadors
personals, tauletes o telèfons intel·ligents.

Podreu trobar-hi obres de ficció per
a públic adult i per a públic infantil i
juvenil,
que
inclouen
còmic,
narrativa, poesia i teatre, o bé obres
de no-ficció per a públic adult i per a
públic infantil i juvenil, que inclouen
obres
de
ciències
socials,
desenvolupament personal, esports,
informàtica, viatges, etc.

Consulteu el catàleg i com donar-vos d'alta del servei a
www.ebiblioandorra.ad
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Les inscripcions a les activitats s'obriran 10 dies abans de la seva realització.

comuencamp.ad

PRIMER TRIMESTRE
G E N E R
DIMECRES 19/01 A LES 17:30 H

DIA MUNDIAL DEL COMPOSITOR
Recital de piano a càrrec de Sergio Pacheco (professor
de música de les activitats culturals del Departament
d’Afers Socials i Cultura).
Públic destinat: Infants de l'Àrea de Jovent
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

F E B R E R

DIMARTS 08/02

CLUB DE LECTURA
Cada segon dimarts de mes s'ofereix una sessió de club
de lectura. Per a més informació es pot contactar
directament amb la biblioteca a través del correu
bibliotecapas@encamp.ad o per telèfon al +376 856 787.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

comuencamp.ad

DIVENDRES 25/02 A LES 19:30 H

TALLER
'CERIMÒNIA DE TE MINDFULNESS - GONGFU CHA'
La cerimònia de te Gongfu Cha es practica per fomentar la bona relació en la humanitat,
promoure l'harmonia amb la natura, calmar la ment i aconseguir la puresa de la il·luminació.
L'activitat es dividirà en dues parts:
- En la primera s'introduirà al món del te. Es farà una presentació de les varietats, el procés
d'elaboració i les característiques. També es parlarà dels beneficis per la salut i dels conceptes
relacionats amb els estris que s'utilitzaran per realitzar la cerimònia del te.
- La segona part se centrarà en una activitat guiada a on cada participant farà la seva pròpia
preparació del te en combinació amb un exercici de mindfulness. Cada assistent utilitzarà un
set de te i d'accessoris propi.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

DIMARTS I DIMECRES 1/03 I 2/03 A LES 17:30 H

TALLER DE CARNESTOLTES
'COM HAS CANVIAT!'
L'activitat anirà a càrrec de Martina Linares i Teresa Blanco. Es
tracta d'una activitat reservada als infants usuaris de l'Àrea de
Jovent on hi haurà un taller de maquillatge i de complements
per transformar l'aspecte dels assistents i donar-los un toc
festiu i esbojarrat, tot seguint amb l'ambientació i temàtica
característica de Carnestoltes.
Públic destinat: Infants de l'Àrea de Jovent i del Llaç d'Animació
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DIMARTS 8/03 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA
'ETS LA MEVA VIDA, ETS LA MEVA
MORT', DE MARIA DE LA PAU JANER
Una història publicada fa més de dues dècades per l'escriptora
mallorquina que conté moltes històries, però totes amb un
nexe comú: la força de l’amor en les nostres vides, que ens
arrossega quan apareix i ens deixa desvalguts quan se’n va.
Públic destinat: Adults
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DIVENDRES 11/03 A LES 17:30 H

TALLER INFANTIL
SOBRE LA HISTÒRIA D'ANDORRA
Amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució (14 de març)
es farà un taller per apropar als més menuts la història
d'Andorra. L'activitat anirà a càrrec de Carolina Caubet. Els petits
coneixeran les dades essencials de la identitat i la història del
Principat a partir d'un taller molt lúdic i participatiu.
Públic destinat: A partir de 5 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

M A R Ç

Concurs
Punts de llibre
11a edició
ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

OBERTURA DEL CONCURS A PARTIR DEL 15 DE MARÇ
Enguany se celebra l'onzena edició del concurs de punts de llibre de
les biblioteques comunals d'Encamp i del Pas de la Casa. L'activitat
pretén fomentar la lectura entre els més petits i consisteix en la
creació d'un disseny de punt de llibre que sigui propi i únic. Hi
poden participar els residents de la parròquia majors de 5 anys
vinculats amb el servei de biblioteques i el concurs es divideix en
diferents categories: benjamí, de 5 a 6 anys; aleví, de 7 a 10 anys;
infantil, d'11 a 14 anys; juvenil de 15 a 17 anys i adults a partir dels
18 anys. La data límit de presentació al concurs és el 15 de maig.
Per consultar les bases
comuencamp.ad/agenda

del

concurs

podeu

accedir

a

bibliotecapas@encamp.ad · +376 856 787

Per a més informació:
Contacteu directament
amb la biblioteca a
través del correu
bibliotecapas@encamp.
ad o per telèfon al +376
856 787.
Els guanyadors de cada
categoria tindran el
punt de llibre imprès i
un lot de llibres.

SEGON TRIMESTRE

comuencamp.ad

A B R I L
DIMARTS 12/04 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA
'FLAIXOS DE LLUM BLANCA', DE PILAR
BURGUÉS
L’escriptora andorrana, historiadora i bibliotecària durant molts
anys, exposa amb la seva narració directa i concisa l’experiència
traumàtica d’una cirurgia com a punt de partida d’una sèrie de
relats autobiogràfics, uns flaixos de llum blanca viscuts al llarg
de 15 anys.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
DIJOUS 21/04 A LES 17:30 H

CONTACONTES
'SANT JORDI A LA COVA DEL DRAC'
Adaptació de la llegenda de Sant Jordi amb taller inclòs. Es
pintarà un drac gegant entre tots a la vidrera de la biblioteca. El
conta contes anirà a càrrec de Vanessa Silva.
Públic destinat: Públic infantil
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
DISSABTE 23/04 DURANT TOT EL DIA

CELEBRACIÓ DE SANT JORDI
Es farà l'obsequi de llibres d'ocasió i d'una rosa als usuaris de
la biblioteca.
Públic destinat: Tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
b i b il b
i ol it o
e tceacpaa@se@necnacm
am
p .pa.da d · · + 3+7367 67 3825 67 0748 7

M A I G
DIMECRES 11/05 A LES 17:30 H

TALLER INFANTIL DE SENSIBILITZACIÓ
DEL MEDI AMBIENT 'AIGUA PER A
TOTS'
El taller es farà en col·laboració amb Unicef. L'activitat anirà
a càrrec de Mercè Millan i es tractaran temes com la
contaminació de l'aigua, es coneixeran les seves causes i la
desigualtat global de l'accés a l'aigua neta.
Públic destinat: A partir de 5 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DIJOUS 26/05 A LES 18 H

LLIURAMENT DE PREMIS
DE L'11È CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Se celebrarà l'entrega de premis amb els guanyadors del concurs de punts
de llibre que s'haurà convocat uns mesos abans. Estigueu atents a les
xarxes socials per quan s'obri la convocatòria. Les categories participants
són: benjamí (de 5 a 6 anys), aleví (de 7 a 10 anys), infantil (d'11 a 14 anys),
juvenil (de 15 a 17 anys) i adults (a partir dels 18 anys).
Públic destinat: Per a tot el públic
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

b i b il b
i ol it o
e tceacpaa@se@necnacm
am
p .pa.da d · · + 3+7367 67 3825 67 0748 7

J U N Y
DIMARTS 14/06 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA 'ABANS DE LES
CINC SOM A CASA', D'ALBERT FORNS
Albert Forns, ja conegut pels membres del Club de lectura
del Pas de la Casa. Ens parlarà de tota la seva obra, que
hem incorporat a les lectures d’enguany. Una obra escrita
a partir de la troballa d’uns diaris personals.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
DISSABTE 18/06 A LES 17:30 H

CONTACONTES
'EL PATUFET'
Contacontes a càrrec de Vanessa Silva. Durant l'activitat es
treballarà la narració de 'El Patufet', el famós conte clàssic que
mostra diferents valors d'aprenentatge per als més petits.
Públic destinat: A partir de 3 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

TERCER TRIMESTRE
J U L I O L

I

A G O S T

ESPECTACLES AL CARRER. Es realitzaran diferents activitats i
espectacles de dinamització per a tots els públics. Les accions
tindran lloc a diferents punts del Pas de la Casa. Informeu-vos
a comuencamp.ad/agenda
b i b il b
i ol it o
e tceacpaa@se@necnacm
am
p .pa.da d · · + 3+7367 67 3825 67 0748 7

A G O S T

XIII Premi

de Narrativa
Fantàstica i de Terror
ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

OBERTURA DEL CONCURS A PARTIR DE L'1 D'AGOST
Enguany se celebra la tretzena edició del Premi de Narrativa
Fantàstica i de Terror organitzat per les biblioteques comunals
d'Encamp i del Pas de la Casa. El premi consisteix en la redacció d'un
o més relats fantàstics o de terror. Les creacions literàries han de
ser úniques i pròpies i hi poden participar infants a partir de 6 anys.
El premi es divideix en quatre categories (de 6 a 10 anys, d'11 a 14
anys, de 15 a 17 anys i més de 18 anys).
Per consultar les bases
comuencamp.ad/agenda

del

concurs

podeu

accedir

a

bibliotecapas@encamp.ad · +376 856 787

Per a més informació:
Contacteu directament
amb la biblioteca a
través del correu
bibliotecapas@encamp.
ad o per telèfon
al +376 856 787.

S E T E M B R E
DIMARTS 13/09 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA
En aquesta edició del Club de lectura es comentaran les lectures
de l'estiu i es repartiran els llibres dels escriptors convidats
d'enguany: Sílvia Soler i Martí Gironell.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DIVENDRES 30/09 A LES 19 H

TALLER 'CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE SOLAR' I
CONFERÈNCIA 'JULES VERNE. DE LA TERRA A LA LLUNA'
A CÀRREC DE L'ASTRÒNOM JOAN PUJOL
El taller 'Construcció d'un rellotge solar' es farà com a
activitat escolar als centres del Pas de la Casa en horari
lectiu. Una vegada construït l’artefacte, caldrà orientar-lo
correctament amb ajuda d’una brúixola i una Rosa dels
vents.
Pel que fa a la conferència, l’astrònom Joan Pujol mostrarà
una segona edició de la coneguda obra de Jules Verne,
impresa l’any 1872. A més, parlarà del llibre des del vessant
científic anotant la gran quantitat de coincidències amb la
realitat, que van fer que al cap d’uns cent anys l’home
pogués trepitjar per primera vegada la Lluna.
'De la terra a la lluna' és una novel·la «científica» i «satírica»
que comença com una sàtira de l'estereotip nord-americà
de l'època, és un intent de descriure per primera vegada
amb minuciositat científica els problemes que cal resoldre
per aconseguir enviar un objecte a la Lluna.
Públic destinat: Per a tot el públic
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

QUART TRIMESTRE
O C T U B R E
DIMARTS 11/10 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA

Es comentarà el darrer llibre de Martí Gironell, que està previst que
es publiqui durant el mes de setembre.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DIVENDRES 14/10 I DISSABTE 15/10 A LES 17:30 H

TALLER INFANTIL
'LA TARDOR ARRIBA A LA BIBLIOTECA'
Taller per decorar la biblioteca amb colors i motius de la
tardor. Es farà un mural i una exposició de castanyes,
panellets i carbasses a càrrec de Martina Linares i Teresa
Blanco.
Públic destinat: Infants a partir de 3 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

DILLUNS 24/10

DIA DE LES BIBLIOTEQUES
Per celebrar el dia de les Biblioteques es farà una acció conjunta
amb la Xarxa de Biblioteques d’Andorra amb l’objectiu de fomentar
la lectura.
Públic destinat: Per a tots els públics
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

N O V E M B R E
DISSABTE 12/11 A LES 16 H

TALLER
'SCRAPBOOKING' DE NADAL
Isa Requena oferirà un taller de 'scrapbooking' que tindrà com a temàtica el
Nadal. Serà un taller molt pràctic per aprendre les aplicacions d’aquesta tècnica
i veure els resultats d’un objecte que cadascú decorarà al seu gust.
Públic destinat: Adults
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
DILLUNS 21/11 A LES 19:30 H

ENTREVISTA
AMB L'ESCRIPTOR MARTÍ GIRONELL
Martí Gironell és Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, ha
treballat a Ràdio Besalú, Ràdio Olot, Catalunya Ràdio i TV3.
Col·labora en mitjans de comunicació com El Punt Avui, La
República, Enderrock i L’Illa dels Llibres. Entre les seves obres
destaca 'El Pont dels jueus'. Està previst que al setembre publiqui
el seu darrer llibre i el tindrem al Pas de la Casa per entrevistar-lo
amb la col·laboració de Culturàlia.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

D E S E M B R E
DIMARTS 13/12 A LES 16:30 H

CLUB DE LECTURA
'TRES NADALS', DE QUIM MONZÓ
Tres relats que no són estrictament nadalencs perquè defugen del
gènere i donen una visió poc convencional d’aquest període de l’any.
Públic destinat: Majors de 16 anys
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
bibliotecapas@encamp.ad

·

+376 856 787

DISSABTE 17/12 A LES 17:30 H

ESPECTACLE 'CAGA TIÓ' A CÀRREC DE
LA COMPANYIA LA MINÚSCULA
La celebració del Caga Tió comptarà amb animació a càrrec
de la companyia La Minúscula. Serà una jornada on petits i
grans podran gaudir d'una estona en família i d'una de les
tradicions més màgiques del Nadal.
Públic destinat: Infatil
Lloc: Biblioteca Comunal del Pas de la Casa

Club de
Lectura
DEL PAS DE LA CASA

Cada segon dimarts de mes s'ofereix una sessió de club de
lectura obert a tohom i recomanada per a major de 16 anys.
Una activitat divertida per als amants de la lectura que et
permetrà descobrir nous llibres, autors i diferents punts de
vista de la mateixa novel·la fins i tot!

bibliotecapas@encamp.ad

·

Per a més informació:
Contacteu directament amb la
biblioteca a través del correu
bibliotecapas@encamp.ad o
per telèfon al +376 856 787.

+376 856 787

Departament de Cultura i Afers Socials
Servei de bibliotesques
Biblioteca Comunal d'Encamp
Complex Esportiu i Sociocultural
Pg. de l'Alguer SN · Encamp
+376 732 704
biblioteca@encamp.ad

Biblioteca Comunal del Pas de la Casa
Centre Esportiu
Av. del Consell General SN · El Pas de la Casa
+376 856 787
bibliotecapas@encamp.ad

