
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar

Telèfon: 972 16 05 66
biblioteca@riellsiviabrea.cat
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Horari

+info

riellsiviabrea.cat

ens trobareu a la 
Pl. de la Vila nº 4

Tardes
de dilluns a divendres

de 15. 30 a 20h

Matins
dimarts i dissabtes 

de 9.30 a 13h

Nou servei de whatsapp!
Renova, reserva, inscriu-te a les 

activitats i pregunta a la biblioteca

690949609

Servei en funcionament durant 
l’horari d’obertura de l’equipament



setembre

octubre
desembre

novembre

Taller TIC: Iniciació al processador de textos

Conte nadons. Contes sobre la pell

Club de lectura

Tast de cava i contes picantons

Hora del conte L’Estel de nadal i cagatió

Tertúlia en anglès

Club de lectura

Hora del conte en anglès

Filosofia per a joves intrèpids

ScapeRoom

Taller de màscares

Taller: EBIBLIO

Xerrada: Racó de famílies

Hora del conte. Gossos i lletres

TOTES les activitats seran gratuïtes a excepció 
que s’indiqui el contrari.

Dilluns 30/09|9h-12h

Dimarts 05/11|10.30h

Dijous 12/12|20.30h

Divendres 13/12|19h

Dijous 19/12|17h

Divendres 15/11|18.30h

Dijous 03/10|20.30h

Dilluns 07/10|17h

Dilluns 21/10|17h

Dimecres 30/10|18h

Dijous 31/10|17h

Dijous 14/11|18h

Dijous 28/11|18.30h

Dimarts 19/11|17h

Coneixerem els diferents processadors de textos. 
Aprendrem a utilitzar les eines necessàries per realitzar 
documents bàsics.  Crearem, modificar i desarem 
documents. Cal inscripció prèvia fins al 23/09.

Contes sobre la pell és que els pares i mares experi-
mentin amb els contes i el tacte, gaudeixin de l’estona 
compartida i puguin agafar idees i recursos per apli-
car-ho a casa seva amb els seus fills.
A càrrec de Bambú és joc.

Cal inscripció prèvia

 Trobada literària en anglès guiada per un moderador/a 
expert. Compartirem les opinions que ens ha provocat 
la lectura d’un mateix llibre en llengua anglesa, 
prèviament seleccionat. També debatrem temes 
d’actualitat d’interès general. Aquesta activitat està 
pensada per a totes aquelles persones interessades en 
la lectura i el debat en llengua anglesa. Vine a buscar 
el teu exemplar.
A càrrec de l’Escola d’idiomes Punt de Partida.

Comentarem el clàssic: “El padrí” de Mario Puzo. Vine 
a recollir el teu exemplar!
A càrrec d’Assum Guardiola de Factoria de lletres.

Una hora de contes, carregada de vocabulari eròtic, 
ens endinsara en relacions d’amors impossibles, en 
figues i pebrots que somien en l’adulteri, en parelles 
desorientades, tot plegat fent volar la imaginació als 
qui els escoltin... tot això acompanyat d’una selecció 
de caves.
A càrrec de Mònica Torra i Bocamoll, Vins i coses 
bones!
Preu: 5€. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Comentarem el clàssic: “Orgull i prejudici” de Jane 
Austen. Vine a recollir el teu exemplar!
A càrrec d’Assum Guardiola de Factoria de lletres.

Vine a escoltar contes en anglès!
Destinat a infants de 3 a 7 anys.
A càrrec de l’Escola d’idiomes Punt de Partida.

Ens qüestionarem perquè passen les coses, reflexionarem 
sobre temes d’actualitat, exposarem les nostres idees i 
aprendrem a respectar les idees dels altres.
Destinat a joves de 8  a 12 anys. 
A càrrec d’Agnès Bertran.

S’acosta Halloween i passen coses terribles, diuen 
que hi ha un artefacte explosiu a la biblioteca, 
t’atreveixes a desactivar-lo?
Activitat destinada a joves i adults. 
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

Prepara la teva màscara de Halloween!
Activitat destinada a infants de 3 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia.

Taller de nocions bàsiques per aprendre a utilitzar la 
plataforma Ebiblio (préstec de llibres electrònics).

“No ploris... no t’enfadis.... escoltem les emocions”.
Escoltar les emocions dels nostres infants és el primer 
pas per ajudar-los a entendre-les.
Xerrada destinada a pares i mares.
A càrrec de Milos Salgueda, Psicòloga i col·laboradora 
del suplement Criatures del diari Ara.

Treballarem la lectura amb gossos de teràpia a càrrec 
d’ATAGI. 

A càrrec de Pepa Contes

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia

Cal inscripció prèvia. Places limitades


