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DESTAQUEM
18A MARATÓ DE CONTES
Vine a la festa dels contes.
Divendres, 13 de setembre
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
A les 18 h: Contes per a tota la família
A les 20 h: Contes al bar de la marató
A les 21 h: Contes per a joves i adults

BIBLIOTECA BELLVITGE
Avinguda d’Amèrica, 69. Telèfon: 93 264 15 72

ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
POEMES VORA EL MAR (narració amb tite-
lles), a càrrec de L’Estenedor Teatre
Un petit espectacle, amb narracions i titelles, 
sobre poemes de l’autora tarragonina Olga Xi-
rinacs.
Coneixerem els personatges que viuen dins, 
sobre i a prop del mar. Nedarem amb peixos 
i meduses. Ens banyarem a la platja. Intenta-
rem pescar algun musclo, i anirem a feinejar 
amb els pescadors
Dijous, 12  de setembre, 18 h

L’HORA DEL CONTE
Amb Marta Catalan

El circ de drap
Vine i descobriràs els tripijocs i les trifulgues 
d’un circ en miniatura.
Dijous, 3 d’octubre, 18 h

Hora del conte i presentació de la col·lecció  
Contes Desexplicats,  de l’editorial Baula, a 
càrrec de Vivim del Cuentu
A Contes Desexplicats trobareu personatges 
i relats clàssics capgirats com un mitjó. Amb 
arguments plens de sorpreses i molt d’hu-
mor que faran volar la imaginació dels pri-
mers lectors.
Dijous, 17 d’octubre, 18 h

L’Estenedor Teatre



Marrameu i el follet del bosc
Anirem a l’escola amb un ruc que volia apren-
dre a llegir, sortirem a caçar bolets i ens tro-
barem un follet.
Dijous, 7 de novembre, 18 h

Són coses de tritons i libèl·lules
Rondalles de colors, d’amistat, de pacièn-
cia, de festa i d’aventures.
Dijous, 5 de desembre, 18 h

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Phantom Manor, amb Kids&us L’Hospitalet
Coneix les divertides aventures d’uns fantas-
mes que s’allotgen en una casa molt antiga. 
Els més petits podran gaudir d’aquests fan-
tasmes tan divertits i alhora familiaritzar-se 
amb la llengua anglesa.
Dimarts, 8 d’octubre, 18 h

CINEMA
Brave, de Mark Andrews.
Viu una apassionant aventura a les Terres 
Altes d’Escòcia.
Divendres, 11 d’octubre, 18 h

Kerity, la casa dels contes, de Dominique 
Monféry
Natanaél té gairebé 7 anys i encara no sap 
llegir quan hereta una biblioteca plena de 
contes i secrets...
Divendres, 8 de novembre, 18 h

Cuento de Navidad, de Robert Zemeckis
El senyor Scrooge és un home avar i solitari. 
No pot suportar el Nadal i tot el que signifi -
ca: trobades familiars, regals, festes... Però 
aquest any una visita inesperada la vigí-
lia de Nadal li farà obrir els ulls i el farà 
canviar d’actitud.
Divendres, 13 desembre, 18 h

VISITA DEL PARE NOËL A LA 
BIBLIOTECA
Petits i grans veniu a saludar i portar els vos-
tres missatges a l’autèntic Pare Noël. 
Dimecres, 18 de desembre, 18 h

TALLERS
TECNO KIDS
Aprèn a fer còmics on line. Per a infants de 
10 a 14 anys. Curs adreçat a petits creadors.
Els dimecres 4 i 11 de desembre, de 18 a 20 h



BIBLIOTECA CAN SUMARRO
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n Telèfon: 93 337 20 82

L’HORA DEL CONTE
Amb Núria Clemares

Contes entremaliats
Dimecres, 9 d’octubre, 18 h

Contes solidaris
Dimecres, 13 de novembre, 18 h

Fem teatre amb contes tradicionals
Dimecres, 11 de desembre, 18 h

 
CINEMA
El origen de los guardianes, de Peter Ramsey
La història d’un grup de superherois amb ex-
traordinaris poders.
Dissabte, 19 d’octubre, 12 h

Hotel Transilvania, de Genndy Tartakovsky
Des del seu naixement, Mavis viu en un luxós 
hotel de Transsilvània creat per protegir els 
monstres de l’amenaça dels éssers humans.
Dissabte, 30 de novembre, 12 h

Los teleñecos en cuentos de Navidad, de 
John Fenner
El clàssic conte de Nadal de Charles Dickens 
brilla amb humor i fantasia en les mans dels 
sempre divertits teleñecos.
Dissabte, 21 de desembre, 12 h

TALLERS
Trabalenguas – Embarbussaments
A càrrec de Kumon
Activitat per a pares, mares i fi lls

Dissabte, 5 d’octubre, 12 h 

Instruments musicals amb materials 
reciclats
Fes les teves maraques, fl autes, pandere-
tes, etc.
A partir de 4 anys
Dimecres, 23 d‘octubre, 18 h

Vine a fer el pessebre a la Cansu  I
Confi guració de les fi guretes del pessebre 
A partir de 4 anys
Dimecres, 27 de novembre, 18 h

Vine a fer el pessebre a la Cansu  II
A partir de 4 anys 
Dijous, 29 de novembre, 18 h

El pare Noël visita la Cansu 
Els petits entreguen les cartes
perquè el Pare Noël les posi al sac.
Divendres, 20 de desembre, 18 h
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BIBLIOTECA JOSEP JANÉS
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33. Telèfon: 93 449 28 86

L’HORA DEL CONTE
Amb Mon Mas

El país dels interrogants
Qui pinta l’arc de Sant Martí? I si el desper-
tador de la pluja es queda sense piles? I si el 
sol s’adorm? Fins on arriba el forat del melic?
Dimecres, 16 d’octubre, 18 h

Gratanúvols o un conte sobre el Nadal
Històries per volar.
Recull de contes per volar d’aquí a allà. Fes-
te la maleta i no et deixis la imaginació per 
cap racó.
Dimecres, 18 de desembre, 18 h

Un viatge sensorial (hora del conte inclusiva) 
Amb Elisabet Ulibarri
Adreçada a tots els infants amb o sense plu-
ridiscapacitat
Dissabte, 30 de novembre. 12 h

CINEMA
Descobrint els Robinsons, d’Stephen J. 
Anderson
Celebrem el Dia Internacional de l’Inventor
Dijous, 7 de novembre, 17.30 h

El geperut de Notre Dame, de Gary Trousdale
Celebrem el Dia Mundial de les Persones 
amb Discapacitat
Dimarts, 3 de desembre, 17.30 h

Arthur Christmas, de Sarah Smith
Celebrem el Nadal
Dijous, 19 de desembre, 17.30 h

 

TALLERS

Postals de Nadal. 4a edició
Infants de 4 a 7 anys
Dijous, 12 de desembre, de 17.30 a 18.30 h

Postals de Nadal. 4a edició

Infants de 8 a 12 anys 
Dijous, 12 de desembre, de 18.30 a 19.30 h 

Arthur Christmas
Celebrem el Nadal
Dijous, 19 de desembre,Dijous, 19 de desembre,

TALLERS



BIBLIOTECA LA BÒBILA
Plaça de la Bòbila, 1. Telèfon: 93 480 74 38

L’HORA DEL CONTE
Amb Rubén Martínez

El culete de Manolete
Dimarts, 15 d’octubre, 18 h

El lobo vegetariano y otros cuentos amistosos
Dimarts, 12 de novembre, 18 h

El conejo que quería ser invencible                                                                                                         
Dimarts, 10 de desembre, 18 h

Contesplai
El grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can 
Vidalet ens presenta una hora del conte
Dimarts, 19 de novembre, 18 h

CLUB DE LECTURA
Club de lectura Diver-Fun
Un club de lectura per a persones amb diversitat 
funcional. En col·laboració amb el Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet

Dimarts, 8 d’octubre, 18 h
Dimarts, 5 de novembre, 18 h
Dimarts, 3 de desembre, 18 h

BIBLIOTECA LA FLORIDA
Avinguda del Masnou, 40. Telèfon: 93 447 02 22

L’HORA DEL CONTE
Amb Núria Clemares

Històries de gossera
Dimecres, 16 d’octubre, 18 h

Contes entremaliats
Dimecres, 20 de novembre, 18 h

Fem teatre amb els contes tradicionals
Dimecres, 18 de desembre, 18 h

 

CINEMA FAMILIAR
La biblioteca projecta pel·lícules per a tota 
la família.
Els dijous 24 d’octubre, 28 de novembre i 19 de 
desembre, 18 h

 

TALLERS
Fes la teva joguina
Del dilluns 9 al divendres 13 de desembre, 18 h
Cal inscripció prèvia

Núria Clemares



BIBLIOTECA PLAÇA EUROPA
Carrer d’Amadeu Torner, 57. Telèfon 93 264 86 25

L’HORA DEL CONTE
Amb Santi Rovira

Coloraines 
Dimarts, 29 d’octubre, 18 h 

Monstres que no fan por
Dimarts, 26 de novembre, 18 h 

El pastoret Barretina
Dimarts, 17 de desembre, 18 h

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Phantom Manor, amb Kids&us L’Hospitalet
Coneix les divertides aventures d’uns fantas-
mes que s’allotgen en una casa molt antiga. 
Els més petits podran gaudir d’aquests fan-
tasmes tan divertits i alhora familiaritzar-se 
amb la llengua anglesa.
Dijous, 26 de setembre, 18 h

CLUBS DE LECTURA
Club de lectura infantil

El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas
A càrrec de Mary Serrano
Un club de lectura especial, adreçat als in-
fants de 8 a 12 anys que devoren llibres
Divendres, 18 d’octubre, 18 h

XERRADES
“Obesitat en els infants: hàbits d’una bona 
alimentació”
A càrrec de Marta Sánchez.
Ho organitza: Clínica Eudiet
Dimarts, 1 d’octubre, 18 h

“Les malalties infantils”
Xerrada col·loqui a càrrec
de la pediatra Ada Cid
Un espai obert on els pares i les mares po-
dran expressar els seus dubtes a la pediatra
Dimecres, 4 de desembre, 17.30 h

CINEMA
El zoo d’en Pitus, de Mireia Ros
Pel·lícula que acompanya la lectura del tri-
mestre del Club de lectura infantil
Dijous, 17 d’octubre, 18 h



BIBLIOTECA SANTA EULÀLIA
Carrer de Pareto, 22. Telèfon: 93 331 34 91

L’HORA DEL CONTE
Amb Sandra Rossi

Històries d’amor estrany
Vols escoltar històries d’amor? Vols passar 
una bona estona divertida i emocionant? 
Et convidem a L’hora del conte amb Sandra 
Rossi
Dimecres, 2 d’octubre, 18 h

Somriure perdut
Per trobar el somriure perdut potser neces-
sitem que siguis el millor detectiu. T’animes 
a passar una bona estona amb la Sandra 
Rossi? 
Dimecres, 6 de novembre, 18 h

Un lleó a la biblioteca
Tenim un convidat molt especial a la bibliote-
ca. Potser et ve de gust conèixer-lo i venir a 
veure què ens vol explicar de la mà de San-
dra Rossi. 
Dimecres, 4 de desembre, 18 h

Contes explicats pels seus autors
Vols conèixer qui són els que s’inventen i 
escriuen els contes que llegeixes? Aquesta 
hora del conte és un bon moment per es-
coltar contes contats pels propis escriptors. 
Dimecres, 11 de desembre, 18 h

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44. Telèfon: 93 260 24 84

L’HORA DEL CONTE
Amb Clara Gavaldà

Amore, amore, amore… i contes
Dijous, 24 d’octubre, 18 h

Contes amb ‘quasi’ art
Dijous, 21 de novembre, 18 h

Contes matemàtics
Dijous, 19 de desembre, 18 h

DISSABTES FAMILIARS
Bon Profit, Miquel, a càrrec de la Companyia 
Micro Troupe
Espectacle de narració teatralitzada basat en 
l’obra i la persona del poeta Miquel Martí i Pol.
Dissabte, 5 d’octubre, 12 h

Sandra Rossi

Clara Gavaldà
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XERRADA
“Gestió d’emocions per a pares i mares”, a 
càrrec d’Andrés Moya
Dijous, 10 d’octubre, a les 19 h

ESPECIAL 1713
Amb Santi Rovira

Un conte de 1713

Commemoració dels 300è aniversari de la signatura del 
Conveni de L’Hospitalet 1713-2013, un tractat internaci-
onal que regulava les condicions d’evacuació dels exèr-
cits austriacistes, d’acord amb el que s’havia pactat al 
Tractat d’Utrech.

Dissabte, 19 d’octubre, a les 12 h, a la Biblioteca Bellvitge

Dissabte, 26 d’octubre, a les 12 h, a la Biblioteca la Bòbila

Diumenge, 27 d’octubre, a les 12 h, al Museu de L’Hospitalet

Dissabte, 9 de novembre, a les 12 h, a la Biblioteca Tecla Sala

Dissabte, 16 de novembre, a les 12 h, a la Biblioteca Josep Janés

Dissabte, 23 de novembre, a les 12 h, a la Biblioteca Santa Eulàlia

Dissabte, 30 de novembre, a les 12 h, a la Biblioteca La Florida

Dissabte, 14 de desembre, a les 12 h, a la Biblioteca Can Sumarro

 

ESPECIAL ANY ESPRIU A L’HOSPITALET
A càrrec de Plaudite Teatre

La caixa màgica de l’Espriu

Dijous, 28 de novembre, a les 18 h, a la Biblioteca Tecla Sala

Dilluns, 23 de desembre, a les 18 h, a la Biblioteca Can Sumarro

Dilluns, 30 de desembre, a les 18 h, a la Biblioteca Bellvitge

Dijous, 2 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Josep Janés

Divendres, 3 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Santa Eulàlia



www.l-h.cat/bibl ioteques
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