ACTIVITATS TRIMESTRALS
Biblioteques del Baix Llobregat

2020

Gener
Febrer
Març

Gener 2020
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
(ONU) pretenen eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i
posar fre al canvi climàtic i a problemes d’educació, de salut, de manca
d’igualtat de gènere, de pau i vers les ciutats sostenibles.
La Gerència de Serveis de Biblioteques s’alinea amb l’estratègia de la Diputació de Barcelona i de l’àmbit bibliotecari amb els ODS, entre els quals la
Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) va
situar l’alfabetització universal com a eix vertebrador d’aquest desenvolupament sostenible. Les biblioteques públiques hi juguen un paper essencial i és
una bona oportunitat per donar visibilitat a la feina de la biblioteca pública
per millorar la vida de les persones i de les comunitats on s’ubiquen i com a
agents de transformació del món.
Des del Grup De L’Hort a la Biblioteca, enguany l’eix de treball es focalitza
sobretot en l’ODS 6: Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible
de l’aigua i el sanejament per a totes les persones; el qual persegueix garantir
un accés universal i equitatiu a l’aigua potable i a serveis de sanejament i
higiene adequats per a totes les persones; millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació; augmentar la utilització eficient dels
recursos hídrics a tots els sectors i protegir els ecosistemes, entre d’altres fites.
Pensem que la qüestió de l’aigua és d’especial rellevància per la configuració natural de la nostra comarca i per les activitats socioeconòmiques que hi
tenen vinculació, motiu pel qual és oportú treballar-la des de les biblioteques.
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HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA PLAÇA EUROPA
Del 7 de gener
al 16 de febrer

Concurs: FOTOGRAFIA UN PLAT CREATIU! Vols guanyar una
cistella de verdures agroecològiques del Baix Llobregat?
Elabora un plat de cuina creativa amb els productes de
temporada de l’hort, fes-li una foto amb el carnet de la
biblioteca mostrant el teu nom i penja-la (un adult) a les xarxes
socials de la biblioteca. Consulta les bases al web
www.bibliotequeslh.cat i al Facebook de la biblioteca. Activitat
per a totes les edats.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Del 8 de gener Espai de trobada: RECEPTES DE LA MEVA IAIA
fins 31 de març. Busca a la Biblioteca Bellvitge l’espai d’intercanvi de receptes i
comparteix aquella recepta de la teva iaia que vols que no es
perdi. Hi ha vida més enllà de la pizza!

SANT VICENÇ DELS HORTS – BIBLIOTECA LES VOLTES
Durant el mes
de gener

Exposició: PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS Selecció
de documents sobre les plantes i herbes utilitzades a favor de la
salut de les persones. Al replà de la planta 1

SANT FELIU DE LLOBREGAT – BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG
Data: dijous de
gener i febrer
de 2020, de 10
a 12 h

Tallers “Investiguem la natura i descobrim la biblioteca”.
Es tracta d'un espai de descoberta de natura de 0 a 6 anys que
consta de racons on s'exposen diferents materials naturals. Els
infants poden experimentar, descobrir les seves propietats i també
la procedència dels materials que estan descobrint. També
consulten una selecció de llibres de la biblioteca sobre diferents
elements naturals i productes de la terra. El taller té 4 racons:
Descoberta de la biblioteca i racó infantil, Toca-toca: elements
naturals com llavors, fruits secs, escorça, pedres, etc., Olorar
herbes aromàtiques i entendre les seves propietats., Tocar i
escoltar els ocells de Sant Feliu: a través d'un panell explicatiu
amb tots els ocells que trobem a Collserola i amb uns peluixos
didàctics per escoltar el seu cant. Nivell educatiu: P3, P4, P5 i 1r i
2n d’educació primària. En col·laboració amb el Departament de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La
dinàmica va a càrrec d'Econimbus (http://www.econimbus.cat).
Programa municipal d’activitats educatives.
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MOLINS DE REI - BIBLIOTECA EL MOLÍ
Dilluns13 de
gener, a les
17:30 h

Contes menuts (0-36 mesos): A LA VORETA DELS NÚVOLS
Volarem entre els núvols i veurem sortir el sol, jugarem amb les
papallones i saludarem els ocells. Cantarem quan plogui i
jugarem amb l’arc de Sant Martí, i quan arribi el fred ens
abrigarem i gaudirem dels suaus i blancs flocs de neu. I quan el
sol marxi i arribi la nit, i el cel s’ompli de petits estels, somiarem
que volem amb un globus “A la voreta dels núvols”, a dalt del
cel. A càrrec de Cia Patawa. Lloc: Sala 2. Activitat per a famílies
amb nadons de 0 a 36 mesos. Places limitades. Cal inscripció
prèvia.

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÁNDEZ JURADO
Dimecres 15 de Taller familiar: HORA DEL MEDI AMBIENT “BOMBES DE
gener a les 18 h LLAVORS”

A càrrec de Zero Waste. Infants a partir de 4 anys acompanyats
d’un adult. Inscripcions a partir del 21 de gener. Inscripcions a
partir del 2 de gener.

PALLEJÀ – BIBLIOTECA DE PALLEJÀ
Del 15 al 22 de
gener

Exposició “INTERDEPENDENTS, CORRESPONSABLES”
Que es basa en els treballs de recerca de batxillerat per donar
a conèixer els projectes de l’Agenda de 2030 i els ODS.
Lloc: Al vestíbul de la Biblioteca.

MOLINS DE REI – BIBLIOTECA EL MOLÍ
Durant tot l’any,
hores a
convenir

Visita guiada: VISITA A LA BIBLIOTECA EL MOLÍ
Visita guiada a l’espai patrimonial de la Biblioteca el Molí de
Molins de Rei, ubicada a l’antiga Fàbrica tèxtil Ferrer i Mora, que
aprofitava l’aigua de rec del Canal de la Infanta. Una
oportunitat per conèixer la importància d’aquesta canalització
hidràulica en el desenvolupament econòmic –tant industrial
com agrícola– de la comarca del Baix Llobregat a través de
l’exemple d’aquesta fàbrica. A càrrec de la Biblioteca. Lloc:
Biblioteca el Molí. Activitat en grup recomanada per a tots els
públics..
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TORRELLES – BIBLIOTECA POMPEU FABRA
18 de gener del Conferència i sortida: HERBES REMEIERES
2020
Es farà una explicació de les plantes a partir de les quals es

poden sanar diferents tipus de malalties així com la forma de
cuinar aquestes herbes. Per altra banda, es farà una sortida pels
boscos torrellencs per distingir aquestes herbes. A càrrec de:
Leonor Miralles.

BEGUES – BIBLIOTECA LA GINESTA
Dimecres 22 de
gener a les
17,30 h.

Taller familiar: FEM UN NINOT DE NEU AMB FRUITES DE
PROXIMITAT. Farem una figura d’un ninot de neu amb fruites
de temporada i de proximitat. A càrrec del personal de la
biblioteca. Per a infants a partir de 3 anys.

CERVELLÓ – BIBLIOTECA MUNICIPAL
20 de gener, 17
hores

Taller infantil: ANEM AL MERCAT
Ensenyar als participants la procedència dels aliments i els de
temporada és l’eix principal d’aquet taller. Edat de 4 a 6 anys.
A càrrec de AMB.

SANT VICENÇ DELS HORTS – BIBLIOTECA LES VOLTES
Biblioteca al carrer: bibliopLaça. Les Voltes surt al carrer
Dissabte 25 de
amb llibres sobre hort, cuina, contes, revistes i molt més per triar i
gener de les
10.30 a 13.30 h i descobrir la millor recepta. A l’estand de la Biblioteca Les Voltes
de 16:30 a
19:30 h

SANT VICENÇ DELS HORTS – BIBLIOTECA LES VOLTES
Dissabte 25 de
gener de les 11

Taller: cistelleria Taller de cistelleria amb paper de diari. A
càrrec d’Ester Casanovas . A l’estand de la Biblioteca Les Voltes
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SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dissabte 25 a
les 12:30

Taller: Plantes remeieres: Taller de saquets amb plantes
remeieres. A càrrec de Judith Arlandis. A l’estand de la
Biblioteca Les Voltes

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dissabte 25 a
les 17 h

Hora del conte: LA MASOVERA SE’N VA AL MERCAT
A càrrec de narradora oral Roser Pinyol. A la sala infantil de la
Biblioteca

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Diumenge 26
de les 10.30 a
13.30 h i de
16:30 a 19:30 h

Biblioteca al carrer: BIBLIOPLAÇA. Les Voltes surt al carrer
amb llibres sobre hort, cuina, contes, revistes i molt més per triar i
descobrir la millor recepta.

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Diumenge 26
de les 12

Taller: HORT URBÀ Taller familiar d’iniciació. A càrrec d’Ester
Casanovas . A l’estand de la Biblioteca Les Voltes

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Diumenge 26
de les 17

Hora del conte: L’ABELLETA PICAFLOR O COM FER UNA
ESPELMETA A CASA
A càrrec de la Companyia Patawa
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CERVELLÓ – BIBLIOTECA MUNICIPAL
Data: 27 de
Gener, 17 h.

Taller infantil: AGAFA EL CABÀS. Què comprem? Com ho
comprem? On comprem? Aquest taller ajuda als infants a ser
conscients de la importància de prevenir els residus així com la
necessitat de tenir un hàbit de consum responsable vetllant pel
medi ambient. Edat de 6 a 10 anys. A càrrec de AMB.

MOLINS DE REI – BIBLIOTECA EL MOLÍ
Dissabte 27 de
Gener, 17:30 h.

Laboratori de lectura (4-9 anys): UNA GOTA D’AIGUA
D’on ve la gota d’aigua que ens mulla el nas quan plou? I on
va la gota quan s’eixuga? En aquest Laboratori de lectura
explorarem amb ulls curiosos i amb ments creatives el cicle
d’una gota d’aigua. A càrrec de la Biblioteca. Lloc: Sala 2.
Activitat recomanada per a nens i nenes de 4 a 9 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.

MOLINS DE REI – BIBLIOTECA EL MOLÍ
Dimecres 29 de
gener a les 18 h

Vet aquí una vegada... (+3 anys): DE L’HORT... AL CONTE!
Una estona de lectura de contes en veu alta a la sala infantil.
A càrrec de la Biblioteca. Lloc: Sala infantil. Activitat
recomanada per a nens i nenes a partir de 3 anys. Entrada
lliure. Aforament limitat

"CIMG2382" de Charles Laine
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CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 29 de Taller familiar: HORA DEL MEDI AMBIENT “POSA’T LES PILES:
gener a les 18h. QUINA FRUITA O VERDURA GENERA MÉS ELECTRICITAT?”.
A càrrec d’EscueLAB. Infants a partir de 4 anys acompanyats
d’un adult. Inscripcions a partir del 21 de gener. Inscripcions a
partir del 2 de gener.

BEGUES – BIBLIOTECA LA GINESTA
Divendres 31
de gener a les
17:30

Taller familiar: TOCA TOCA AMB AMFIBIS I RÈPTILS VIUS.
Coneixerem aquests animals, aprendrem com els hem de
tractar i respectar i perdrem la por. A càrrec de l’Associació
Gestió Natural. Per a infants a partir de 3 anys.

SANT VICENÇ DELS HORTS – BIBLIOTECA LES VOLTES
Durant el mes
de febrer

Exposició: HORTALISSES, VERDURES I LLEGUMS: CUINA
D’HIVERN. Selecció de documents sobre productes a collir en
temporada i que conformen la base de la cuina al febrer. Al
replà de la planta 1

SANT VICENÇ DELS HORTS – BIBLIOTECA LES VOLTES
Taller: SABONS COSMÈTICS. Ens introduïm en l’alquímia del
Dijous 6 de
febrer a les 18h. sabó i realitzarem els nostres propis sabons a casa de forma

totalment artesanal, amb plantes i flors aromàtiques com
espígol, romaní, roses, calèndules. Sabons lliures de parabens,
olis minerals i altres substàncies nocives. A càrrec d’Olieu. Sala
d’actes
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SANT JOAN DESPÍ – BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
Dimarts 18 de
febrer

Conte i taller: COM FER UN HERBARI
El follet Joan i la remeiera Tupinamburga t’acompanyen a
descobrir el món de les plantes remeieres. Al llarg del camí faràs
bons amics que t’ensenyaran les plantes que es troben a la
muntanya, per a què s’utilitzen i algun dels seus secrets.
A càrrec de la Tupinamburga, la remeiera. Sala Camèlies

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ – BIBLIOTECA PILARIN BAYÉS
Dimecres, 19
de febrer a les
18 h.

Taller familiar i infantil. EL MÓN DE LES ABELLES I ELS SEUS
PRODUCTES. Sabíeu que l’abella és l’únic animal que produeix
5 coses diferents? Veniu al taller i les podreu conèixer! A càrrec
de Núria Valentí i Arbós. Apicultora i directora de la revista Art-esans. Lloc: A la Sala Isabel-Clara Simó

EL PAPIOL – BIBLOTECA VALENTÍ ALMIRALL
Dijous 20 de
febrer a les
17:30 h.

Taller ludicopedagògic EL TWISTER DE L’AIGUA
Aquest taller vol donar a conèixer el cicle urbà de l’aigua i fer
reflexionar sobre la importància de l’aigua en la vida
quotidiana. A càrrec de AMB. Infants de 5 a 7 anys. Cal
inscripció prèvia.
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CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dijous 20 de
febrer a les
18:30 h.

Taller per adults: “KOMBUTXA: COM ES FA I QUINS
BENEFICIS TE?!
A càrrec de Cuchara. Inscripcions a partir del 21 de gener.

BEGUES – BIBLOTECA LA GINESTA
Dimecres 26 de
febrer a les
17:30 h.

Taller familiar: DECOREM LA SARDINA DEL DIMECRES DE
CENDRA AMB ESCATES DE FLORS. Farem una sardina i la
decorarem amb escates de plantes i flors. A càrrec del personal
de la biblioteca. Per a infants a partir de 3 anys.

CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 26 de
febrer a les
18:30 h.

Taller per adults: “ALIMENTACIÓ I MICROBIOTA”
A càrrec de Marta Morillo, nutricionista. Inscripcions a partir del
21 de gener.
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BEGUES – BIBLOTECA LA GINESTA
Divendres 6 de
març a les
17:30 h.

Taller familiar: EL TWISTER DE L’AIGUA.
Jugarem al Twister i aprendrem el cicle de l’aigua, la
importància que té en la nostra vida, el seu ús responsable i les
bones pràctiques. A càrrec de l’AMB. Per a infants a partir de 3
anys.

BEGUES – BIBLIOTECA LA GINESTA
Dissabte 7 de
març a les 11h.

Taller per adults: TALLER DE COSMÈTICA NATURAL.
Aprendrem a fer productes de cosmètica amb productes
naturals. Activitat per a públic adult. A càrrec de Saboníssim.
Cal inscripció prèvia.

BEGUES – BIBLOTECA LA GINESTA
Dimarts 10 de
març a les
17:30 h.

Taller familiar: DECOREM UN TEST.
Pintarem i decorarem un test de fang per després plantar-hi una
llavor. A càrrec del personal de la biblioteca. Per a infants a
partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia.

CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimarts 10 de
març a les
18:30 h.

Taller per adults “BEGUDES FERMENTADES”
A càrrec de Cuchara. Inscripcions a partir del 21 de febrer.

PALLEJÀ – BIBLOTECA DE PALLEJÀ
Dimecres 11 de Taller: TWISTER DE L’AIGUA. Coneixerem el cicle urbà de
març a les 18 h. l’aigua i la importància d’aquesta en la vida quotidiana. A

càrrec de l’AMB. Lloc: A la Sala Infantil de la Biblioteca. Cal
inscripció prèvia. Per a infants de 5 a 7 anys.
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CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 11 de Taller familiar: HORA DEL MEDI AMBIENT “SABONS AMB
març a les 18 h. ELEMENTS NATURALS”

A càrrec de Mercè Olieu. Infants a partir de 4 anys
acompanyats d’un adult. Inscripcions a partir del 21 de gener.
Inscripcions a partir del 21 de febrer.

CASTELLDEFELS – BIBLOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 11 de
març a les
18:30 h.

Taller per adults: “MITES DE L’ALIMENTACIÓ”
A càrrec de Marta Morillo, nutricionista. Inscripcions a partir del
21 de gener.

ST BOI DE LLOBREGAT – BIBLIOTECA MARIA AURÈLIA CAPMANY
Taller familiar: ENDINSA’T A L’ENERGIA I A L’AIGUA DINS
Data: 13 de
març a les 18 h. DE CASA.

Aquest taller permetrà a tots els participants obtenir informació
sobre l’ús de l’aigua i energia en l’àmbit domèstic i aprofundir
en la eficiència energètica. A càrrec de AMB. Per infants d’a
partir de 7 anys acompanyats de les seves famílies. Cal
inscripció prèvia. Cal portar un rebut de la llum i l’aigua.

BEGUES – BIBLOTECA LA GINESTA
Dimarts 17 de
març a les
17:30 h.

Taller familiar: PLANTEM UNA LLAVOR.
Plantarem una llavor en el test que vam decorar per veure
créixer la nostra planta. A càrrec del personal de la biblioteca.
Per a infants a partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia.

VILADECANS – BIBLOTECA DE VILADECANS
Dijous 19 de
Març de 2020 a
les 18 h

Taller familiar: CREACIÓ DE L’HORT URBÀ
Taller de creació de l’hort urbà de la Biblioteca de Viladecans a
partir d’una taula d’hort. Taller adreçat a famílies. Cal inscripció
prèvia a la biblioteca. A càrrec de: Ester Casanovas,
divulgadora i experta en horts urbans i autora del llibre Pagesos
de ciutat.
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CERVELLÓ – BIBLOTECA MUNICIPAL
Taller infantil: ALÍCIA AL PAÍS DE LES DEIXALLES.
Data: 23 de
març 2020, 17h. Taller debat on s’analitzarà la importància de consumir i estimar
el territori de proximitat. Els participants hauran de portar un got
de iogurt per realitzar un hort urbà.

CERVELLÓ – BIBLOTECA MUNICIPAL
Data: 27 de
març fins el 24
d’abril, 18:30

Exposició fotogràfica: “RAÍCES Y PUNTAS” UN PROJECTE
DE JOANA CASAS POVES.
És una sèrie que mostra primers plans d’arrels de plantes sobre
un fons estampat, per evocar retrats de verdures “pentinades”
en un interior indefinit. Amb la noció de retrat com a punt de
partida, s’hi juga amb la teatralització de l’acte de posar i de la
identitat del retrat.

EL PRAT DE LLOBREGAT – BIBLOTECA ANTONIO MARTÍN
L’hora del conte: PAGESOS DEL PRAT
Dissabte 28 de
març a les 12 h. Estem envoltats de camps de carxofes, enciams i cols. Els

pagesos i les pageses fan molt bona feina i recol·lecten totes les
hortalisses de temporada per a fer un bon àpat. Veniu a
escoltar contes on les verdures són les protagonistes.
A càrrec d’Anna García (Sala infantil)

CERVELLÓ – BIBLOTECA MUNICIPAL
Data: 29 de
març a les 9 h.

V Caminada popular: LA FLOR DELS CIRERERS. Caminada
popular des de la plaça de la Biblioteca fins a Torrelles per
gaudir de l’espectacle que ens ofereixen els cireres florits.
Activitat molt arrelada al municipi i en la que hi participen
particulars i diverses entitats com: Gaudim Cervelló i la Colla
Musical Som-Hi-Li!
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SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Durant el mes
de març.

Exposició: HORTS URBANS. Selecció de documents per saber
treballar la terra i les llavors per crear espais de cultiu petits
espais de casa. Al replà de la planta 1

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dissabtes del
29 de febrer al
4 d’abril de les
10 a les 13 h

Biblioplaça: CUINA DE QUARESMA EN DIRECTE. Com a
preludi de Setmana Santa, el Mercat del Pagès oferirà cuina
tradicional catalana en directe. Diversos restaurants vicentins
cuinaran receptes de Quaresma elaborades amb productes de
temporada i proximitat. Les Voltes anirà al Mercat i us oferirà un
tast dels millors llibres per a totes les edats relacionats amb la
cuina tradicional catalana, l’hort i els productes de proximitat i
km0. Us podreu endur en préstec receptaris, contes per a
compartir en família i revistes. Els més menuts podran resoldre
sopes de lletres, pintar dibuixos i conèixer els productes de
temporada tot jugant. Cada dissabte, a les 11 h explicarem un
“Conte en 5 minuts”. A càrrec del personal de la biblioteca. A
l’estand de la Biblioteca Les Voltes al Mercat del Pagès

Parc Fluvial Llobregat - 11416 de Places & Activities
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"IMG_20170118_174927" de Josep Ma

Volem que coneguis els productes de proximitat i temporada del Parc Agrari
del Baix Llobregat i apropar-te a una vida i una dieta més saludables i naturals aprofitant els recursos que tenim més a prop. Volem ajudar-te a crear i
cultivar el teu propi hort urbà i ensenyar-te les millors receptes amb els productes de l’hort.
L’any 2013 la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat engega amb molta il·lusió el projecte De l’hort a la biblioteca. L’any 2014 guanya
el Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques
catalanes i al 2015 es fa extensiu a 13 biblioteques més de la comarca. Ara, al
2020, ens fem grans i ja som 20 les biblioteques del Baix Llobregat que hi participem.

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS
BEGUES

BIBLIOTECA LA GINESTA

936 392 808

b.begues.lg@diba.cat

CASTELLDEFELS

BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO

936 369 697

b.castelldefels@diba.cat

CERVELLÓ

BIBLIOTECA MUNICIPAL

936 601 198

b.cervello@dba.cat

CORBERA DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA CAN BARÓ

936 880 872

b.corbera@diba.cat

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA CENTRAL

933 760 111

b.cornella.c@diba.cat

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA BELLVITGE

934 036 160

b.hospitalet.b@diba.cat

BIBLIOTECA PLAÇA EUROPA

934 032 090

bibpleuropa@l-h.cat

MOLINS DE REI

BIBLIOTECA PAU VILA

936 801 681

b.molins.pv@diba.cat

PALLEJÀ

BIBLIOTECA DE PALLEJÀ

936 631 887

b.palleja@diba.cat

EL PAPIOL

BIBLIOTECA V ALENTÍ ALMIRALL

936 732 246

b.palleja@diba.cat

EL PRAT DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN

933 705 152

b.prat.am@diba.cat

SANT BOI DE LLOBREGAT

BIB. MARIA AURÈLIA CAPMANY

936 306 463

b.st.boillo.mac@diba.cat

BIB. JORDI RUBIÓ I BALAGUER

936 309 760

b.st.boillo.jrb@diba.cat

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG

936 850 186

b.st.feliull.mr@diba.cat

SANT JOAN DESPÍ

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA

932 675 702

b.st.joand.mr@diba.cat

BIBLIOTECA MIQUEL M ARTÍ I POL

934 771 282

b.st.joand.mmp@diba.cat

SANT VICENÇ DELS HORTS

BIBLIOTECA LES VOLTES

936 560 663

b.st.vicensh@diba.cat

STA. COLOMA DE CERVELLÓ

BIBLIOTECA PILARIN BAYÉS

936 341 358

b.sta.colomac.pb@diba.cat

TORRELLES DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA POMPEU FABRA

936 880 872

b.torrelles.pf@diba.cat

VILADECANS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

936 374 090

b.viladecans@diba.cat

Busca totes les activitats a:
bibliotecavirtual.diba.cat/hort-biblioteca

