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EL PAPIOL - VALENTÍ ALMIRALL
De l’1 al 10 de
setembre

Exposició de fotografia: PAISATGES DEL PAPIOL: ENTRE EL
PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT I EL PARC NATURAL DE
COLLSEROLA. S’exhibiran les fotografies finalistes presentades al
concurs de fotografia Paisatges del Papiol.... Lloc: Sala d’actes

HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Del 5 de setembre fins el 31 de
desembre

ACTIVITATS TRIMESTRALS
Biblioteques del Baix Llobregat

2017

Octubre
Novembre
Desembre

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. Per això, hem creat un
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! A càrrec dels usuaris de la biblioteca.

SANT BOI DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Dissabte 2a
quincena

Setembre

Espai de trobada: RECEPTES DE LA MEVA IAIA

setembre

Sortida al Camp a Espigolar. Explicarem que és espigolar, sortirem a un
camp del Baix Llobregat (a determinar), farem una espigolada. Passarem una
bona estona i farem una bona tasca. Els productes recollits seran donats a
entitats socials de Sant Boi. Activitat familiar. Places limitades, cal inscripció
prèvia a partir de l’1 de setembre. A càrrec d’Espigoladors.

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dilluns 25 de
setembre a les
18.30h

Taller per a públic adult: PROTEÏNA VEGETAL. ON LA
TROBO? Si volem reduir o treure de la nostra cuina la proteïna
animal, hem de conèixer molt bé quines opcions tenim per no fer curt
en la nostra ingesta proteica diària. El regne vegetal ens ofereix
proteïnes de bona qualitat, però hem de saber quines són, quanta ens
cal i com cuinar-la. De tot això parlarem en aquest taller. A càrrec de
Mésqueverd. Inscripcions a partir del 21 d’agost.

CORBERA DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA CAN BARÓ
Divendres 29
de setembre

Hora del conte: CONTES DE CUINA
Contes de cuina per llepar-s’hi els dits . Contes en què la cuina, les
verdures , el menjar són els protagonistes. N'hi ha molts i estan
boníssims! Tens ganes de menjar un conte amb nosaltres? Per a nens i
nenes a partir de 4 anys. A càrrec de La Minúscula. Àrea infantil
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SANT BOI DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Exposició: RAÍCES Y PUNTAS DE JOANA CASAS POVES

Octubre

Un projecte que neix del lligam entre la fotògrafa i les verdures que conrea en el seu
hort. Com voldrien ser retratades les verdures abans de ser trinxades i cuinades? Què ens
voldrien explicar? Com voldrien ser recordades? Una col·lecció de plantes que semblen
haver passat per la perruqueria del barri abans de fer-se retratar. Finalment, unes natures mortes que esdevenen natures vives. Tots els públics. A càrrec de Joana Casas Poves

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dimarts 3, 10, 17 i
24 i 31 d’octubre
de 17.30 a 18.15h

Club de lectura: BAT-PAT. Els membres del club de lectura
infantil llegiran “Blancanieves” dels Germans Grimm i “L’hort del
senyor Puig” de Maria Mercè Roca. A càrrec de Rafael Cervantes. A
la Sala 2 de la Biblioteca

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dimecres 4, 11,
18 i 28 d’octubre
de 17.30 a 18.15h

Club de lectura: PATUFET El membres del club de lectura infantil
llegiran “La caputxeta forçuda” de Vivim del Cuentu, “L’hort de
l’Arlet” de Luc Foccroulle i “Endevinalles de fruites i hortalisses” de la
Galera. A càrrec de Rafael Cervantes. A la Sala 2 de la Biblioteca

MOLINS DE REI – BIBLIOTECA PAU VILA
Dimecres 4 d’octubre, a les 09.30h.
Visita guiada al
Parc Agrari.

Durant la Setmana del Cor de Molins de Rei, visitarem l’entorn del Parc Agrari del
Baix Llobregat i coneixerem els productes que s’hi cultiven. Inscripcions a la Biblioteca Pau Vila i al Poliesportiu Municipal a partir del 12 de setembre. Ho coorganitzem amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, el CAP de Molins de Rei i les Regidories d’Esport, i Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament de Molins de Rei.

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 4
d’octubre a les
18h

Taller familiar: HORA DEL MEDI AMBIENT. LAND ART DE
TARDOR. Land art és una forma d’art creativa molt divertida que
ens apropa a l’observació de la natura. A càrrec de Experimenta Art.
Infants de 4-8 anys acompanyats d’un adult. Inscripcions a partir del 21
de setembre.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Dijous 5 d’octubre a les 18h

L’Hora del Conte: CONTES PER MENJAR
A càrrec de Núria Martínez. A la sala infantil de la biblioteca
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BEGUES - BIBLIOTECA LA GINESTA
Divendres 6
d’octubre a les
17,30h

L’hora del conte: VIRGÍNIA L’ALBERGÍNIA. El cargol barbut ens
explicarà la història de la Virgínia. L’albergínia visita les verdures i
hortalisses de l’hort del “Forat de la tanca” i elles a causa del seu
color no l’accepten. Però el senyor Espàrrec els explica que totes les
verdures són diferents i per això totes són iguals. Activitat dirigida a
infants a partir de 4 anys.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Divendres 6
d’octubre a les
17.30h

Taller-xerrada: LA DIETA SALUDABLE EN FAMÍLIA. Aquest taller
ofereix eines pràctiques per tal que les persones participants puguin
dissenyar menús variats, sans i equilibrats tenint en compte la
temporalitat i proximitat dels ingredients que utilitzem a l’hora de
cuinar. Adreçat a mares i a pares per millorar l’alimentació dels seus
fills i de les seves filles. A càrrec de Nani Moré, cuinera professional i
autora i directora del documental El plat o la vida. Cal inscripció prèvia.

EL PAPIOL – VALENTÍ ALMIRALL
6 d’octubre a
les 17:30h

Activitat familiar: CONSTRUIM UN HOTEL D’INSECTES. Ens introduirem en
el món dels invertebrats, descobrirem els beneficis que ens aporten les
abelles i altres insectes i realitzarem un hotel d’insectes per l’hort de la
biblioteca. A càrrec de Gestió-Nat. Per a totes les famílies amb nens a
partir de 4 anys. Lloc: Sala d’actes . Cal inscripció prèvia

VILADECANS - BIBLIOTECA DE VILADECANS
Del 9 al 30
d’octubre del
2017

Exposició EL TEMPS DE LA CARXOFA AL PRAT! La intensitat dels
sentits, reflex de més de 100 anys de maridatge de pagès amb la
terra del Baix Llobregat. Cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat. Lloc:
sala d’actes.

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dimecres 18
d’octubre a les
18h

Taller familiar: HORA DEL MEDI AMBIENT. L’HORT DE TARDOR A LA
BIBLIOTECA. Preparem el nostre hort per la tardor. Quines hortalisses i
verdures puc plantar ara per recollir i cruspir-me durant la tardor? A
càrrec de Biosfera. Infants a partir de 4 anys acompanyats d’un adult.
Inscripcions a partir del 21 de setembre

Octubre 2017
SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dimecres 18
d’octubre a les
18h

Taller: GERMINATS. Descobrim el valor del germinats dins de la
nostre alimentació i com es fan a casa, de forma senzilla, amb els
utensilis que ofereix el mercat o amb sistemes de reutilització d’estris
de casa, com pots de vidre o envasos. Inclou el tast i l’observació
dels germinats i brots. A càrrec d’ECOHORTUS. A la Sala d’actes de
la Biblioteca.

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Dijous 19 i 26
d’octubre, 2 i 9
de novembre
de 18.30 a
20.30h

Taller: CÍCLICA+MENT. EMOCIONAL+MENT: LES ESTACIONS
DE L’ANY I ELS CICLES DE LA VIDA. Un recorregut per les
emocions tot seguint la pautes dels cicles de la vida i el de les
estacions de l’any per trobar una manera nova d’experimentar la
nostra relació amb les emocions i gestionar-les correctament i,
d’aquesta manera, poder millorar la nostra capacitat de reconèixer
els sentiments propis i els de les persones que ens envolten.
L’aprenentatge emocional ens permetrà redescobrir el poder que
tenim per gestionar les nostres relacions i els nostres compromisos i per
obtenir més tranquil•litat i benestar. A càrrec d’Imma Pagès. A la Sala

VILADECANS - BIBLIOTECA DE VILADECANS
Dijous 19

Laboratori de lectura: EL JARDÍ

d’octubre

CURIÓS. Laboratori de lectura basat en el
llibre de Peter Brown. A càrrec del personal de
la biblioteca (Chus i Mónica). Activitat familiar,
requereix d’inscripció prèvia. Lloc: sala d’actes

a les 18h

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Divendres 20
d’octubre a les
18h

Octubre 2017
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Hora del conte: CARXOFES, BLEDES, CARBASSES I CIRERES:
4 CONTES PER MENJAR BÉ A partir d’un arbre viatjarem per la
primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern. Les protagonistes seran les fruites i verdures estrella de l’hort baixllobregatí: les cireres, les carbasses, les bledes i les carxofes. Diversos contes explicaran les estacions i
els nens i nenes podran conèixer de prop aquests quatre productes, a
través de la màgia dels contes, perquè l’hort és a la biblioteca. A

5

EL PRAT - BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
Dissabte 21
d’octubre a les
12h

Hora del conte: CONTES DEL PRAT. Històries per conèixer una
mica més els cultius i els productes dels camps de la nostra ciutat.
Activitat dirigida a infants a partir de 4 anys.

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Del 23
d’octubre al
10 de
novembre

Exposició: LA CARBASSA, LA POMA I EL PÈSOL, TRES VEGETALS... MOLT FEMENINS! Reflexionarem sobre el simbolisme de tres
vegetals en relació: la carbassa, la poma i el pèsol i recordarem contes tan
emblemàtics com la Ventafocs, la Blancaneus o la Princesa i el pèsol. L’exposició anirà acompanyada de bibliografia, amb contes tradicionals i
contemporanis, poesies i receptes de cuina. Des de la Biblioteca s’aprofitaran les rondalles per aprendre una mica més sobre la carbassa, la poma
i el pèsol a partir de llibres sobre el cultiu i cuina saludable amb productes
de la terra. Produïda per Tantàgora. A la Sala infantil.

SANT JOAN DESPÍ - BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL
24 i 25
d’octubre

TESTOS DE COLORS. Elaboració d’uns testos de fang, per plantar
unes llavors d’herbes aromàtiques. El segon dia els participants
pintaran els seus testos i plantaran la llavor. A càrrec de la Biblioteca.
Sala Petits Lectors.

BEGUES - BIBLIOTECA LA GINESTA
Divendres 27
d’octubre a les
19h

Xerrada sobre alimentació: PARLEM DE LES VERDURES DE
LA TARDOR. Després dels mesos d’estiu ara és el moment de reforçar i equilibrar el nostre sistema immunitari amb aliments que ens
nodreixin i ens escalfin. El sabor de la tardor és el dolç. Durant
aquests mesos és important nodrir-se al màxim d’aliments dolços naturals. A càrrec de la Teresa Segura.

SANT BOI DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Taller: ETS IM-PERFECTE. Els espigoladors ens ensenyaran aquelles

Divendres 27
fruites que no són perfectes, a les que podem donar una segona opord’octubre, a les tunitat: farem contes, dibuixos i els hi donarem un nom. Activitat per
grans i petits per sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari.
18h
Activitat familiar. Places limitades; necessària inscripció prèvia a partir de
l’1 d’octubre. A càrrec d’Espigoladors.

Octubre 2017
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ - BIBLIOTECA PILARIN BAYÉS
Dimecres 28
d’octubre a les
19h

Taller per a públic adult: CUINA AMB PRODUCTE DE
PROXIMITAT. Producte fresc, producte de mercat. A càrrec
d’Esmeralda Martínez del Racó de Can Valentí. Lloc: A la Sala IsabelClara Simó.

Novembre 2017
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EL PAPIOL - VALENTÍ ALMIRALL
Dissabte 4 de
novembre a
les 12h

Novembre 2017

Cinema científic en 360º: EL CANVI CLIMÀTIC. Dins de la
cúpula d’un planetari amb una pantalla de de 360º veurem de forma
guiada per un formador un documental sobre el canvi climàtic. Tracta els
fenòmens que estan provocant l’escalfament global i el Canvi Climàtic i
les seves conseqüències, és a dir, les catàstrofes naturals: inundacions,
tifons, desertització...Causes, conseqüències i petites actuacions que
podem emprendre per contribuir en intentar revertir la situació. A càrrec
d’Explora 360º. Sala d’actes de la Biblioteca. Aforament limitat.

CERVELLÓ - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CERVELLÓ
Dijous 2
de novembre

L’hora del conte: LA PRINCESA VERDA. Una princesa que tot
ho vol verd serà l’argument d’aquesta hora del conte. A càrrec de
Mon Mas.

CERVELLÓ - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CERVELLÓ
Del 2 al 17 de
novembre

Exposició: LA CARXOFA DEL PRAT. Exposició cedida pel Parc
Agrari del Baix Llobregat on es pot conèixer les propietats d’aquest
aliment.

EL PRAT - BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN
Del 3 fins el 24
de novembre

Exposició: HORTICULTURA, CUINA I NUTRICIÓ DINS EL
FONS CASTRO. Exposició bibliogràfica de documents antics que
pertanyen al Fons Castro (S.XVI-XX) i que tracten la temàtica
relacionada amb el projecte De l’hort a la biblioteca. Un recorregut
pels cultius, els horts, els productes i la cuina sana a través de
diferents èpoques.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Dijous 9 de novembre a les
18h

BEGUES - BIBLIOTECA LA GINESTA
Divendres 10
de novembre a
les 19h

SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES
Divendres 3 de
novembre a les
17.30h

Hora del conte: BON PROFIT! La xef Tomassa us donarà la
benvinguda a la seva cuina i us explicarà contes protagonitzats per
verdures. Imagina’t veure en directe com unes llavors es converteixen
en hortalisses fresques, ser jurat d’un concurs de bellesa de verdures o
viure una "love story" en forma de tragicomèdia shakespeariana dins
l’olla! Un espectacle sobre consum responsable i l’alimentació
saludable on les verdures són les protagonistes. A càrrec Tanaka Teatre.

L’Hora del Conte: CONTES PER MENJAR. A càrrec de Núria
Martínez. A la sala infantil

Xerrada:

DE LES FLORS A LA TAULA, LA MEL I ELS

PRODUCTES DEL RUSC. Donarem a conèixer tot el procés amb els
que s'obtenen els productes que consumim del rusc, especialment la
transformació del nèctar que les abelles recol·lecten de les flors fins
que el podem degustar amb un producte tant reconegut com ho és la
mel. Tot això va directament relacionat amb les principals
característiques de l'apicultura com activitat i de les feines que els
apicultors fem en defensa de les abelles i de les amenaces a les que
estan exposades als nostres dies. A càrrec de Teresa Segura l Franc
López, apicultor de Begues.

CORBERA DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA CAN BARÓ
Divendres 10
de novembre a
les 18.15h

Taller: TALLER DE VERDURES DE TARDOR. Amb verdures de
temporada es faran cremes, vinagretes i plats de gran qualitat. Per a
nens i nenes a partir de 5 anys. A càrrec de Cristina Roig. Sala
polivalent de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Novembre 2017
SANT VICENÇ DELS HORTS - BIBLIOTECA LES VOLTES

Taller de cuina familiar: PIZZES DE VERDURES DE TEMPORADA.
Acostem la cuina als infants mitjançant la preparació de pizzes amb
productes de l’hort i de temporada. Adreçat a nens i nenes de 8 a 13
anys acompanyats d’un adult. Organitzat en col·laboració amb el
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. A
càrrec de Que sa que bo. A la Sala d’actes.

Divendres 10
de novembre
de 17.30h a
19.30h

VILADECANS - BIBLIOTECA DE VILADECANS
Dijous 16 de
novembre a
les 18h

Taller familiar. EL CALENDARI DE LLUNES. Com influeix la lluna en les
nostres vides? Per què existeixen les marees? Com influeix la lluna en el conreu de
les plantes? I en la poda dels arbres? Amb una maqueta lunar entendrem de manera
pràctica les diferents fases de la lluna i així podrem comprendre les dites i creences
populars que vinculen les fases de la lluna a la sembra, la collita, la poda dels arbres i la major part de les tasques de pagès. Amb el Calendari de Llunes del Parc
Agrari dissenyarem amb els més petits les tasques de l’hort! A càrrec de Fundació
Catalana de l’Esplai. Activitat familiar, requereix d’inscripció prèvia. Lloc: sala d’actes.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Divendres 17
de novembre a
les 18h

Novembre 2017
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Recital de poesia del festival Acròbates: BON PROFIT, DE
MIQUEL MARTÍ I POL. Bon profit!, enginyosos i divertits poemes
per a nens i nenes al voltant de diferents menjars que acostumen a
ser del gust dels infants. Cada un dels poemes, de tant descriptius,
aconsegueixen fer-nos llepar els dits i adonar-nos de la riquesa de
vocabulari que contenen. A càrrec d’ Estel Solé.

PALLEJÀ - BIBLIOTECA
Dijous 23 de
novembre a
les 18h

Taller- xerrada + tast: LA DIETA SALUDABLE. Objectiu: Apropar i donar a conèixer els principis de l'alimentació saludable amb aliments produïts a
casa nostra. Coneixerem i tastarem receptes molt senzilles amb verdures de
temporada, proteïnes vegetals i cereals integrals per ampliar la cistella de la
compra i tenir més varietats de plats en els àpats sempre tenint en compte els
criteris de saludable, sostenible i local. Edat: Adults. Cal inscripció prèvia. A
càrrec de l'Associació Menjadors Ecològics. Lloc: Sala Gran del Castell

SANT BOI DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA MARIA AURÈLIA CAPMANY
Divendres 24 de
novembre 2017

novembre 10.30h

Hora del conte: RATOLINS DE BIBLIOTECA AMB OLOR DE
PASTANAGA. A càrrec de Mercè Rubí. Infants de 0-3 anys
acompanyats d’un adult. Inscripcions a partir del 21 d’octubre.

BEGUES - BIBLIOTECA LA GINESTA
Dissabte 18 de
novembre a les
12h.

Taller familiar: LABORATORI DE LECTURA NATURALISTES.
Descobrirem la figura dels naturalistes clàssics i familiaritzarem els
nens amb les activitats que els caracteritzen (observar, recol·lectar,
descriure i classificar). Descobrirem els Gabinets de curiositats.
Coneixerem llibres de coneixements i de ficció relacionats amb els
naturalistes. Activitat dirigida a infants a partir de 5 anys,
acompanyats per un adult. Places limitades. Cal inscripció prèvia. A
càrrec de la Marta Roig.

L’Hora del conte: LA GOTA CLARA. EL CICLE DE L’AIGUA. El
fabulós viatge d’una gota d’aigua, del Montseny a la selva amazònica.
Fresc lúdic i molt pedagògic. Conte original. A càrrec de Jeep Gasulla.

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dissabte 25
de
novembre a
les 11h

Taller familiar de cuina BIBLIO & TECA. PASSTISOS DE FRUITA SECA! Que en
sabem dels fruits secs i de la fruita seca? Veuràs com amb fruita seca, fruits secs i fruites
de temporada obtenim unes postres d’allò més bones i saludables (taller pensat per a
potenciar la reducció de sures refinats i greixos saturats). A càrrec de Mesquemenjar.
Infants de 4 a 7 anys acompanyats d’un adult. Inscripcions a partir del 21 d’octubre.

SANT JOAN DESPÍ - BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
Dimecres 29
de novembre
a les 18h

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dissabte 18 de
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FEM DIVERTITS NINOTS AMB CABELL DE GESPA. Farem ninots amb cabell de gespa utilitzant una mitja, sorra i llavors de gespa.
Els nens i nenes podran divertir-se decorant els caps com més els agradi. A càrrec d’Eva Marfil. Sala Camèlies. Activitat recomanada per a
famílies amb nens i nenes de 3 a 10 anys. Cal inscripció prèvia

CASTELLDEFELS - BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Dijous 30 de
novembre
a les 19h

Taller per a públic adult: SHOW-COOKING DE TARDOR AMB PRODUCTES DE PROXIMITAT. Coneix els productes que ens ofereix el Parc Agrari del Baix Llobregat i les possibilitats que ens donen a la cuina. Bon profit! A
càrrec de El Parc Agrari del Baix Llobregat. Inscripcions a partir del 21 d’octubre.

Desembre 2017
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - BIBLIOTECA BELLVITGE
Dijous 14 de desembre a les 18h.

L’Hora del Conte: CONTES PER MENJAR. A càrrec de Núria
Martínez. A la sala infantil.

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
2017, ens fem grans i ja som 18 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

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

BIBLIOTECA BELLVITGE

934 036 160

b.hospitalet.b@diba.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 M ARTÍN

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

