
 

Consorci del barri de la Mina  DISTRIBUÏU TANT COM VULGUEU I  
Mar, 12, entl.  FEU TANTES CÒPIES COM PUGUEU 
08930 Sant Adrià de Besòs  D’ANIMA LA MINA.  
Tel. 93 462 00 20  QUÈ CORRI LA VEU! 
Fax 93 381 37 44 
consorci@barrimina.cat 

Número 175. Any XI.  FEBRER’15 
Especial   

 

  CALENDARI D’ACTIVITATS   
 

LABORATORIS DE LECTURA (Biblioteca Font de la Mina)  
 
Dijous, 5. Activitat familiar (18.30h) amb els contes per 
protagonistes. I, recordeu, a la biblioteca (c/ Ponent, 21) tots els 

dimarts (18h.) l’Anna us explica un nou conte, a les 18.30h un voluntari del Club 
de lectura fàcil us dóna un cop de mà per llegir en català, i a la mateixa hora 
també es troben els Caçadors de llibres per llegir en veu alta. Tots els dissabtes 
(11h) Tallers creatius, aquest mes per fer les disfresses de Carnestoltes. Al Club 
de lectura, amb la Maria José, estan llegint “El lápiz del carpintero” d’en 
Manuel Rivas, que comentaran el primer dilluns de març, dia 2. 
 

EXPOSICIÓ (Equip suport comunitats d’escala :: Consorci)    
 
La mostra “Jo no llenço res...”, inicia un itinerari pel barri. 
Visitarà diverses comunitats d’escala i entitats. Consulteu la 
ruta i calendari a www.laminacomunitaria.blogspot.com  
 

RUA DE CARNESTOLTES (Entitats del barri)  
 
Dijous, 12. Cercavila amb les entitats disfressades de 
contes, pel·lícules i sèries de televisió. Inici a les 17.45h, 

acompanyada del grup de batuka. Recorregut: rambla Camarón, avinguda 
Fernández Márquez, rambla de la Mina i final a la plaça Saturn-Venus, on es 
donarà el premi a la millor comparsa. 
 

SANT VALENTÍ (Associació de Comerciants de la Mina)    
 
Dissabte, 14. Més de 4.000 piruletes repartiran entre la seva clientela els 56 
comerços associats del barri, en una nova edició de la campanya de 
Sant Valentí “Un comerç amb Cor”. Veniu a les botigues que teniu a prop! 
 

  CALAIX DE SASTRE D’INFORMACIONS   
 

Dissabte, 7 (10h a 13h.) III Jornada participativa millora ecològica de la 
desembocadura del Besòs (organitza: Àrea Metropolitana). Públic familiar. 
Inscripció prèvia (93 256 22 20). Plantació de tamarius i anellament d’ocells. 

Punt de trobada: Estació de tren Sant Adrià de Besòs.  
 

Dimarts, 10. El Síndic de Greuges a Sant Adrià. Serà al Casal de Cultura (c/ del 
Carme, 22). Prèviament cal concertar cita: 900 124 124 / sindic@sindic.cat  


