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Número 162. Any X.  FEBRER’14 
 CALENDARI D’ACTIVITATS  
 

ACTIVITATS AL PARC (La Capsa dels Jocs :: Consorci ::) 
 
Dijous, 6. Fem puzles. Dimarts, 11. Dibuixem. Els 
dimecres, que és el dia que fem tallers, aquest mes, 
preparem Carnestoltes. Divendres, 14. Expliquem el 
conte d’en Peter Pan. Les activitats comencen cap a 
les 17h., i cada dia us proposem un joc diferent. 

 

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA  (Biblioteca Font de la Mina) 
 
Dissabtes, 8 i 15. Taller de manualitats per preparar Carnestoltes, 
d’11 a 12h.  Tots els dimarts, l’Hora del Conte comença a les 18h, al 
mateix temps que el Club de lectura fàcil. Els dimecres, hi ha reunió 
dels Caçadors de llibres de 18.30 a 19.30h.  
 

DIA DE SANT VALENTÍ (Associació de Comerciants de la Mina) 
 
Divendres, 14.  Campanya dels comerços associats, que aquest 
dia repartiran 7.300 piruletes amb forma de cor entre la seva 
clientel·la, per celebrar la festa dels enamorats. Tot el dia 
trobareu “un Comerç amb Cor” que us convida a visitar-lo. 
 
 

 
 
 
 

Obert el període d’inscripció als tallers i activitats del Centre d’Informació i 
Orientació de la Dona (CIOD). Comencen la segona quinzena de febrer i 

acaben al  maig (salut, escriptura, debats, formació, nutrició, contes, costura)   
c/ les Escoles, 10 baixos.  infodonaciod@sant-adria.net // Tel. 93 462 11 21  

www.sant-adria.net/serveis/igualtat  

L’Escola municipal de famílies ofereix un programa de 
sessions monogràfiques, que comencen aquest dijous, 6, 
amb la ponència de la fisioterapeuta pediàtrica, Núria Ferrando, sobre com 

Viure i aprendre a través del cos: els infants i els seu moviment, de 18h. a 19.30h. 
Centre per a la petita infància i famílies JM Céspedes al c/ Olímpic, 5. 

pesab@sant-adria.net  

Dilluns, 10. Campanya per a la donació de sang a Sant Adrià de Besòs,              
de 17 a 21h. a la Plaça de la Vila. www.donarsang.gencat.cat  

CALAIX DE SASTRE D’INFORMACIONS 


