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  CALENDARI D’ACTIVITATS  
 
LECTURES, CONTES i TALLERS (:Biblioteca Font de la Mina:) 
 
Primer dilluns de mes, Club de Lectura, aquest febrer, una 
policiaca d’en John LeCarré, “La canción de los misioneros”, 
tertúlia dia 7 de març (18h.). Tots els dimarts (18.30h.) és l’hora del 
conte. Inscripcions obertes al Club de Lectura fàcil, amb voluntaris 
que us donen un cop de mà per llegir en català. Els dimecres 
(15.30h.) lectura en veu alta a l’escola Cascabell, amb els Caçadors de llibres. 
Dissabtes creatius (11h.), tallers de manualitats.  
 
RUA DE CARNAVAL (:Entitats i Serveis del PEBmina:) 
 

Dijous, 4. La “salut” és el tema triat per a disfreses i 
comparses. Inici de la rua al Casal Civic (18h.) a ritme de 
batukada. Recorregut: Pg. Camarón, av. Fernández 
Márquez, Rambla de la Mina, c. Ponent i c. del Mar fins 
Casal de la Gent Gran. Festa final photocall de disfresses, 

flashmob –coreografia col·lectiva- al so de la cançó “Bajo el mismo sol”, i 
xocolata amb melindros. Afegiu-vos-hi o sortiu al carrer a veure-la passar! 
 
SANT VALENTÍ (:Associació de Comerciants de la Mina:) 
 
Dissabte, 13. I, diumenge, 14, dia de Sant Valentí, els comerços 
associats repartiran entre la seva clientela 4.000 piruletes, en una 
nova edició de la campanya “Un comerç amb Cor”, per fomentar 
les botigues de proximitat.  
 

RELATS SOBRE DONES (:El Local:) 
 
Fins dimarts, 23. Preparant el 8 de març, “dia de la dona”, El Local 
convida tothom a escriure, pintar o musicar, una historia breu sobre 
una dona que hagi estat important per a cadascú. + info: 661 23 30 82 

 
 
 

Fins el dia, 20. Mireu el cel abans de l’alba, especialment, 
fins aquest dissabte, per veure cinc planetes en línia: 

Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. No passava des de 
feia 11 anys. Els més lluminosos són: Júpiter i Venus. 
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