
OCTUBRE DIJOUS 22 - 17:30 h
“CUENTOS QUE VIENEN DEL MAR” PÀMPOL TEATRE. Narrativa oral
Tots els públics (+ 4 anys)

GENER DIJOUS 21 - 17:30 h
“CUENTO CONTADO CUENTO CANTADO” TEATRALIZARTE  Contacontes musical
Tots els públics (+ 2 anys)

NOVEMBRE DIMARTS 17 - 18:00 h
“MICROCONCIERTO” GAME OF THONES A CAPELLA. Musicalabiblio 
Tots els públics (+ 4 anys)

DESEMBRE DIMECRES 9 - 17:30 h
“UN AVENTURERO MUY CUENTERO” DIFERENCIA. Narrativa oral 
Espectacle amb intèrpret en llengua de signes. Tots els públics (+ 4 anys)

DESEMBRE DIMECRES 16 - 17:30 h
“JUGUETES DE CUENTO CON CARTÓN” COLA DE RATÓN. Taller intergeneracional de manualitats
Públic de 6 a 10 anys acompanyat sempre amb un adult

CLUB DE LECTURA
NOVEMBRE - DIMARTS 3 Informació de les obres previstes, a la Biblioteca 
DESEMBRE - DIMARTS 1 Modera Cristina de la Fuente
GENER - DIMARTS 12 Tots els públics (+14 anys)

Activitats i animació a la lectura
octubre 2020 - gener 2021
Biblioteca Sant Blai

Carrer Antonio Martín Trenco, 8. Barri Sant Blai
Telèfon: 965923749. E-mail: biblioteca.sanblas@alicante-ayto.es

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.30 h. a 20.00 h.
Dissabtes, diumenges i festius, tancat.

A les biblioteques públiques municipals pots trobar serveis de:
• lectura en sala • préstec domiciliari • préstec interbibliotecari

• premsa diària online • informació bibliogràfica • visites guiades • formació d’usuaris
• activitats de narració oral • cursos i tallers • xerrades i clubs de lectura • concerts

CLUB DE LECTURA VIRTUAL
NOVEMBRE - DIJOUS 26 Inscripció des del dia 15 d’octubre 
DESEMBRE - DIJOUS 17 Modera Cristina de la Fuente. Tots els públics (+14 anys)
GENER - DIJOUS 14 Més info en Biblioteques i web municipal

Més informació:
https://bibliotecas.alicante.es https://www.agendacultural.org/es/aytoalicante

Segueix-nos en: @alicantecultura.es@BibliotecasPublicasMunicipalesAlicante

@alicanteculturaalicante.culturaBibliotecasMunicipalesAlicante

ACCÉS A LES ACTIVITATS
L’accés serà en tots els casos amb inscripció prèvia, presencial o telefònica, a la Biblioteca corresponent. Es podrà realitzar a partir 
del 5 d’Octubre.
Una mateixa persona només podrà inscriure a tres per a cada activitat proposada. Es prega realitzen aquelles inscripcions que real-
ment vagen a utilitzar, amb la finalitat de facilitar l’assistència a altres persones interessades. Si en alguna activitat quedaren places 
disponibles el dia de la seua realització, l’aforament establert es completaria amb els assistents sense inscripció realitzada.

NORMES GENERALS D’ASSISTÈNCIA
Només es podrà accedir complint amb les exigències sanitàries i d’accés regulades per l’autoritat competent, seguint en tot 
moment les indicacions del personal municipal.
Es prega acudir amb antelació suficient per a una adequada acomodació a la sala. Recordem que cal portar mascareta en tot moment. 
El seu ús serà obligatori a l’entrada, durant i a l’eixida de l’actuació, respectant els 1´5 m. de distància en el moment d’evacuació.
Una vegada iniciada l’activitat no es permetrà l’accés a la sala. Està prohibit qualsevol enregistrament audiovisual. No es podrà ac-
cedir portant begudes o menjars. L’edat mínima per a accedir a les activitats és la indicada al peu de cadascuna d’elles. En tots els 
casos, els menors de 12 anys han d’estar acompanyats per un adult. A fi de complir la Normativa d’Evacuació, no es permetrà l’accés 
a la sala amb carros infantils, deixant estos en els llocs que en cada centre s’indiquen.
Per raons de força major, este programa pot veure’s subjecte a modificacions en algun dels seus continguts, horaris, dates i llocs 
de realització. Variacions o canvis que es comunicaran per les xarxes socials i en la web del Servei de Cultura.


