En les activitats realitzades des de la Regidoria de
Cultura s’aplicaran totes les mesures d’higiene i
prevenció sanitària previstes a l’Acord del Consell
Valencià de 19 de juny i les Resolucions de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de
17 de juliol, 24 de juliol front a la COVID-19.

Biblioteca Pública
María Moliner Ruiz
BIBLIOTECA PÚBLICA
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Plaça Església Sant Jordi, 10 · 46200 Paiporta · Tel. 96 39715 33
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Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 9 a 20 h · dissabtes de 10 a 13 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Animació
b
lectora am
contacontes

6 d’octubre

“Trash, cuentos de ratones” Cecilia Silva,
El ombligo y la pelusa
20 d’octubre

“Contes animals” Eva Andújar
3 de novembre

“La meua casa és casa teua” El Gran Jordiet
17 de novembre

“Endevina, endevinalla quin animal
pon en la palla?” Almudena Francés
1 de desembre

“A les 5 pomes i mitja” Eva Andújar
15 de desembre

“El último cuento” Cecilia Silva,
El ombligo y la pelusa

Sessions quinzenals els dimarts a les 17.30 h
a la Biblioteca
Públic familiar · entrada lliure fins completar aforament

Presentació de llibre

22 d’octubre, 19:30 h

Conte contat...

Activitats contínues per a públic adult amb sessions
obertes fins a desembre de 2020

Homenatge a Llorenç Giménez,
contacontes
Els autors i les autores presenten el
llibre “Conte contat...” en homenatge al
contacontes Llorenç Giménez.

Setmana Carmelina Sánchez-Cutillas
del 20 al 27 de novembre
Exposició ‘’Des de les fronteres del silenci’’
Exposició itinerant dedicada a Carmelina Sánchez-Cutillas.

25 de novembre, 19:30 h

Presentació del llibre “La meva cambra més estimada.
La biblioteca de Carmelina Sánchez-Cutillas”
Luis del Romero Sánchez Cutillas.

Taller de poesia

“Aula de la Paraula”

Aula de la

Paraula
amb David Vidal

Sessions quinzenals els dimarts
a les 18:30 h.
Sala Conferències L’Auditori Municipal.
Octubre: 6, 20
Novembre: 3*, 17
Desembre: 1, 15

*3 de novembre: “El Vers de la Memòria II”
Recital de poesia amb l’alumnat d’aquest taller.

Club de Lectura

Sessions mensual els dimecres
a les 18:30 h a la Biblioteca.
Octubre: 14
Novembre: 11
Desembre: 16

Totes les activitats de la Biblioteca són d’entrada
lliure fins completar l’aforament.
Obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys.

