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Sant Jordi solidari a les biblioteques

Campanya extraordinària de recollida de
sang

En el marc de la celebració de Sant Jordi 2013 Biblioteques de
Barcelona i el Banc de Sang i Teixits, conjuntament amb
l'Ajuntament de Barcelona, han preparat una campanya
extraordinària de recollida de sang a diferents biblioteques de la
ciutat. Els donants rebran com a detall una rosa o un llibre
gràcies a la col·laboració de diverses editorials.

Els dies 18 i 19 d'abril deu biblioteques de la ciutat, una per
districte, oferiran la possibilitat de donar sang als seus espais.
Les biblioteques i els horaris són els següents:

Dijous 18 d'abril

Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480)

De 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)

De 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras (Riera Blanca, 1-3)

De 10.00 a 14.30 h

Biblioteca Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 2)

De 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz (Joncar, 35)

De 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30 h

 

Divendres 19 d'abril

Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)

De 10.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Clarà (Dr. Carulla, 22-24)

De 16.30 a 19.30 h
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Biblioteca Jaume Fuster (Pl. de Lesseps, 20-22)

De 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies 76-80)

De 16.30 a 19.30 h

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra (Segre, 24-32)

De 10.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h

També és possible reservar directament dia i hora per a la
donació.

Biblioteques de Barcelona
www.bcn.cat/biblioteques

Veure Mapa

 
Més Biblioteques

Entra al teu espai personal del butlletí
electrònic i tria la informació que vols
rebre de les Biblioteques de Barcelona

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les
vostres dades han estat incorporades en el fitxer “USUARIS BIBLIOTEQUES BARCELONA”, titularitat del CONSORCI DE
BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, degudament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la finalitat de
gestionar les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona i
iniciatives culturals de la ciutat. D'acord amb l'esmentada normativa teniu reconeguts el dret d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició. Segons el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic us recordem que si no desitgeu rebre més informació del Consorci de Biblioteques de Barcelona per mitjans
electrònics podeu clicar aquest enllaç i seguir les instruccions per deixar de rebre butlletins.
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