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 GENER 2021 

INFORMACIÓ DEL FORMAT VIRTUAL DE LES ACTIVITATS 

Hi haurà activitats a través de: 

 Cal inscripció prèvia. Accés personal.  

S’enviarà l’enllaç corresponent als inscrits. 

 

Només cal seguir-nos a Instagram 
(https://www.instagram.com/bibcastelldefels/)i connectar-se al nostre 
canal el dia i hora de l’activitat. Si no podeu ho trobareu posteriorment al 
nostre apartat d’Instagram TV.  

 

Podeu accedir al nostre canal de youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ) i a 
partir de la data i hora indicada trobareu el vídeo de l’activitat. Us animem 
a subscriviu-vos al nostre canal.  

 Cal inscripció prèvia. S’enviarà l’enllaç corresponent als inscrits.  

 

ACTIVITATS ADULTS 

L’activitat s’impartirà en la llengua en què està anunciat el títol. 
Activitats amb sessió de Zoom es prega puntualitat. No es donarà accés a la sessió passats 5 minuts de l’hora prevista per l’inici. 

Si teniu problemes d’accés o tècnics us podeu posar en contacte amb la biblioteca. 
PUNT DE LECTURA 

Dilluns 25 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en francès , llegim Ensemble, c’est tout d’Anna Gavaldà, modera Sylvie 

Oussedik.  

Dimecres 27 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària, llegim L’estilita d’Uri Costak, amb la presència de l’autor.  

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Del 18 de gener a l’1 de febrer. El Documental del mes Allò que no et mata de la directora Alexe Poukine. 

Versió original en francès, subtitulada en català, castellà i anglès (84 min).  

Amb 19 anys, l’Ada va ser violada tres vegades en una mateixa setmana per un home que coneixia bé. Una 
invitació a sopar va desencadenar la primera i ella no es va defensar, però es va cita dues vegades més amb el seu 
agressor per confrontar-lo i buscar respostes. Una potent i sòbria pel·lícula que trenca el silenci de les violacions 
en entorns de confiança sense victimitzar a les dones. 

La història de l’Ada és contada a través de múltiples veus de diferents dones que construeixen el seu relat, la seva 
versió dels fets i com es va sentir abans, durant i després. Poc a poc, totes les dones d’aquesta pel·lícula es 
converteixen en les protagonistes de la història de l’Ada i també en testimonis de les seves pròpies històries que, 
per desgràcia, parteixen del mateix punt de partida.  

Una pel·lícula coral que exposa, des de les dones i sense victimitzar-les, les sensacions contradictòries i les 
conseqüències després d’una violació o agressió sexual on l’abusador no és ni un desconegut ni un monstre ni un 
assetjador que actua de nit, a les cantonades o als portals de les cases... i busca comprendre i trobar respostes a 
les reaccions que aquestes agressions sexuals desencadenen en les dones que no encaixen en el que la opinió 
pública anomenaria “víctimes correctes”. That Which Does Not Kill no és només la història de l’Ada, sinó una 
contribució més a visibilitzar un fenomen social molt ampli i encara silenciat. 

Visualitza el tràiler a https://www.youtube.com/watch?v=7Rwlis3ajR4 

https://www.instagram.com/bibcastelldefels/
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Rwlis3ajR4
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A TAULA 

 
Dimarts 19 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina "Verduras de invierno: cremas y sopas fáciles, sabrosas y 

creativas” a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

 
T’INTERESSA 

Dijous 14 de 18.30 a 20 h. Taller “Los 4 temperamentos: para conocerte mejor a ti y a los demás” a càrrec 

de Belen Fàbregas, coach.    

 
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA 

Dijous 21 de 19 a 20.30 h. Taller “Màquines de cosir. Quina és la que necessito?” a càrrec d’Olga 
Berbetoros d’IdeaModa.  

 
CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

Divendres 22 de 17 a 19 h. Taller "Google Maps, ubícate y no te pierdas en el mapa de Google” a càrrec 

d’Aninchi Social Media.  

 
 

ACTIVITATS INFANTILS 

L’activitat s’impartirà en la llengua en què està anunciat el títol. 

Amb inscripció prèvia. 

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys 

Dilluns 18 i 25 a partir de les 17:30 h. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la 
biblioteca.      

 

PETITS CINÈFILS 

Del divendres 29 al 31. Cinema per a infants Ernest i Celestine, contes d’hivern (52 min). Recomanat per a 

infants a partir de 3 anys.  

 

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 22 a partir de les 17:30 h. Taller de manualitats  “Juguem i descobrim la història de 
Castelldefels. Construïm el trivial de la nostra ciutat!” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma Difusió 

Patrimonial. Infants a partir de 7 anys.   

  Inscriu-te i passa per la biblioteca a recollir el material.  

 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 23 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) Petit o gran a càrrec 

d’Albert Vinyes. Infants de 0 a 3 anys.   

 

Dissabte 30 a les 10.30 h. Dissabte artístic, cicle els Colors de l’Art “Negre: treballem amb el color negre 

inspirats en l’artista Christian Boltansky” a càrrec de Koala Art for Kids.  Infants a partir de 4 anys. 

 Inscriu-te i passa per la biblioteca a recollir el material.  

 

https://www.aninchi.com/shop/taller-google/maps/


 3

 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

Dimecres 27 a partir de les 17:30 h. Hora del medi ambient "Mitjons sense parella? Fem titelles i un  
tawashi!” a càrrec de ZeroWasteBCN. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient.  Infants a partir 

de 4 anys.  

 Inscriu-te i passa per la biblioteca a recollir el material. 

 

Pots consultar les activitats del mes de febrer a partir del 25 de gener 
 

 
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
 

   
 
 

 
 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes. 

Ens podeu seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins 

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97  
b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 
 

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://twitter.com/bcastelldefelsr
http://www.castelldefels.org/butlletins
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado

