FEBRER 2021
VIRTUALS
Amb inscripció prèvia.
Inscriu-te i passa per la biblioteca a recollir el material. Places limitades.

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
Dijous 18 de 19 a 20.30 h. Tertúlia Nova Collita , llegim La teva ombra de Jordi Nopca, amb la presència de
l’autor.
Dilluns 22 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès , llegim The fountains of silence de Ruta Sepetys, modera Rosa
M. Cano.
Dijous 25 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària, llegim Irse d’Esmeralda Berbel, amb la presència de l’autora.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Del 15 de febrer a l’1 de març. El Documental del mes Advocate amb la direcció de Rachel Leah Jones i
Philippe Bellaiche. Versió original en hebreu, àrab i anglès. Subtitulada en català (108 min). Aquesta pel·lícula
forma part del circuit Docs Barcelona.
Jueva i advocada, Lea Tsemel és un terratrèmol de l’advocacia a Israel, especialitzada en la defensa de presoners polítics
palestins, es considera una ‘optimista dona enfadada’. Sense pels a la llengua, accepta representar acusats palestins
hagin o no comés delictes sota la revolucionària idea i forta convicció que la repressió que pateixen justifica la seva
lluita per alliberar-se. Un seguiment exhaustiu durant la preparació de les defeses de dos casos concrets, el d’Ahmad,
un nen de 13 anys, acusat de participar en un apunyalament d’un noi israelià i el de Israa Jaabis, acusada pels oficials
israelians d’un intent frustrat d’atemptat suïcida, ens apropa a la inclassificable i excepcional personalitat de la
protagonista.

Visualitza el tràiler a https://docsbarcelona.com/pellicules/advocate
A TAULA
Dijous 11 a les 18.30 h. Taller de cuina "Cocina de Carnaval” a càrrec de Walter Vogt Estudio
Gastronómico.
Dimarts 23 a les 18.30 h. Taller de cuina "¡Platos de verduras de proximidad para sorprender!” càrrec de
Walter Vogt Estudio Gastronómico.

T’INTERESSA
Dimecres 17 de 18.30 a 20 h. Taller ”Enguany sí! Fes realitat els teus propòsits pel 2021” a càrrec d'Eva
Aragall, formadora i mentor coach.

DIMARTS SOSTENIBLES
Dimarts 16 de 18.30 a 20 h. Taller “Aprofitem els residus de casa i aprenem a fer compostatge” a càrrec de
Xavier Folqué de Fem Natura.
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ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 25 de 10.30 a 12 h. Taller “Màquina de cosir. Fàcil i en 3 passos: cosim una funda pel mòbil!” a càrrec
d’Olga Berbetoros d’Idea Moda.
CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Divendres 12 de 17 a 19 h. Taller "Docs, da vida a tus documentos con las herramientas de Google” a càrrec
d’Aninchi Social Media.

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

ESPECIAL CARNESTOLTES
Divendres 12 a les 18 h. Hora del conte “La panxota d’en Carnestoltes” a càrrec d’Albert Estengre.

Dissabte 13 a partir de les 10.30 h. Taller de manualitats “Barrets del Parc del Garraf: converteix-te en un
dels seus animalons!” a càrrec de Lola Conde. Infants de 3 a 6 anys.

Dissabte 13 a partir de les 12 h. Taller de manualitats “Disfressa’t de pirata. La pirata Benvalenta
t’ensenya com!” a càrrec d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 7 anys.

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys
Dilluns 1, 8, 15 i 22 a partir de les 17:30 h. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la
biblioteca.
PETITS CINÈFILS
Del Divendres 26 al 28. Cinema per a infants El Grufal i la Grufaleta (55 min). Recomanat per a infants a partir
de 3 anys. Amb la participació de Rita & Luca Films.
Visualitza el tràiler a: https://youtu.be/yfSsIHJP3V8

DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 20 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) L’aniversari del Petit Ós a
càrrec de Judith Navarro de Petita Companyia. Infants de 0 a 3 anys.

Dissabte 27 a les 10.30 h. Dissabte artístic “Els Colors de l’Art. Blanc: descobreix l’art greco-romà. El guix
pren el protagonisme” a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 4 anys.

L’HORA DEL MEDI AMBIENT
Dimecres 10 a les 18 h. Taller "Descobreix científiques ambientals i practica la il·lustració naturalista” a
càrrec de Sandra Uve. Activitat amb motiu del Dia Internacional de la dona i la nena científica. En
col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 6 anys. L’activitat estarà disponible
durant 24h a Instagram.
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Accés personal. S’enviarà l’enllaç

S’enviarà l’enllaç corresponent a les persones

corresponent a les persones inscrites.

inscrites.

Seguiu-nos a Instagram (@bibcastelldefels)
i connecteu-vos el dia i hora de l’activitat.
Si no podeu ho trobareu posteriorment a
Instagram TV.

Subscriviu-vos al nostre canal:
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_
4kXTuMr5uO63YyhQ i a partir de la data i hora
indicada trobareu el vídeo de l’activitat.

Podeu consultar les activitats del mes de març a partir del dilluns 22 de febrer

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
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