ABRIL 2021
Amb inscripció prèvia.

Infants acompanyats d’un adult

Preu per a material

ACTIVITATS ADULTS
L’activitat s’impartirà en la llengua en què està anunciat el títol.
No serà permesa l'entrada a la sala passats 5 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

PUNT DE LECTURA
Dimarts 20 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès, llegim Dracula de Bram Stoker, modera Rosa M. Cano. Espai
Margarida Xirgu.
Dimecres 28 de 18.30 h a 20 h. Tertúlia literària, llegim Ca la Wenling de Gemma Ruiz, amb la presència de l’autora,
modera el personal de la biblioteca. Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dilluns 19 a les 19 h. El Documental del mes Oeconomia amb la direcció de Carmen Losmann. Versió original en
alemany. Subtitulada en català (89 min). Aquesta pel·lícula forma part del circuit Docs Barcelona. Espai Margarida
Xirgu.

Projecció online del 20 d’abril al 4 de maig.

El nostre sistema econòmic s’ha invisibilitzat i eludeix qualsevol anàlisi. No obstant, als darrers anys ha augmentat la sensació
de que hi ha alguna cosa que no funciona. Oeconomia és un viatge creatiu i humorístic al cor d’un univers de vidre i formigó on
els economistes, banquers i directius d’empresa tracten d’explicar el joc del capitalisme amb més o menys èxit. A mida que es
desvelen les regles del capitalisme contemporani, que determinen sistemàticament el creixement, el dèficit i la riquesa, es fa
evident la paradoxa de que sols és possible obtenir beneficis quan estem en deute. Una immersió a un mon ocult, en el que hi ha
moltes preguntes i poques respostes.

Visualitza el tràiler: https://youtu.be/QfsqdyWsAhg
A TAULA
Dimarts 13 a les 18.30 h. Taller de cuina “Abril: libros, rosas y cocina. Descubrimos libros de cocina imprescindibles
mientras cocinamos con flores” a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 29 a les 19 h. Taller tast per parelles "Abril, mes de cultura i roses. Descobrim els rosats" a càrrec del Celler
Vallés. Preu 9 € (pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.
VIDA SANA
Dimecres 21 de 18.30 a 20 h. Taller “Gestió emocional en contextos d'incertessa i canvi” a càrrec de Mindfulness en
calma. Espai Margarida Xirgu.

T’INTERESSA
Dijous 15 a les 18.30 h. Taller “Descobreix les teves fortaleses i els teus valors per poder augmentar el teu benestar i
entusiasme” a càrrec d'Eva Aragall Trepat, formadora i mentor coach. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 24 a les 10.30 h. Visita comentada a l’exposició permanent “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i
Arqueologia al Garraf” a càrrec de Schola Activa. Espai Margarida Xirgu.

DIMARTS SOSTENIBLES
Dimarts 27 de 18.30 a 20 h. Taller “Un hort al teu balcó. Quan, com i què podem plantar” a càrrec de Xavier Folqué
de Fem Natura. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Espai Margarida Xirgu.
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 29 de 10.30 a 12 h. Taller “Fàcil, fàcil... fes-te un cistell amb cordes” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma
Difusió Patrimonial. Espai Margarida Xirgu.
CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Divendres 9 de 17 a 19 h. Taller "Blogger, publica tus pasiones a tu manera con Google" a càrrec d’Aninchi Social
Media. Espai multimèdia planta 1.

ACTIVITATS INFANTILS
L’activitat es farà en la llengua en què està anunciat el títol. L’infant ha d’estar dintre de la franja d’edat indicada. A les activitats familiars
només tindrà accés a la sala l’infant inscrit amb l’adult acompanyant. No serà permesa l'entrada a la sala passats 5 minuts del començament
de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

ESPECIAL SANT JORDI
Dimecres 14 a les 18 h. “Balla’m un conte” Hora especial del conte ballat “Fantasicontes per tigretelèfon” a càrrec
de Viviana Escalés i a partir de Contes per telèfon de Gianni Rodari. Recomanat per a infants a partir de 5 anys. Espai
Margarida Xirgu.
Dos Desballarins i una Klingimúsica reben trucades d'un Tigretelèfon que els fa interactuar entre ells i amb el públic. Tots tres van canviant de
fabupersonatge en un món surrealista i un pél absurd. Espectacle de dansa i música en viu inspirat en el llibre Contes per telèfon de l'escriptor i
pedagog Gianni Rodari, un escriptor enamorat del llenguatge i visionari de la ment infantil com una font inesgotable de fantasia i veritat. Els
seus llibres, carregats d'imaginació i humor son a la vegada una crítica del món actual.

Divendres 16 de 18 a 20 h. Cicle Detectius de la Història de Castelldefels “Castells i llegendes. Endinsa’t a la història
i els personatges del Castell de Castelldefels i escriu la teva pròpia llegenda” a càrrec de Cristina Martín d’Enigma
Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Aquesta activitat tindrà el punt de partida a la biblioteca i es durà a
terme als jardins del Castell.
Divendres 23 de 17.30 a 19.30 h (3 sessions 17.30, 18.15 i 18.45 h). Hora del conte especial Sant Jordi “Dracs” a
càrrec de la Petita Companyia. Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Terrassa planta 1. Aforament limitat.
Divendres 23 de 18 a 19.30 h. (3 sessions 18, 18.30 i 19 h). Tallers especials de Sant Jordi: “Titelles de tija de drac”,
“Roses de Sant Jordi” i “Xapes de la Benvalenta, la pirata de la biblioteca”. Plaça Neus Català. Aforament limitat.
Dissabte 24 a les 10.30 h. Visita comentada a l’exposició permanent “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i
Arqueologia al Garraf” a càrrec de Schola Activa. Espai Margarida Xirgu.

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys
Dilluns 12, 19 i 26 a partir de les 17:30 h. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la
biblioteca.
TALLERS FAMILIARS
Divendres 30 de 18 a 19 h. Taller de robòtica “Pro-bot: el robot que pinta” a càrrec de Codelearn. Infants a partir de
8 anys. Sala taller infantil.
PETITS CINÈFILS
Divendres 30 a las 17:30 h. Cinema per a infants Anem a caçar un os (59 min). Recomanat per a infants a partir de 3
anys. Amb la participació de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Has anat mai a caçar un os ben gros? Cinc germans aprofiten que els seus pares marxen de casa per sortir a l’aventura!
Travessen un camp ple d’herba… xuix, xuiax, xuix!, un riu ple d’aigua… glup, glup, glup! i un bosc ple d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti!
Però, qui té por de l’os dolent? Ningú! Perquè són molt i molt valents. Quatre històries basades en llibres infantils, per fer viatjar
els més petits del conte a la pantalla.

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=jCFvz0l3mhE
DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 10 a les 11 h. Taller de manualitats en anglès “Fun spring craft” a càrrec de Kids&Us School of English.
Infants de 3 a 5 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 17 a les 10.30 o a les 11.30 h (dues sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits)
Història d’un jardí a càrrec d’Eva Gonzàlez. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 17 a les 12.30 h. Dissabte artístic “Els Colors de l’Art: OR. Taller pictòric sobre el color or i la seva
importància en l’art egipci i els autoretrats” a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 4 anys. Terrassa planta
1.

L’HORA DEL MEDI AMBIENT
Dimecres 28 a les 18 h. Taller “Primavera... i cant d’ocells. Descobreix els ocells del nostre entorn i coneix com viuen”
a càrrec de Xavier Folqué de Fem natura. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 4
anys. Terrassa planta 1.
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Dilluns 26 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” llegim Inbox de Care Santos, club de lectura moderat per Mixa. Joves de 12
a 14 anys. Terrassa planta 1.

Protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la COVID-19 i mesures individuals que hauran de seguir les
persones que assisteixin a les activitats.
Les activitats seguiran els protocols següents sempre d’acord amb la normativa vigent:
 Desinfecció diària de tot l’espai.
 A l’entrada de la biblioteca hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i control d’aforament.
 L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides. Per a les activitats
familiars es permetrà seure per grup familiar o grup de convivència, per les activitats d’adults serà individual.



L’accés i el desallotjament de l’espai es farà de manera esglaonada i sota control del personal.

Mesures individuals:
 Recorda que a tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 1.5 metres.
 L’ús de la mascareta és obligatori.
 Presa de temperatura a l’entrada, si es presenta més de 37 no es permetrà l’entrada.
 Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del
virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
Les mesures són de compliment obligatori per part de tots els assistents a l’activitat.

Podeu consultar les activitats del mes de maig a partir del dimecres 21 d’abril

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

