MAIG 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
Dijous 6 de 19 a 20.30 h. Tertúlia virtual “Nova collita: descobrim nous escriptors”, llegim Coníferes de Marta
Carnicero, amb la presència de l’autora.
Dijous 20 a les 19 h. Tertúlia “Llegim el Teatre”, llegim L'Emperadriu del Paral·lel de Lluïsa Cunillé, modera el personal
de la biblioteca. Espai de suport 3 2a planta.
Dilluns 24 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en francès, llegim Les ombres errantes de Pascal Quignard, modera Sylvie Oussedik.
Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 26 de 18.30 h a 20 h. Tertúlia literària, llegim Paraula de jueu de Martí Gironell, amb la presència de l’autor.
Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dilluns 17 a les 19 h. El Documental del mes How to steal a country dirigit per Rehad Desai & Mark Kaplan. Sud-àfrica
(2019). Versió original en anglès i zulú, subtitulada en català (93 min). Aquesta pel·lícula forma part del circuit Docs
Barcelona. Espai Margarida Xirgu.
Projecció online del 18 de maig a l’1 de juny.
Un grup de periodistes d’investigació destapa un cas de corrupció en el què està implicat Jacob Zuma, qui fou president de Sud-àfrica fins el
2018. Poc després, la redacció rep una campanya de desinformació. Dos joves d’una empresa tecnològica van trobar les proves que deixaven al
descobert el modus operandi darrere del segrest econòmic de l'estat de Sud-àfrica, per part d'interessos privats i amb l'ajut d'alguns polítics.
Gràcies l'amic Zuma, els membres de la família índia Gupta van utilitzar els ingressos d'un país en el seu propi benefici: adquirint participacions
de les mines de carbó, de mitjans de comunicació i empreses tecnològiques, i fins i tot, alguns càrrecs públics. Quan s'obre una investigació
judicial, el president Zuma declara que tot son mentides i notícies falses. Davant l'augment de lligams entre els interessos privats i el govern, els
periodistes es pregunten si hi ha lloc per la justícia en la incipient democràcia sud-africana, que amb tant d'esforç va costar de guanyar.

Visualitza el tràiler a: https://youtu.be/YKlAnCrd3hA

A TAULA
Dimarts 4 a les 19 h. Inauguració i presentació del programa A Taula 2021 amb la xerrada “La cuina i la gastronomia
com a fet cultural” a càrrec de la cuinera Carme Ruscalleda. Teatre Plaza. Sense inscripció prèvia. Aforament limitat.
Dimecres 5 de 18.30 a 20 h. Taller “Herbes a la cuina. Olors, propietats i idees de receptes a la cuina" a càrrec de Pilar
Comes del Parc de les Olors del Serret. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 6 de 18.30 a 20 h. Taller "Cultiu de bolets comestibles sobre materials reciclats" a càrrec de Francesc Asperó de
Fungi Girona. Espai Margarida Xirgu.
Dilluns 10 de 18.30 a 20 h. Taller "Peix blau de proximitat: espècies, com saber comprar i idees per cuinar-lo" a càrrec
d'Àlex Agramunt de Peixos Nolla. Espai Margarida Xirgu.

Dimarts 11 de 18.30 a 20 h. Dimarts Sostenibles “Verdures i fruites de temporada i proximitat. Què, com i quan
comprar fruites i verdures” a càrrec de Josep Codina de Verdures Codina Carol. Activitat en col·laboració amb la
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 12 de 18.30 a 20 h. Taller “Croquetes... tot un món! Origen, evolució, actualitat i... com i de què les faig" a
càrrec de Trinitat Gilbert Martínez, periodista gastronòmica. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 18 de 18.30 a 20 h. Taller “Mindful-eating: millora l’atenció plena en la forma com mengem i millora la relació
amb el menjar” a càrrec de Mindfulness en calma. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 19 de 18.30 a 20 h. Taller "Ceviches. origen y recetas" a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai
Margarida Xirgu.
Dijous 20 de 19 a 20.30 h. Taller tast per parelles "Descobrim vins ancestrals i orange wines" a càrrec del Celler Vallés.
Preu 9 € (pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.
Dilluns 10, 17 i 24 de maig a les 19.30 h "Sabors de Castelldefels". Restauradors de Castelldefels et
proposen entrar a la seva cuina i elaborar un plat amb productes de proximitat. Amb la col·laboració del
Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castelldefels. Instagram:
@bibcastelldefels, connecteu-vos el dia i l’hora de l’activitat, posteriorment també ho trobareu a Instagram TV.
VIDA SANA
Dimarts 25 a les 19 h. Sessió Inaugural 9es. Jornades de Vida Sana "Ayudar al planeta. Y yo, ... ¿Qué puedo hacer?" a
càrrec del naturalista, divulgador i escriptor José Luis Gallego. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 27 a les 11 h. Taller de reeducació corporal i tonificació muscular. Evita, corregeix i prevén les conseqüències
d'una col·ocació postural incorrecta" a càrrec de Daniel Alamillos. En col·laboració amb la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Castelldefels. Terrassa 1a planta.
Dijous 27 a les 18.30 h. Taller “Consciència i percussió corporal” a càrrec de Kike Cuadros de Percuriositat. Espai
Margarida Xirgu.
Dilluns 31 a les 18.30 h. Taller "Primers auxilis. Conceptes i maniobres bàsiques en cas de risc vital: ennuegament,
desmai, hemorràgia intensa" a càrrec de Marta Suela, infermera d'urgències del CUAP Castelldefels CASAP. Espai 3
de 2a planta.

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 13 de 10.30 a 12 h. Taller fil a l’agulla “Personalitza la teva caixa d’infusions i aprèn la tècnica de transferència
imatges en fusta” a càrrec de Cristina Martín d’Enigma Difusió Patrimonial. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 20 de 10 a 12 h. Taller fil a l’agulla “Costura i estampació... a la cuina, tot ben organitzat!" a càrrec d’Olga
Berbetoros d’IdeaModa. Espai Margarida Xirgu.
CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Divendres 14 de 17 a 19 h. Taller “Gmail, el correo más seguro es de 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.

15 MINUTS COMPTATS VIRTUALS– Infants a partir de 4 anys
Dilluns 3, 10, 17, 24 i 31 a partir de les 17:30 h. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la
biblioteca.
TALLERS FAMILIARS
Divendres 14 de 18 a 20 h. Cicle Detectius de la Història de Castelldefels “Pirates i bandolers: farem un passeig per
les torres de defensa que tenim prop de la Biblioteca i explicarem quina vinculació tenen amb els pirates i els
bandolers, i entendrem perquè es van construir i encara es conserven 12 torres a Castelldefels” a càrrec de Cristina
Martín d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.
Divendres 28 de 18 a 19 h. Taller de robòtica “Pro-bot: el robot que pinta” a càrrec de Codelearn. Infants a partir de 8
anys. Espai Multimèdia planta 1.
PETITS CINÈFILS
Divendres 28 a les 17:30 h. Cinema per a infants Les aventures del petit talp de Zdenek Miler(40 min). Recomanat per
a infants a partir de 2 anys. Amb la participació de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Descobreix el mític personatge de l’animació txeca que ha donat la volta al món: el petit talp. La seva curiositat i picardia el porten a viure un
munt d’aventures divertides i entranyables que faran gaudir als més petits. Una producció única carregada de valors positius com l’amistat,
l’ecologisme, la creativitat i el respecte a la diferència.

Visualitza el tràiler a: https://www.dropbox.com/s/igbtf2q2jejfjni/trailer_petit_talp.mov?dl=0
DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 8 a les 10.30 o a les 11.30 h. (2 sessions). Taller de cuina en anglès “Little Chef” a càrrec de Kids&Us School
of English. Infants de 2 i 3 anys. Sala taller infantil.
Dissabte 8 a les 11 h. Taller "Castelldefels i la Unió Europea: juguem i construïm el nostre Passaparaula" a càrrec de
Cristina Martín d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 9 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 15 a les 10.30 o a les 11.30 h (2 sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) Nyam
Nyam a càrrec de Gisela Llimona. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 15 a les 12.30 h. Dissabte artístic “Els Colors de l’Art: VERMELL. Taller on es treballa el color vermell i els
colors terra. Es farà un mural seguint tècniques de l’art rupestre” a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 4
anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 22 a les 10.30 h. Taller musical “Music Together” a càrrec de Marina Arias de Bruc Brothers. Infants de 0 a 5
anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 22 a les 12 h. Taller de cuina "Llaminers i llamineres... Agafem forces preparant bombes energètiques i
trufes" a càrrec de Zero Waste Bcn. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.

L’HORA DEL MEDI AMBIENT
Dimecres 12 a les 17.15 o a les 18.30 h. (2 sessions) Taller "Pintem amb vi (sense alcohol). Reciclatge de taps de suro
i creativitat amb vi" a càrrec de Marta Arañó de Tinta i Vi. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Castelldefels. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.
Dimecres 26 a les 17.15 o a les 18.30 h. (2 sessions) Taller "Zum-zum, Zzzzzz... abelles, borinots i altres insectes
pol·linitzadors” a càrrec d'Educabitxos. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Castelldefels. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Dilluns 31 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” llegim Enola Holmes. El cas del marquès desaparegut de Nancy Springer,
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 juny a partir del 21 de maig

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

