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JUNY 2020 

 

DESCOBREIX LA PROGRAMACIÓ VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA AL NOSTRE CANAL DE YOUTUBE 

Activitats en obert, sense inscripció prèvia,  i al nostre canal de Youtube a partir de la data indicada 

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

ACTIVITATS ADULTS 

 

A TAULA 

 Divendres 12. Taller de cuina “Secretos para cocinar una exquisita coca de Sant Joan” a càrrec de Walter Studio.  

 

ACTIVITATS INFANTILS 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

 Divendres 5. Dia Mundial del Medi Ambient. “Fem una cistella amb material reciclat per el patinet o la 
bicicleta”, a càrrec de Maraki. Amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castelldefels. 

 
TALLERS FAMILIARS 

 Dimarts 16. Taller de manualitats “Fem un fanalet de la flama del Canigó”, a càrrec de Lola Conde.  

Celebrem el solstici d’estiu, una tradició heretada dels primers pobladors de les nostres comarques que consistia 
a celebrar amb fogueres la nit més curta de l’any, és a dir, l’entrada en la seva època més càlida. Després d’uns 
quants segles, la celebració del solstici s’ha transformat en els Focs de Sant Joan, una de les tradicions i un dels 
costums més notables de Catalunya. 

 Dijous 18. Taller de manualitats “Fem instruments de percussió d’arreu del món”,  a càrrec d´Enigma Difusió 
Patrimonial.  Amb motiu del Dia Mundial de la Música.  

 Divendres 19. Ratolins de biblioteca “Minimusics: música en família” per infants de 0 a 3 anys, a càrrec 
d´Albada Blay. Amb motiu del Dia Mundial de la Música.  

 Dilluns 29. Taller de manualitats “Fes la teva bossa sostenible per endur-te els teus llibres preferits de la 
biblio!”, a càrrec de Lola Conde.  

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

Ens podeu seguir a través de:  
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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