OCTUBRE 2020
Amb inscripció prèvia

Infants acompanyats d’un adult

Preu per a material

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.

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 1 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària especial “La literatura, eina de valors”. Llegim Cabaret Pompeya i
conversem amb el seu autor Andreu Martín, Premi BBVA Sant Joan 2011, i la psicòloga Núria Vendrell. Organitza
la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a l’Espai
Margarida Xirgu).



Divendres 2 de 19 a 20.30 h. Presentació del llibre 1115 de l’autor local Luís Ortiz González. Espai Margarida
Xirgu.



Dijous 15 de 19 a 20.30 h. Tertúlia Llegir el teatre, llegim El Decameró, modera el personal de la Biblioteca. Espai
de suport 3 planta 2.



Dimarts 20 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès, llegim A Manual for cleaning women de Lucia Berlin, modera
Rosa Ma. Cano. Espai Margarida Xirgu.



Dimecres 28 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària, llegim Pluja d’estels de Laia Aguilar, amb la presència de l’autora.
En col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a
l’Espai Margarida Xirgu).

EL DOCUMENTAL DEL MES


Dilluns 19 de 19 a 20.30 h. El Documental del mes Marwa. Petita i valenta. Versió original en àrab, subtitulada
en català (85 min). Dtora. Dina Naser. Espai Margarida Xirgu. (Aforament limitat).
Des del 2012, quan van fugir de la guerra de Síria, la petita Marwa i la seva família viuen al camp de refugiats de Zaatari, a
Jordània. En el seu dia a dia, la Marwa és un esperit alegre i obert que no entén res de murs ni de barrots. El pas de la
infantesa a l’adolescència la portarà a afrontar nous reptes per sobreviure en un entorn on, malgrat tot, la vida continua.
La Marwa s’ha adaptat a la vida al camp, té amics amb qui jugar i va a l’escola. Però quan el seu germà gran és interrogat
per les autoritats sobre la seva possible associació amb militants extremistes, es topa amb una nova realitat completament
desconeguda per ella. Les dures condicions al camp mai han torçat la voluntat de la Marwa per construir el seu propi camí, i
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aquest fet ha esdevingut un testimoni inspirador de resistència, supervivència i esperança.
En els últims anys, la guerra a Síria ha afectat milions de vides. Marwa. Petita i valenta (títol original, Tiny Souls) centra
l’enfocament en els més petits, retratant les repercussions físiques i psicològiques després d’haver sigut testimonis de la
violència, la destrucció i la deshumanització de la guerra. Un conflicte en què els infants han quedat fora de tota presa de
decisions però hi tenen moltes coses a dir.

A TAULA


Dimarts 6 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina "Fermentats vegetals” a càrrec de Cuchara. Espai Margarida Xirgu.



Dimarts 13 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina "Comunicándonos con el chocolate. Descubrir las mejores técnicas,
aplicaciones y combinaciones gustativas. Ideas, trucos y consejos. Y muchos secretos más" a càrrec de Walter
Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida Xirgu.

VIDA SANA


Dimecres 7 de 18.30 a 20 h. Taller de Meditació a càrrec d'Oscar Diaz formador coach. Espai Margarida Xirgu.



Dimarts 27 de 18.30 a 20 h. Xerrada “Alergias e intolerancias alimentarias” a càrrec de Carmen Ávila,
nutricionista. Espai Margarida Xirgu.

T’INTERESSA


Dissabte 3 de 10 a 11.30 h. Visita comentada a l’exposició “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”.
Espai Margarida Xirgu.



Dilluns 5 de 18.30 a 20 h. Taller “Dislexia: claves para ayudar a los niños desde casa"a càrrec d’Elena Huerta,
psicòloga del Centre de Psicologia de Castelldefels. Amb motiu del dia internacional de la dislèxia. Espai de
suport 3 2a planta.



Dimarts 6 i 13 de 18.30 a 20 h. (2 sesions). Taller “Habilitats per la vida personal i professional. La comunicació
intel·ligent” a càrrec d’Eva Aragall, coach. Espai de suport 3 2a planta.



Dijous 8 de 18.30 a 20 h. Cicle de cinema “Pioneres del cinema de la transició, cineastes trencant els esteorotips
de gènere durant el franquisme, passi de la pel·lícula Margarita y el Lobo de Cecilia Bartolomé (1969)” i posterior
debat a càrrec d’Androna Cultura. Espai Margarida Xirgu.



Dimecres 21 de 18.30 a 20 h. Taller “Fotografia con cámara reflex” a càrrec d’Elena Álvarez, fotògrafa. Espai de
suport 3 planta 2.



Dilluns 26 de 18.30 a 20 h. Taller “ TDHA: cómo trabajar el transtorno desde casa” a càrrec d’Elena Huerta,
psicòloga del Centre de Psicologia Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA


Dijous 15 de 18.30 a 20 h. Taller “Lletres i flors” a càrrec de Gemma Gibert. Espai Margarida Xirgu.



Dijous 22 de 18.30 a 20 h. Taller “Fes el teu booknook, un aparador literari dins de la prestatgeria” a càrrec de
Lola Conde. Espai Margarida Xirgu.

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA


Divendres 9 de 17 a 19 h. Taller "Chrome, el navegador más rápido” a càrrec d’Aninchi Social Media. Espai
Multimèdia planta 1.
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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.
Algunes activitats s’ofereixen en dues sessions per tal de fer adaptació del nombre de persones participants a l’espai destinat i donar
compliment a la distància de seguretat.

ESPECIAL CASTANYADA


Dissabte 31 a les 12 h. L’Hora del conte especial Castanyada “Explica’m una tardor” a càrrec de Moi Aznar .
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.



Divendres 30 a les 17.15 i 18.30 h. (2 sessions). Taller especial Castanyada “Quina castanya de llapis” a càrrec
d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants de 4 a 7 anys. Sala taller infantil.



Divendres 30 a les 18 h. Taller especial Castanyada “Portaretrat amb els colors de la tardor” a càrrec de Lola
Conde. Infants a partir de 8 anys. Espai Margarida Xirgu.

PETITS CINÈFILS


Divendres 9 de 17.30 a 18.30 h. Sessió de cinema per a infants Zibila i el poder de les ratlles (55 min). Sessió
dinamitzada per Helena Moliné. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL


Divendres 16 a les 18 h. L’Hora del conte especial Gianni Rodari Giro-Dari a càrrec de Pili Nieto de Teatre Aula.
Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 17 a les 12 h. L’Hora del conte especial Jornades de Solidaritat Matito i la gota d’aigua a càrrec de la
Cia. Matito. Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.

TALLERS FAMILIARS


Divendres 9 a les 17.15 i 18.30 h. (2 sessions). Taller “Kraft Kids” (manualitats en anglès) a càrrec de Kids&Us
School of english. Infants de 3 a 6 anys. Sala taller infantil.



Divendres 23 a les 18.30 h. Taller “Crea el teu propi conte” a càrrec de Sandra Uve. Activitat especial Gianni
Rodari. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.

DISSABTES FAMILIARS


Dissabte 3 de 10 a 11.30 h. Visita comentada a l’exposició “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”.
Infants a partir de 7 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 10 a les 11 i a les 12.30 h. (2 sessions) . Taller “Jo de gran vull ser... dibuixant de còmic” a càrrec
d’Eixos Creativa. Infants a partir de 5 anys. Sala taller infantil.



Dissabte 24 a les 10.30 i 11.30 h. (dues sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) Fulles
venen i fulles van a càrrec de Musinfant. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.



Dissabte 24 10.30 i 12 h. (dues sessions). Dissabte artístic, cicle “Descobreix grans dones artistes: “Louise
Nevelson: la escultora cubista" a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 5 anys. Sala taller infantil.
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L’HORA DEL MEDI AMBIENT


Dimecres 14 a les 18.30 h. Hora del medi ambient "Mini jardí d’aromàtiques de tardor” a càrrec de Lab Creatiu.
En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil



Dimecres 28 a les 17.15 i 18.30 h. (dues sessions). Hora del medi ambient "Pintem la tardor, un taller
d’aquarel·les reciclades” a càrrec de Sandra Uve. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a
partir de 4 anys. Sala taller infantil

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS


Dilluns 5 de 18 a 19 h. “El Club Grans 15” llegim El lladre d’ombres de Jaume Cela, club de lectura moderat per
Noelia Domínguez. Infants de 10 a 12 anys. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a la Sala tallers
infantil).



Dilluns 19 de 18 a 19 h. “El Club Petits 15” llegim Feliz feroz de El Hematocrítico, club de lectura moderat per
Silvia Nebot. Infants de 8 a 10 anys. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a la Sala tallers infantil).



Dilluns 26 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” llegim Els Bessons Tapper destrossen la ciutat de G. Rodkey, club de
lectura moderat per Mixa. Joves de 12 a 14 anys. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a la Sala
tallers infantil).

Pots consultar les activitats del mes de novembre a partir del 21 d’octubre
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:
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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