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 NOVEMBRE 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, 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 

 Dilluns 9 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en francès, llegim L’énigme du retour, modera  Sylvie Oussedik. Espai 

Margarida Xirgu.   

 Dijous 12 de 19 a 20.30 h. Tertúlia Nova Collita, llegim Ulls de nit de Sílvia Cantos, amb la presència de l’autora. 

Espai Margarida Xirgu.   

 Dijous 26 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària, llegim Doctor Portuondo de Carlo Pardial, amb la presència de 
l’autor. Espai Margarida Xirgu. Aforament limitat.  

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

 Dilluns 23 de 19 a 20.30 h. El Documental del mes Robots. Les històries d'amor del futur. Versió original en 
anglès, japonès, italià i alemany, subtitulada en català (88 min). Dtora. Isa Willinger. Espai Margarida Xirgu. 
Aforament limitat.  

Quan Chuck compra Harmony, la seva futura parella robot, poc s’espera que li agradin els llibres i conversar sobre temes 
transcendentals. A Japó, el robot Pepper arriba a la llar de l’àvia Sakurai per fer-li companyia, però resulta ser força 
despistat… Els robots son les noves criatures del planeta terra. Estem preparats per introduir la intel·ligència artificial a les 
nostres vides? 
Des de fa anys que ja treballen als mostradors i recepcions d’empreses, als centres comercials o com a chefs, però ara, 
humanoides amb intel·ligència artificial s’introdueixen a les nostres llars i a les nostres vides privades. “Amb un IA, has de 
mantenir una comunicació amb frases curtes i clares”; és el consell que li donen a Chuck quan recull a la seva companya, 
acabada d’arribar de la fàbrica. 
Hi, A.I. ens revela com la convivència amb la intel·ligència artificial afectarà les nostres vides i com els robots, en un futur no 
molt llunyà, en formaran part. Un impressionant testimoni que ens mostra el futur, avui. 
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A TAULA 
 

 Dijous 5 de 19 a 20.30 h. Taller-cata  “Cómo se elabora una cerveza artesana. Preguntale directamente  al 
productor" a càrrec de l'Albert Royo del Celler Vallés. Preu 6 € (pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu. 

    
 

 Dimarts 10 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina "Guia gastronómica de tés e infusiones. La ayuda que necesitas para 

aplicar y maridar con la cocina y la pastelería" a càrrec  de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida 

Xirgu.  

 Dimarts 17 de 18.30 a 20:30 h. Taller de cuina "Cultiu de bolets comestibles sobre materials reciclats” a càrrec 

de Francesc Asperó, pagès i emprenedor de Fungi Girona. Espai Margarida Xirgu.  

 Dimarts 24 de 10.30 a 12 h. Taller de cuina “Alternatives vegetals i d’aprofitament” a càrrec de Cuchara. Taller 
de cuina d'aprofitament amb aliments alternatius als productes d'origen animal, on podràs descobrir receptes 

fàcils per fer a casa i donar a les verdures un paper central als nostres àpats.   Espai Margarida Xirgu.  

 

VIDA SANA  

 Dimecres 4 de 18.30 a 20.30 h. Xerrada “Aprèn a identificar i canviar les creences que no t’ajuden a ser feliç”  a 

càrrec d’Eva Aragall, formadora i mentor-coach. Espai Margarida Xirgu.  

 Dilluns 30 de 19 a 20 h. Taller “Què son i com treballar els exercicis hipopressius” a càrrec de Bianca Pinilla de 

CORE FISyOS. Espai Margarida Xirgu.   

 

T’INTERESSA 

 Dimecres 11 de 18.30 a 20 h. Cicle de cinema “Pioneres del cinema de la transició, cineastes trencant els 
estereotips de gènere durant el franquisme: passi de la pel·lícula Spagna 68 d’Helena Lumbreras” amb la 
presència de Mariano Lisa, col·laborador  d’Helena Lumbreras.  Posterior debat a càrrec d’Androna Cultura. Espai 

Margarida Xirgu.  

 Divendres 13 a les 19.30 h, 20 h, i 20.30 h (escull entre una de les tres sessions). Sessió d’observació 

astronòmica a càrrec de Planetari Fora d’Òrbita. En el marc de la Setmana de la Ciència. Plaça Neus Català.  

 

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA 

 Dijous 26  de 18 a 20 h. Taller de Nadal “Agulla màgica: una tècnica de brodat on no cal saber brodar” a càrrec 

de Lab Creatiu.  Sala taller infantil.    

 

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

 Divendres 13 de 17 a 19 h. Taller "G, viaja por los dispositivos con tu cuenta Google” a càrrec d’Aninchi Social 

Media. Espai Multimèdia planta 1.  

 Dimecres 18 de 18.30  a 20 h. Taller  “Qué es la nube y como utilizarla” a càrrec d’Elena Álvarez, fotògrafa. Espai 

de suport 3 planta 2.   
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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  
Vine disfressat de castanyer o castanyera i tindràs un obsequi molt especial. (Fins esgotar existències) 

 Divendres 30 d’octubre a les 17.15 i 18.30 h. (dues 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 d’octubre 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.   

 Dissabte 31 d’octubre 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.   

 

PETITS CINÈFILS 

 Divendres 20 de 17.30 a 18.30 h. Sessió de cinema per a infants Animalades (40 min). Sessió dinamitzada per 

Ernest Coma. Recomanada per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.     

 

ESPECIAL SETMANA DE LA CIÈNCIA 

 Divendres 13 a les 18 h. Conte - taller Les dues cares de la lluna a càrrec de Planetari Fora d’Òrbita. Recomanat 

per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

 Divendres 13 a les 19.30 h, 20h, i 20.30 h (escull entre una de les tres sessions). Sessió d’observació 
astronòmica a càrrec de Planetari Fora d’Òrbita. En el marc de la Setmana de la Ciència. Recomanat per infants a 

partir de 7 anys. Plaça Neus Català.  

 Dissabte 14 a les 10.30 i a les 11.45 h. (dues  sessions). Taller “Mad science (ciència boja)” a càrrec de Kids&Us 

School of english. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.   

 Divendres 20 de 18 a 19  h. Taller de robòtica "Pro-bot: el robot que pinta" a càrrec de Codelearn Castelldefels.  

Infants partir de 8 anys. Sala taller infantil.   

 Dissabte 21 d’11 a 13 h.  “Ginkana Setmana de la Ciència. Investiguem sobre el Covid 19 i entenem què són els 
virus i com el cos genera anticossos per atacar-los. Descobrim com les plantes absorbeixen l’aigua de la terra i 
com afecten els contaminants. Som químics descobrint què són els àtoms, les molècules i qui eren Enric 
Cassassas i Rosalind Franklin” a càrrec de Funbrain. Infants a partir de 5 anys. Espai Margarida Xirgu i Sala 

Infantil.   

 Divendres 27 de 18 a 19  h. Taller de robòtica "Pro-bot: el robot que pinta" a càrrec de Codelearn Castelldefels.  

Infants partir de 8 anys. Sala taller infantil.   

 

DISSABTES FAMILIARS 

 Dissabte 14 a les 10.30 i a les 11.30 h. (dues sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) Les 

formigues també ballen a càrrec d’Ada Cusidó. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    

 Dissabte 28 de 12 a 13.30 h. Taller “Mindfulness en família” a càrrec de Daniela Guzman. Infants de 3 a 6 anys. 

Espai Margarida Xirgu.    
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 Dissabte 28  a les 10.30  i a les 12 h. (dues sessions). Dissabte artístic, cicle “Descobreix grans dones artistes: 

Alicia Penalba: l'artista abstracte " a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.  

  

 
L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

 Dimecres 11 a les 17.15 i a les 18.30 h. (dues sessions). Hora del medi ambient "Plastilina casolana” a càrrec de 

Lab Creatiu. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil    

 

 Dimecres 18 de 18 a 19 h.  Hora del medi ambient especial “El Senyor Riu” conte a càrrec de Blai Senabre. En 
col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida 

Xirgu.     

 Dimecres 25 de 18 a 19 h.  Hora del medi ambient especial Setmana prevenció de residus “Fes el teu embolcall 
d'entrepà més sostenible” a càrrec del Programa Millor que Nou de AMB. En col·laboració amb la Regidoria de 

Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.     

 

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS 

 Dilluns 2 de 18 a 19 h. “El Club Grans 15” llegim El segrest de la bibliotecària, 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 taller infantil).   

 Dilluns 16 de 18 a 19 h. “El Club Petits 15” llegim Monstres, 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 taller infantil).   

 Dilluns 30 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” llegim Nevermoor. Prodigista. La crida de la Morrigan Corb, club de 
lectura moderat per Mixa. Joves de 12 a 14 anys. Terrassa 1a planta (en cas de pluja es traslladarà a la Sala taller 

infantil).   

 

Pots consultar les activitats del mes de desembre a partir del 23 de novembre 
 

 

 
 

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 
 

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
http://www.castelldefels.org/butlletins
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado

