
A taula!
Del 4 al 24 de maig

B�����ec� R�m�� F�n�n��� J�rad�

Col·labora:

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.
C. Bisbe Urquinaona, 19-21
Tel. 93 636 96 97 
b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org 

Ens podeu seguir a través de:        

         610 560 978   

Visita’ns



P��G���A��Ó ���L�S

�LTR�S AC�I�I�A�SP��G���A��Ó ������ARDimarts 4 a les 19 h.
Inauguració i presentació del programa A Taula 21. 
Xerrada “La cuina i la gastronomia com a fet cultural” a càrrec de 
Carme Ruscalleda. Sense inscripció prèvia, aforament limitat.
Teatre Plaza.

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 de 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-lo 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 sostenible “Verdures i fruites de temporada i proximitat. 
Què, com i quan comprar fruites i verdures” a càrrec de Josep 
Codina de Verdures Codina Carol. 
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.  

Dijous 13 de 10.30 a 12 h.
Taller �l a l’agulla “Personalitza la teva caixa d’infusions i aprèn la 
tècnica de transferència d’imatges en fusta” a càrrec d'Enigma 
Difusió Patrimonial. 
Espai Margarida Xirgu.

Dijous 13 de 18.30 a 20 h. 
Taller "Els insectes a la cuina. Descobreix l'experiència d'Isaac 
Petras al llibre Comer Insectos". 
Espai Margarida Xirgu.

Dimarts 18 de 18.30 a 20 h. 
Taller “Mindful-eating. Millora l’atenció plena en la forma com 
mengem i alimentem i com a conseqüència 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. Orígen y recetas" a càrrec de Walter Vogt Estudio 
Gastronómico. 
Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 20 de 10 a 12 h. 
Taller �l a l’agulla “Costura i estampació ... a la cuina, tot ben 
organitzat!"  a càrrec d’Olga Berbetoros de IdeaModa. 
Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 20 de 18.30 a 20 h. 
Taller tast per parelles "Descobrim vins ancestrals i orange wines" 
a càrrec de Celler Vallès. Preu 9 € (pagament amb targeta). 
Espai Margarida Xirgu.

Dissabte 8 a les 10.30 o a les 11.30 h (dues 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. 

Dimecres 12 a les 17.15 h o a les 18.30 h (dues sessions). 
Hora del Medi Ambient "Pintem amb vi? Reciclatge de taps de 
suro i creativitat amb vi" a càrrec de Marta Arañó de Tinta i Vi. 
Infants a partir de 4 anys. Col·labora la regidoria de Medi Ambient.
Sala taller infantil.

Dissabte 15 a les 10.30 o a les 11.30 h (dues 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 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. 

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 producte de proximitat. Amb la col·laboració 
del Gremi d'Hostaleria i la regidoria de Turisme de Castelldefels

Del 4 al 22 de maig.  
Bibliorepte per llepar-se’n els dits! Emporta't en préstec llibres de 
cuina de la nostra Biblio&Teka i participa en el concurs Bibliorepte. 
Sala Infantil. 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modi�cacions que es considerin oportunes.

Totes les activitats de la programació adults i familiar 
necessiten inscripción previa a:
biblioteca@castelldefels.org o 93 636 96 97

Escolta la banda sonora de la programació 
A Taula 2021. Sabor Sabor de Rosario Flores



P��G���A��Ó ���L�S

�LTR�S AC�I�I�A�SP��G���A��Ó ������ARDimarts 4 a les 19 h.
Inauguració i presentació del programa A Taula 21. 
Xerrada “La cuina i la gastronomia com a fet cultural” a càrrec de 
Carme Ruscalleda. Sense inscripció prèvia, aforament limitat.
Teatre Plaza.

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 de 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-lo 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 sostenible “Verdures i fruites de temporada i proximitat. 
Què, com i quan comprar fruites i verdures” a càrrec de Josep 
Codina de Verdures Codina Carol. 
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.  

Dijous 13 de 10.30 a 12 h.
Taller �l a l’agulla “Personalitza la teva caixa d’infusions i aprèn la 
tècnica de transferència d’imatges en fusta” a càrrec d'Enigma 
Difusió Patrimonial. 
Espai Margarida Xirgu.

Dijous 13 de 18.30 a 20 h. 
Taller "Els insectes a la cuina. Descobreix l'experiència d'Isaac 
Petras al llibre Comer Insectos". 
Espai Margarida Xirgu.

Dimarts 18 de 18.30 a 20 h. 
Taller “Mindful-eating. Millora l’atenció plena en la forma com 
mengem i alimentem i com a conseqüència 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. Orígen y recetas" a càrrec de Walter Vogt Estudio 
Gastronómico. 
Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 20 de 10 a 12 h. 
Taller �l a l’agulla “Costura i estampació ... a la cuina, tot ben 
organitzat!"  a càrrec d’Olga Berbetoros de IdeaModa. 
Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 20 de 18.30 a 20 h. 
Taller tast per parelles "Descobrim vins ancestrals i orange wines" 
a càrrec de Celler Vallès. Preu 9 € (pagament amb targeta). 
Espai Margarida Xirgu.

Dissabte 8 a les 10.30 o a les 11.30 h (dues 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. 

Dimecres 12 a les 17.15 h o a les 18.30 h (dues sessions). 
Hora del Medi Ambient "Pintem amb vi? Reciclatge de taps de 
suro i creativitat amb vi" a càrrec de Marta Arañó de Tinta i Vi. 
Infants a partir de 4 anys. Col·labora la regidoria de Medi Ambient.
Sala taller infantil.

Dissabte 15 a les 10.30 o a les 11.30 h (dues 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 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. 

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 producte de proximitat. Amb la col·laboració 
del Gremi d'Hostaleria i la regidoria de Turisme de Castelldefels

Del 4 al 22 de maig.  
Bibliorepte per llepar-se’n els dits! Emporta't en préstec llibres de 
cuina de la nostra Biblio&Teka i participa en el concurs Bibliorepte. 
Sala Infantil. 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modi�cacions que es considerin oportunes.

Totes les activitats de la programació adults i familiar 
necessiten inscripción previa a:
biblioteca@castelldefels.org o 93 636 96 97

Escolta la banda sonora de la programació 
A Taula 2021. Sabor Sabor de Rosario Flores

https://www.youtube.com/watch?v=deOftE5Biy0


A taula!
Del 4 al 24 de maig

B�����ec� R�m�� F�n�n��� J�rad�

Col·labora:

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.
C. Bisbe Urquinaona, 19-21
Tel. 93 636 96 97 
b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org 

Ens podeu seguir a través de:        

         610 560 978   

Visita’ns

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandes-jurado
mailto:b.castelldefels@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org



