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                     NOVEMBRE 2020 

Us presentem una nova revista d’activitats adaptada a la nova situació, hem mantingut part de les 
activitats inicialment programades però en un format virtual, perquè la biblioteca pugui seguir al vostre 
costat. Esperem poder tornar a les sessions presencials el més aviat possible. Totes les persones que ja 

estàveu inscrites a les activitats que es duran a terme en format virtual rebreu tota la informació 
necessària. Us podeu connectar a través d’un mòbil, tauleta o ordinador i les plataformes son totalment 

gratuïtes. 

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

Hi haurà activitats a través de: 

 Cal inscripció prèvia. Accés personal.  

S’enviarà l’enllaç corresponent als inscrits. 

 

Només cal seguir-nos a Instagram 
(https://www.instagram.com/bibcastelldefels/)i connectar-se al 
nostre canal el dia i hora de l’activitat. Si no podeu ho trobareu 
posteriorment al nostre apartat d’Instagram TV.  

 

Podeu accedir al nostre canal de youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63Yy
hQ) i a partir de la data indicada trobareu el vídeo de l’activitat. Us 
animem a subscriviu-vos al nostre canal.  

 Cal inscripció prèvia. S’enviarà l’enllaç corresponent als inscrits.  

 

ACTIVITATS ADULTS 

PUNT DE LECTURA 

Dijous 26 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Doctor Portuondo de Carlo Pardial, amb la presència de 
l’autor. Podeu venir a buscar el llibre a la biblioteca dins del nostre horari habitual. Enviament de l’enllaç    

d’accés a les persones inscrites.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Dilluns 23. 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. Enviament de l’enllaç d’accés a les 

persones inscrites, visible del 23/11 al  07/12.  

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 
 

Dimarts 10 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina "Calabaza en la cocina: un producto de proximidad y 

temporada. Ideas para sorprender" a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico. 
 

Dijous 19 de 19 a 20.30 h. Taller-tast “Cómo se elabora una cerveza artesana. Pregúntale directamente  al 
productor" a càrrec de l'Albert Royo del Celler Vallés.  

 

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.    

 

VIDA SANA  

Dimecres 11 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. Enviament de l’enllaç d’accés a les persones inscrites.     

 

 

T’INTERESSA 

Dimecres 18 de 18.30 a 19:15 h. Debat del cicle de cinema “Pioneres del cinema de la transició, cineastes 
trencant els estereotips de gènere durant el franquisme: pel·lícula Spagna 68 d’Helena Lumbreras” amb la    
presència de Mariano Lisa, col·laborador d’Helena Lumbreras, a càrrec d’Androna Cultura. Podeu veure la 

pel·lícula prèviament al dia del debat a: https://www.youtube.com/watch?v=QoaKRcLTrHc. Enviament 

de l’enllaç d’accés al debat a les persones inscrites.   

 

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

Dimecres 25 de 18.30  a 20 h. Taller “Qué es la nube y como utilizarla” a càrrec d’Elena Álvarez, fotògrafa. 

Enviament de l’enllaç d’accés a les persones inscrites.  

 

ACTIVITATS INFANTILS 

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys 

A partir del dilluns 16, i cada dilluns. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la biblioteca.      

 

PETITS CINÈFILS 

Divendres 20. Sessió de cinema per a infants Animalades (40 min). Recomanada per a infants a partir de 4 

anys. Inscripcions fins el dia 18. Enviament de l’enllaç d’accés a les persones inscrites.  

 

ESPECIAL SETMANA DE LA CIÈNCIA 

A partir del dissabte 21. Tallers de ciència familiar “ Investiguem sobre el Covid 19 i entenem què son els 
virus. Descobreix com les plantes absorbeixen l'aigua de la terra. I ens convertirem en químics descobrint             

què són els àtoms, les molècules i qui eren Enric Cassassas i Rosalind Franklin” a càrrec de Fun Brain. Infants 
a partir de 5 anys.  
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TALLERS FAMILIARS 

A partir del divendres 13. Taller especial tardor “Quina castanya de llapis” a càrrec de Cristina d’Enigma 
Difusió Patrimonial. Infants de 4 a 7 anys.  

A partir del divendres 13. Taller especial tardor “Portaretrat amb els colors de la tardor” a càrrec de Lola 
Conde. Infants a partir de 8 anys.  

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 14 a les 10:30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) Les formigues també 

ballen a càrrec d’Ada Cusidó. Infants de 0 a 3 anys.  

Dissabte 28 a les 12 h. 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. 

 
L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

A partir del dimecres 11. 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.   

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.  

A partir del dimecres 25. 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.   

 

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS 

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. Enviament de l’enllaç d’accés a les persones inscrites. 

  

 

 

Pots consultar les activitats del mes de desembre a partir del 30 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 
 

 


