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 DESEMBRE 2020 

Amb inscripció prèvia        

INFORMACIÓ DEL FORMAT VIRTUAL DE LES ACTIVITATS DE DESEMBRE 

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/bi-
bcastelldefels/)i connectar-se al nostre canal el dia i hora de l’acti-
vitat. Si no podeu ho trobareu posteriorment al nostre apartat 
d’Instagram TV.  

 

Podeu accedir al nostre canal de youtube (https://www.you-
tube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ) i a partir de la 
data indicada trobareu el vídeo de l’activitat. Us animem a subscri-
viu-vos al nostre canal.  

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

 

 

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

 

PUNT DE LECTURA 

Dijous 10 de 19 a 20.30 h. Tertulia Nova Collita, llegim Ulls de nit de Sílvia Cantos, amb la presència de l’autora. 

 

 

Divendres 11 de 19 a 20.30 h. Tertúlia Llegir el teatre, llegim L’Hèroe de Santiago Rusiñol, modera el personal 

de la Biblioteca.   

 

Dimarts 15 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès, llegim The Underground Railroad de Colson Whitehead, modera  

Rosa Ma. Cano.  

 

Dimecres 16 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària, llegim Memòria de l’aigua de Montserrat Barderi, amb la pre-

sència de l’autora.  
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EL DOCUMENTAL DEL MES 

Del 14 al 29. El Documental del mes Overseas. Esclaves del s. XXI de la directora Sung-A Yoon. Versió original en 

tagalo i anglès, subtitulada en català (85 min).  

Un impactant retrat de les dones filipines que es veuen obligades a anar a l’estranger per guanyar-se la vida treba-

llant com a mainaderes o fent feines a la llar. La mirada de la directora Sung-A Yoon, barreja l’humor negre i la 

denúncia social i posa en evidència una forma encoberta d’esclavitud moderna. 

Overseas segueix l’etapa de formació d’un grup de dones que es preparen per fer front a una nova vida lluny de 

casa. La majoria dels contractes laborals les obliguen a passar anys sense poder veure ni als fills ni a la família. 

Durant les sessions de formació a l’escola, les alumnes practiquen tant el paper de treballadora com el de cap, 

donant peu a situacions tan surrealistes com captivadores. Aviat seran exportades a l’estranger com si fossin mer-

caderia i restaran soles davant l’explotació laboral i agressions de tot tipus. Una història commovedora que mostra 

la determinació de les dones valentes, que s’agermanen sense perdre el sentit de l’humor, i que comparteixen es-

tratègies per afrontar el futur amb fermesa.   

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=tJ5oWqrsl6Q&feature=youtu.be 

 

A TAULA 

 

Dimecres  9 de 18.30 a 20 h. Taller de cuina virtual "Guia para preparar la Navidad:  ingredientes, recetas 
y el arreglo de una mesa navideña" a càrrec  de Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

 

Dijous 10 de 18.30 a 19.30 h. Xerrada "Els anys 20 a taula: 100 anys dels canelons, el rostit, la sarsuela i 
altres plats emblemàtics de la nostra cuina" a càrrec de la periodista Trinitat Gilbert del diari ARA, i 

professora de la Universitat de Barcelona a la Facultat de Comunicació.  
 

Dimarts 15 de 10 a 11.30 h. Taller "El turró, unes postres tradicionals nadalenques però ara les fem             
veganes!” a càrrec de Zero Waste.  

 

Segueix el nostre perfil d’instagram @bibcastelldefels 

 

 

 
T’INTERESSA 

Divendres 11 de 10.30 a 12 h. Taller “Autoestima per viure: com t’ajuda l’autoestima i la confiança en tu mateix 

a aconseguir allò que desitges” a càrrec d’Eva Aragall, coach.   

 

  Dijous 17 de 18.30 a 20h. Taller de fotografia “Composición fotográfica desde el movil” a càrrec d’Elena Álvarez. 

 

 

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

     

Dijous 10. Taller de costura” Idees i tècniques de complements per guarnir la taula aquest Nadal” a càrrec 

d’Olga Bebetoros d'Idea Moda.  

Dijous 17. Taller “Decorem el Nadal. Una estrella amb l’art de la filigrana clàssica” a càrrec de Gemma Gibert 

de Florspaper.  

Dijous 17. Taller "Dona llum al Nadal. Farem una garlanda lluminosa amb decoració d'hivern i utilitzant ele-

ments de reciclatge" a càrrec de Lola Conde.  

 

Si vols aconseguir el material necessari per a fer l’activitat, fes inscripció i passa a recollir-lo per la biblioteca.  

 



 3

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

Dimarts 15 de 10.30 a 12 h. Taller “Qué es la nube y cómo utilizarla" a càrrec d'Elena Álvarez.  

 

 

ACTIVITATS INFANTILS 
L’activitat es farà en la llengua en què està anunciat el títol. 

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys 

Dilluns 7, 14 i 21. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la biblioteca.    
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ     

 

PETITS CINÈFILS 

Del 18 al 20. Sessió de cinema per a infants "El Nadal del Senyor Branquilló i l'escombra voladora" (60 min). 

Recomanada per a infants a partir de 3 anys.    

 Fes una ullada al tràiler! https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=5-mhVVsHNyk 

 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 12  de 12 a 13.30 h. Taller Biblio Lab "Camufla't: investiguem les diferent tècniques que utilitzen 

els animals per camuflar-se a l’entorn" a càrrec de EscueLAb. Infants de 3 a 5 anys.     

Dissabte 19 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) L'arbre de Nadal del Sr. 

Eudald a càrrec de Mònica Torra. Infants de 0 a 3 anys.    

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

Dimecres 16. Hora del medi ambient especial Nadal ”Emboliquem el nadal aprenent a fer embolcalls Furos-
hiki: creatius i sostenibles” a càrrec de Lab Creatiu. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. In-

fants a partir de 4 anys.    

 

Pots consultar els tallers familiars de Nadal a partir del 14 de desembre. 
Pots consultar les activitats del mes de gener de 2021 a partir del 4 de gener. 

 
 

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 

 

 

 


