
 

  SETEMBRE 2021 

 
Amb inscripció prèvia.  Infants acompanyats d’un adult  Preu per a material 

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 9 a les 19 h. Presentació del llibre Mil grullas de origami, poemario dedicado a Takumi Tunoaga y la cultura 

japonesa a càrrec de l’autor local Felipe Sérvulo. Espai Margarida Xirgu. 

Dilluns 27 a les 19 h. Tertúlia en francès, llegim La nostalgie heureuse d’Amélie Nothomb modera Sylvie Oussedik, 

especialista en llengua i literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 30 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim No soc aquí d’Anna Ballbona, amb la presència de l’autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 7 d’octubre a les 19 h. Tertúlia literària “Nova collita: descobrim nous escriptors”, llegim I van passar tants 

anys de Natalia Cerezo, amb la presència de l’autora. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Dijous 16 a les 19 h. Cinefòrum Docs Com jo vulgui dirigit per Samaher Alquadi. Egipte, França, Noruega, Palestina i 

Alemanya (2021). Versió original en àrab i anglès, subtitulada en català (88 min). Aquesta pel·lícula forma part del 

circuit Docs Barcelona. Presentació i debat posterior moderat per Alfonso López Borgoñoz, coordinador del Nord 

d’Àfrica d’Amnistia Internacional a Espanya.  Espai Margarida Xirgu.  

  Projecció online del 17 de setembre a l’1 d’octubre.  

El moviment feminista a Egipte està agafant més força que mai. Cada cop hi ha més dones que s’atreveixen a alçar la veu contra 

l’assetjament sexual, però aquesta irrupció de coratge ve de lluny.  La Primavera Àrab va portar esperança de llibertat i canvis, no obstant, 

sovint s’oblida que durant la multitudinària protesta del 25 de gener de 2011 a la plaça Tahrir del Caire es van produir salvatges violacions 

en grup. La indignació de les dones egípcies va desencadenar una gran protesta per defensar els seus drets. La directora Samaher Alqadi 

va estar a primera línia per capturar una revolta de les dones que va passar desapercebuda als mitjans de comunicació. 

 Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=w69Hc4gVl_s 

VIDA SANA  

Dilluns 20 a les 18.30 h. Taller "Preparem la tardor per una alimentació conscient" a càrrec de Mario Toran. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dimecres 22 a les 18 h. Projecció de la pel·lícula Vivir dos veces de la directora Maria Ripoll (101 min.) amb debat 

posterior a càrrec d’Afabaix, amb motiu del Dia Internacional del Alzheimer. Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 28 a les 10 h. Taller “Postura i salut: exercicis per millorar la postura corporal” a càrrec de Daniel Alamillos, 

preparador físic. Activitat en col·laboració amb Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Dimecres 29 a les 18.30 h. Taller “Aromaterapia para tu salud. Descubre qué es la aromaterapia, su origen, usos y 

beneficios” a càrrec de Yolanda Rodriguez, enfermera i cofundadora de Simple, Cero Residuo. Espai Margarida 

Xirgu.   



 

 

A TAULA 

Dijous 23 de 19 a 20.30 h. Taller-tast "Riesling, el rei dels blancs" a càrrec del Celler Vallés. Preu 9 € (pagament amb 

targeta). Espai Margarida Xirgu.  

T’INTERESSA 

Dimarts 21 a les 18 h.  Xerrada “La Guerra comença aquí: Homenatge a Arcadi Oliveres en el dia internacional per la 

Pau” a càrrec de l’Espai per la Pau Arcadi Oliveres i amb la col·laboració del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. 

Espai Margarida Xirgu.  

Dilluns 27 a les 18.30 h. Taller “Construeix la teva marca personal a LinkedIn: defineix quina és la teva marca 

personal, que vols projectar i que vols aconseguir com objectius professionals” a càrrec de Laura Ripollès, coach i 

formadora. Espai de Suport 3 2a planta.  

Dimarts 28 a les 18.30 h. Taller “Morfo-love: ¿Qué es la morfopsicología y cómo la aplicamos en las dinámicas de 

relación de pareja? Puntos comunes para el entendimiento y diferencias como complementariedad” a càrrec de 

Benoit Corman. Espai Margarida Xirgu.  

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 16 a les 10 h. Taller "Veig, veig... cosir, cosir... dissenya i fes una funda per les teves ulleres" a càrrec de Pepi 

Terré d’Estil Pepi. Sala taller infantil.  

Dijous 23 a les 10 h. Taller “Aprèn a cosir a màquina una bossa adaptable per a portar els pastissos o les carmanyoles” 

a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda. Sala taller infantil.    
 
Dijous 30 a les 10.30 h. Taller “Premsa d’assecat de flors i plantes” càrrec de Lola Conde. Sala taller infantil.  

 

 

ACTIVITATS FAMILIARS 

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. 

PETITS CINÈFILS 

Divendres 17 a les 17:30 h. Cinema per a infants La Rata Pirata i altres aventures per créixer de J. Jaspaert (52 min). 

Recomanat per a infants a partir de 2 anys. Amb la participació de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.    

Dels autors d'El Grúfal, arriba una nova història sobre una rata amb molta gana. La rata pirata es basa en el conte homònim de Julia Donaldson 

i és una fantàstica i excitant història per als més petits. 

 

Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més llaminer de tots! Damunt del seu cavall, roba el menjar dels viatgers que troba pel camí, 

fins al dia en què es creua amb algú més astut que ell… Un conte de capa i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida història dels 

autors d’"El Grúfal", acompanyada de tres curtmetratges sobre l’aventura de créixer. Alerta!  

 

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=DG984XQw-lY 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT ESPECIAL SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Dimecres 29 a les 18 h. Taller “Atrapant l’aire” a càrrec de l’AMB en col·laboració amb la Regidora de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Castelldefels. Infants a partir de 4 anys.  Sala taller infantil.    

 

 

 



 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 18 a les 10.30 o les 11.30 h (2 sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Un dia 

amb en Punxetes a càrrec d’Aïda Puig. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 18 a les 12.30 h. Taller “Craft Time” (manualitats en anglès) a càrrec de Kids & Us School of English. Infants 

de 3 a 5 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 25 a les 10.30 h. Taller musical “Music Together” a càrrec de Marina Arias de Bruc Brothers. Infants de 0 a 3 

anys. Espai Margarida Xirgu.    

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 18 d’octubre a les 18 h. “El Club dels 15: Som uns animals!” Descobreix llibres d’animals i participa al taller 

toca-toca “Diversitat animal”, a càrrec del personal de la biblioteca i amb la participació d’Edulis, activitats 

d’educació ambiental. Infants de 7 a 10 anys. Recull el teu lot de llibres a partir del 9 de setembre. Sala taller infantil.

 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 25 d’octubre a les 18 h. “El Club 1114” llegim Safari de Maite Carranza, club de lectura moderat per Mixa. 

Joves d’11 a 14 anys. Recull el teu llibre a partir del 9 de setembre. Sala taller infantil.  

 

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, disposició dels seients i l’agrupació d’assistents compliran amb la normativa vigent. 

• L’accés i el desallotjament de l’espai es farà de manera esglaonada i sota control del personal. 

Mesures individuals: 

• L’ús de la mascareta és obligatori. 

• 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. 

Podeu consultar les activitats del mes d’octubre a partir del 21 de setembre 

 

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:    WHATSAPP 610 560 978    

SI VOLS REBRE INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS 

ACTIVA L’OPCIÓ “VULL REBRE INFORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA” DEL TEU ESPAI PERSONAL DEL CATÀLEG ALADÍ: 

https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat 

 

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 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS: www.bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats 

 

 


