NOVEMBRE 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.

EXPOSICIONS
Del 30 d’octubre al 20 de novembre. Exposició “Viu el Parc: Castelldefels i El Garraf” a càrrec del pintor Manolo
Rivera. Inauguració dia 30 d’octubre a les 19 h. Espai Margarida Xirgu.
PUNT DE LECTURA
Dilluns 29 a les 19 h. Tertúlia en francès, llegim La tresse de Laetitia Colombani, modera Sylvie Oussedik, especialista
en llengua i literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 30 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Nada de Carmen Laforet, en motiu del centenari del seu
naixement, moderat per Blanca Ripoll Sintes, professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, i co-autora
del llibre Puntos de vista de una mujer de Carmen Laforet. Espai Margarida Xirgu.
Completa aquesta activitat el divendres 10 de desembre a les 20 h amb l’espectacle Nada a càrrec de Teatre de
Ponent. Activitat gratuïta. Espai Margarida Xirgu.
Carmen Laforet se avanza a su tiempo con una prosa intimista y fotográfica con la que describe perfectamente la Barcelona de la época de
postguerra. La protagonista, Andrea, llega a Barcelona sin casi nada, a la inmediata postguerra pera estudiar y empezar una nueva vida. Pero,
desgraciadamente las coses no son como se imaginaba. Se ve obligada a irse después de pasar una experiencia vital llena de contrastes, luces y
sombras. Se basa en una dramaturgia esencialista que pone de manifiesto la relación entre Andrea y los personajes que lo rodean con el apoyo
de una cuidadosa ambientación sonora.

Aconsegueix les teves entrades a:
 Entrápolis www.entrapolis.com/entradas/nada-de-carmen-laforet
 Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 A la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado una hora abans de l’espectacle.
Dijous 9 de desembre a les 19 h. Tertúlia “Llegir el Teatre”, llegim Prostitución d’Albert Boronat i Andrés Lima,
modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dijous 25 a les 19 h. Cinefòrum Docs Lobster Soup dirigit per Pepe Andreu i Rafa Molés (96 min.). Espanya, Islàndia,
Lituània (2020). Versió original en islandès i anglès, subtitulada en català. Presentació i debat posterior moderat pel
director del documental Rafa Molés. Espai Margarida Xirgu.
Projecció en línia del 26 de novembre al a 9 de desembre
En Kirill prepara la sopa de llagosta. El seu germà Alli seu amb els vells pescadors, l´ultim boxejador de l’illa i el traductor del
Quixot a l’islandès. Cada dia troben una solució als grans problemes del món. La sopa és tan exquisida que atrau multitud
d’autocars carregats de turistes. L’èxit de la sopa supera totes les expectatives fins al punt de captar l’interès d’uns inversos
ambiciosos. Volen comprar el local, ampliar-lo i penjar un gran esquelet de balena a la paret. Una comèdia deliciosa, amb
ingredients dolços, picants i melancòlics, sobre l’ànima humana i la vida en comunitat que s’acaba convertint en una radiografia
de la decadència consumista del món occidental.
Pots visualitzar el tràiler: https://docsbarcelona.com/pellicules/lobster-soup

VIDA SANA
Dissabte 6 a les 10 h. Taller "Marcha nórdica, el deporte apto para todos" a càrrec de Juan Núñez, instructor de
marxa nòrdica. Pl. Neus Català i Espai Margarida Xirgu.
I participa el 7 de novembre a la 3a edició de “Castelldefels en Marxa: camina amb marxa, salut i solidaritat”. Més informació i
inscripcions a www.castelldefelsenmarxa.org

Dimarts 16 a les 18.30 h. Taller “Concert meditatiu i sonoteràpia” a càrrec de Maribel de Naturaleza Armònica. Espai
Margarida Xirgu.
Dimecres 17 a les 18.30 h. Taller "Què és la microbiota? On la trobem i per què serveix? Quins aliments són bons per
a la microbiota?" a càrrec de Marta Morillo. Espai de suport 3 planta 2.
Dijous 18 a les 10 h. Taller “Gimnasia suave para activar nuestro cuerpo de forma saludable” a càrrec de Daniel
Alamillos, preparador físic. Activitat en col·laboració amb Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.
DIMARTS SOSTENIBLES - En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient
Dimarts 2 a les 18.30 h. Xerrada “A què contribueixes amb el teu consum d’aliments? El model agroalimentari a
debat” a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 9 a les 18.30 h. Taller “Clar com l’aigua. El valor i la gestió responsable de l’aigua. Com arriba l’aigua a casa
nostra? Què vol dir cicle integral de l’aigua? Què és la petjada hídrica? Com podem entendre la factura de l’aigua?” a
càrrec de l’AMB. Espai de suport 3 planta 2.
Dimarts 23 a les 10 h. Taller de cuina “No llençar el menjar està a les teves mans! Què podem fer com a consumidors
i consumidores per reduir el malbaratament alimentari?” a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. Activitat en el marc de la
Setmana de Prevenció de Residus. Espai Margarida Xirgu.

A TAULA
Divendres 12, 19 i 26 a partir de les 10 h. Cicle “Entre platos y libros, consejos de cocina” a càrrec de
Estudio de Cocina Walter Voght.
Dijous 11 a les 19 h. Taller-tast “Garnatxes del món” a càrrec del Celler Vallés. Preu 9€ (pagament amb targeta).
Espai Margarida Xirgu.
Dijous 18 a les 18.30 h. Taller “La cuina creativa i sostenible a casa. Podem cuinar com els professionals que surten a
les guies o a la tele? De què serveix conèixer el producte? Podem fer el mateix amb una patata que amb un moniato?
Podem crear a partir de la nostra cuina tradicional? Com quedar com a grans cuiners sense que sembli ciència-ficció?”
a càrrec de Gabriel Bartra, director de continguts d’elBullifoundation. Espai Margarida Xirgu.

T’INTERESSA
Dijous 4 a les 18.30 h. Documental i debat A luta continua. Un documental de Medicus mundi i Kanaki Films sobre el
tortuós recorregut que viu Moçambic en la construcció del seus sistema públic de salut. Debat a càrrec de Francesc
Álvarez, director de Medicus Mundi i Iván Zahino, coordinador de Relacions Internacionals de Medicus Mundi
Mediterrània i creador del documental. Activitat en col·laboració amb la Regidoria de Pau i Solidaritat. Espai
Margarida Xirgu.
Dilluns 8, 15 i 22 a partir de les 17 h. Cicle d’autodescobriment i motivació “Creix amb la biblioteca” a
càrrec d’Eva Aragall Trepat, coach i formadora.

Dilluns 8 a les 19 h. Taller “Disseny i sostenibilitat a la nostra vida quotidiana: nous materials i usos aplicats al
disseny dels objectes quotidians” a càrrec de Robert D. Thompson, director científic de Materfad-Centre de
Materials de Barcelona del FAD- Foment de les Arts i del Disseny. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 10 a les 18.30 h. Taller i audició musical “Jazz, la música negra que va canviar el món” a càrrec de Pau
Fuster, divulgador de música jazz. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 11 a les 18.30 h. Taller “Fotografía con móvil: aprender a mirar” a càrrec d’Elena Àlvarez, fotògrafa. Espai de
suport 3 planta 2.
Dilluns 15 a les 19 h. Taller “Observació astronòmica” a càrrec de Fora d’Òrbita. Activitat en el marc de la Setmana
de la Ciència. Pl. Neus Català.
Dissabte 20 a les 12 h. Taller “Escritura creativa: Contra la página en blanco. Sesión II La importancia de la forma:
géneros, motivos, típicos y tópicos de la ciencia ficción" a càrrec de Josefina Vega. Espai de Suport 3 planta 2.
Dilluns 22 a les 18.30 h. Projecció i debat del documental Red Cunt amb presència de la directora Toti Baches. Versió
original en alemany, anglès, català i castellà, subtitulada en català. Activitat en col·laboració amb l’associació La
Rogeta. Espai Margarida Xirgu.
Red Cunt és una pel·lícula documental i d'animació sobre la menstruació i els tabús que l’envolten. Li traurem la pols a la regla i
la posarem allà on es mereix: al mig de la societat i no discriminada i amagada en un racó. Perquè està tan discriminada la regla?
Qui en treu profit d'aquesta discriminació? De quin estatus gaudiria si la tinguessin els homes?

Dimarts 23 a les 18.30 h. Taller “La factura elèctrica. Com la puc entendre, com puc reduir-ne el cost econòmic i si
existeix la possibilitat de contractació 100% renovable” a càrrec d’Intiam i en col·laboració amb la Regidoria de Medi
Ambient. Espai de Suport 3 planta 2.
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 4, 11 i 18 a partir de les 10 h. Cicle de costura a màquina “A la biblioteca, temps entre costures” a
càrrec d’Olga Bebetoros de Ideamoda.
Dijous 11 i 18 a les 10 h. Taller “Un camí de taula de Nadal” a càrrec d’Estil Pepi. Sala taller infantil.
Dijous 25 a les 10 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma Difusió
Patrimonial. Sala taller infantil.

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Dimarts 9 a les 10.30 h. Taller “Tràmits, gestions i compres en línia” a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Espai
multimèdia planta 1.
Dijous 25 a les 18 h. Taller "Utilitza el teu mòbil per fer videotrucades" a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Espai de
Suport 3 planta 2.

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.

15 MINUTS COMPTATS
De dilluns a divendres a les 17.30 h. lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la biblioteca. Infants a
partir de 4 anys. Aforament limitat. Sala Infantil
TALLERS FAMILIARS
Divendres 12 a les 18 h. Claquetes de cinema “Zootrop Stroboscòpic: Crearem figures de plastilina que cobraran vida
màgicament davant dels nostres ulls... serem capaços de descobrir el truc?” a càrrec de Bombeto. Infants a partir de
4 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dilluns 15 a les 19 h. Taller “Observació astronòmica” a càrrec de Fora d’Òrbita. Activitat en el marc de la Setmana
de la Ciència. Pl. Neus Català. Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
Divendres 19 a les 18 h. Cicle Detectius de la Història de Castelldefels “Descobrim les escultures de Castelldefels: on
les trobem? Qui n’és l’autor/a? Què interpretem? Com s’integren en l’espai de la ciutat” a càrrec de Cristina Martín
d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.
PETITS CINÈFILS
Divendres 26 a les 17:30 h. Cinema per a infants Pippi i el senyor sense son de Edmunds Jansons (54 min).
Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Amb la participació de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Aquest any tot va malament. A la vida de pippi ha aparegut un germanet que tot ho posa potes en l’aire. Amb l’ajuda dels eu amic imaginari, el
Senyor sense son, crearà un pla per salvar les vacances de Nadal.
Com viuen els nens i les nenes l’arribada d’un nou germanet? Vina descobrir aquesta història carregada de valors per els més petits.

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=XGRrnP2ucLk
L’HORA DEL MEDI AMBIENT - En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient
Dimecres 3 a les 18 h. Taller “Menja millor per tu i el planeta! Coneix les plantes silvestres i verdures que pots
menjar cada temporada i les més tradicionals” a càrrec del Col·lectiu. Infants de 4 a 8 anys. Sala taller infantil.
Dimecres 17 a les 18 h. Visita comentada a l’exposició “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Infants
a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 24 a les 18 h. Hora del conte Història d’una deixalla a càrrec de la Cia. En clau de clown. Activitat en el
marc de la Setmana de Prevenció de Residus. Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.

DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 6 a les 12 h. Dissabte artístic “Il·lumina’t reciclant: taller eco-artístic” a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a
partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 13 a les 10.30 o a les 11.30 h (2 sessions). Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Per què
no surt el sol avui a càrrec de Moi Aznar. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.

Dissabte 13 a les 11 h. Taller “Edició de vídeo i stopmotion” a càrrec de Elena Álvarez, fotògrafa professional. Infants
a partir de 10 anys. Espai de suport 3 planta 2.
Dissabte 20 a les 12 h. Storytime, l’hora del conte en anglès a càrrec de Kids&Us School of English. Infants d’1 a 3
anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 20 a les 12 h. Taller de cuina “Catacroquet!! Croquetes amb reaprofitament d’altre menjar” a càrrec de
Zero Waste Barcelona i en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 6 anys. Activitat dins
la Setmana de Prevenció de Residus. Sala taller infantil.
Dissabte 27 a les 10 h. Taller “Estimulació musical” a càrrec de Lligams. Infants de 2 a 5 anys. Espai Margarida
Xirgu.
Dissabte 27 a les 12 h. Joc d’escapada (Escape Room) “En acció amb els ODS” a càrrec de Eva Aragall, coach i
formadora. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA
Dilluns 15 a les 18 h. “El Club dels 7-10 ” Flotant a l’espai. Descobreix llibres de l’espai i participa a l’observació del
cel” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 anys. Sala taller infantil.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Dilluns 22 a les 18 h. “El Club 11-14” llegim Amb sabates de molsa de Joana Raspall, club de lectura moderat per
Mixa. Joves d’11 a 14 anys. Sala taller infantil.

Podeu consultar les activitats del mes de desembre a partir
del 22 de novembre.

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

