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  DESEMBRE 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 26 de novembre al 16 de desembre. Exposició del XXVII Concurs de fotografia dels Parcs del Garraf, d'Olèrdola i 
del Foix. Espai Margarida Xirgu.  

PUNT DE LECTURA  

Dijous 2 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.  

Dijous 9 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.  

Dilluns 13 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Formas de estar lejos d’Edurne Portela, amb la presència de 
l’autora. Activitat en el marc del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Espai Margarida 

Xirgu.  

Dimarts 14 a les 19 h. Tertúlia en anglès, llegim Reservoir 13 de Jon McGregor, modera Rosa M. Cano, especialista en 

llengua i literatura anglesa. Espai de suport 3 planta 2.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Dijous 16 a les 19 h. Cinefòrum Docs Mothers dirigit per Myriam Bakir (62 min.). Marroc i França (2020). Versió 

original en àrab, subtitulada en català, castellà i anglès. Presentació i debat posterior moderat Marina Garcia Castillo, 

tècnica de recerca en diversitat religiosa, sexual i de gènere,  i Sumia B. Azzahchi, Infermera d'atenció primària i 

estudiant del màster en Gènere, Dones i Ciutadania. Espai Margarida Xirgu.   

  Projecció en línia del 17 al 31 de desembre  

La legislació del Marroc tipifica com a delicte les relacions sexuals fora del matrimoni i una dona pot ser condemnada a presó si 

es queda embarassada sense estar casada. L’avortament també és il·legal, només està permès quan l’embaràs posa en risc la 

salut de la mare i l’home ha de donar el seu consentiment. Moltes dones joves es troben en una situació de vulnerabilitat i, 

sovint, no s’atreveixen a explicar l’embaràs a les seves famílies per por al rebuig. L’associació Oum El Banine, liderada per la 

carismàtica Mahjouba Edbouche, lluita contra una realitat injusta que és silenciada pels altaveus mediàtics del regne marroquí. 

El grup de suport d’Edbouche ofereix una llar, cures emocionals i assistència legal fins al moment del part. El perible és ple 

d’obstacles i demana altres dosis de coratge i tendresa. La directora Myriam Bakir captura escenes d’impacte en què els pares  

de les noies embarassades neguen la realitat, tot i la persistència d’Edbouche per oferir solucions. Una mostra de com l’amor i la 

fraternitat planten cara a l’opressió d’un sistema que vulnera els drets bàsics de les dones.  

Pots visualitzar el tràiler: https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers 
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VIDA SANA  

Dimarts 14 a les 19 h. Parlem de “Salut mental post covid 19. Com curar les ferides emocionals que ens deixa una 

pandèmia” a càrrec d’Antoni Serrano, adjunt a la direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Deu. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 16 a les 10 h. Taller “Inicia’t al pilates” a càrrec de Daniel Alamillos, preparador físic. Activitat en col·laboració 

amb Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.   

A TAULA 

 

Dimecres 15 a les 18.30 h. Taller de cuina “Cuinem un Nadal de proximitat i més original. Idees amb plantes 

silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals” a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant i en col·laboració amb la 

Regidoria de Medi Ambient. Sala taller infantil.  

T’INTERESSA 

Dissabte 11 a les 10 h. Visita comentada a l’exposició “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Infants 

a partir de 8 anys. Espai Margarida Xirgu.   

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 2 a les 10 h. Taller de costura a màquina “Idees originals i sostenibles per sorprendre embolicant els regals de 

Nadal” a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda. Sala taller infantil.  

 
Dijous 9 a les 18.30 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma Difusió 
Patrimonial. Sala taller infantil.  

 
Dimarts 14 a les 10.30 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma 
Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

 
Dijous 16 a les 10.30 h. Taller “Decoupage nadalenc en vidre i amb materials reciclats” a 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. 

15 MINUTS COMPTATS  

De dilluns a divendres a les 17.30 h (fins el 16 de desembre inclòs). Lectura de contes per a infants a càrrec del 

personal de la biblioteca. Infants a partir de 4 anys. Sala Infantil      

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 3 a les 18 h. Claquetes de cinema "Light painting. Deixant obert una bona estona "l'ull" de la nostra 

càmera jugarem amb la llum i la foscor tot creant fotografies increïbles” a càrrec de Bombeto. Infants a partir de 4 

anys. Espai Margarida Xirgu.     
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PETITS CINÈFILS 

Divendres 17 a les 17:30 h. Cinema per a infants Neu i Els arbres màgics (format per 4 curtmetratges: 51min). 

Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Amb la participació de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.    

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres i per la riquesa poètica de les seves imatges i del seu grafisme el quartet d’històries 

Neu i  Els arbres màgics ens  fa somriure amb la seva tendres i ens fa pensar quan les coses o les persones canvien de papers. Els seus mons, 

poblats per bestioles, natura i personatges entranyables, constitueixen quatre contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i 

l’alegria de viure amb la natura.  

Visualitza el tràiler a: https://youtu.be/xhmIo4uhtUg 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT - En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient 

Dimecres 1 a les 18 h. Taller de descoberta “Tortugues marines, com actuar” a càrrec d’Anèl·lides. Infants de 4 a 8 

anys. Sala taller infantil.   

Dimecres 15 a les 18 h. Taller de manualitats “Coronem un Nadal sostenible (fem una corona de Nadal)” a càrrec 

d'Anna Nieto de Lab Creatiu. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.    

DISSABTES FAMILIARS - ESPECIAL FESTA MAJOR D’HIVERN  
 
Dissabte 4 a les 10.30 o a les 11.30 h (2 sessions). Taller de manualitats “Si a la festa major hi vas, els capgrossos de 
Castelldefels coneixeràs i pintaràs” a càrrec d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants de 3 a 6 anys. Espai Margarida 

Xirgu.   

Dissabte 4 a les 11 o a les 12.30 h (2 sessions). Taller de manualitats “Descobreix els gegants i gegantes de 

Castelldefels i dissenya el seu vestit” a càrrec d’IdeaModa. Infants a partir de 7 anys. Sala taller infantil.   
 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 11 a les 10 h. Visita comentada a l’exposició “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Infants 

a partir de 8 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 11 a les 12 h. Dissabte artístic “Els colors de l’art. Color plata, creació d’una escultura!” a càrrec de Koala 

Art for Kids. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

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

Barraqueta de contes d’hivern a càrrec de Cia. En clau de Clown. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Podeu consultar la programació de Nadal a partir del 10 de desembre. 

Podeu consultar la programació de gener a partir del 10 de gener de 2022 
   

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 
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