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  GENER 2022 

 
Amb inscripció prèvia.   Infants acompanyats d’un adult   

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 

Dilluns 10 a les 19 h. Presentació del llibre Cassen, bromenando con mi padre a càrrec de l’autora local Sonia Sendra 

Crespo. Espai Margarida Xirgu.  

Dimecres 12 a les 18.30 h. Presentació del llibre El que vaig aprendre a Secundària a càrrec de l’autora Dolors 

Sanahuja. Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 20 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Un país amb el teu nom / Un país con tu nombre d’Alejandro 

Palomas amb la presència de l’autor. Espai Margarida Xirgu.  

Dilluns 24 a les 19 h. Tertúlia en francès, llegim La tête en friche de Marie-Sabine Roger, modera Sylvie Oussedik, 

especialista en llengua i literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Dijous 27 a les 19 h. Cinefòrum Docs Arica dirigit per Lars Edman i William J. Kalén (95 min.). Suècia, Xile, Bèlgica, 

Noruega i Regne Unit (2020). Versió original en espanyol, suec i anglès, subtitulada en català. Presentació i amb 

debat amb Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció. Espai Margarida Xirgu.   

  Projecció en línia del 28 de gener al 11 de febrer.  

Una història d’investigació imptactant sobre l’abocament ilegal de residus tòxics a la ciutat chilena d’Arica: nadons amb 

malformacions, càncer, abortaments no desitjats. Les conseqüències van ser terribles pels habitats d’Arica, però ningú vol 

asumir responsabilitats. Boliden, la multinacional sueca responsable dels fets, va amagar durant dècades el desastre. Lars 

Edman, un jove suec d’origen xilè, es va interessar per la situació al 2009 i la seva investigació va acabar duent als tribunals a la 

poderosa empresa. La mala fama de Boliden ve de lluny; el desastre ecològic al parc natural de Doñana, que va contaminar el riu 

Guadiamar al 1998 i trantornà la societat espanyola, es va produir un vessament tòxic de la multinacional. L’empresa sueca té  

recursos suficients per rentar la seva reputació, però l’escàndol d’Arica exigeix una reparació més profunda que una campanya 

de màrqueting. El govern suec pot desentendre’s de les demandes de les víctimes del vessament? La realitat és innegable, però  

el poder és capaç de tot per eludir asumir els costos de les indemnitzacions milionaries.   

 

 

Visualitzar el tràiler: https://docsbarcelona.com/pellicules/arica  

 

VIDA SANA  

Dijous 20 a les 10 h. Taller “Estirándote: flexibilidad y estiramientos de cada parte del cuerpo” a càrrec de Daniel 

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

 

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/arica
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SOStenibles 

Dimarts 25 a les 18.30 h. Taller "Alternatives saludables per la neteja sense tòxics: repercussió a la nostra salut i el 

medi ambient” a càrrec de Simple Cero Residuo. Activitat en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Espai 

Margarida Xirgu.  

CIÈNCIA CIUTADANA 

Dilluns 31 a les 18.30 h. Parlem de “Navegacion por las estrellas entre los antiguos” a càrrec d’Antonio Bernal, 

astrònom i divulgador cièntific. Espai Margarida Xirgu.   

T’INTERESSA 

Dijous 20 a les 18.30 h. Taller “Gestió positiva del conflicte: com gestionar els conflictes amb infants a casa?” a 

càrrec del Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.  

Dissabte 22 a les 11 h. Taller “Escritura creativa: Contra la página en blanco:  realismo, fantasía, maravilloso” a càrrec 

de Josefina Vega. Espai de Suport 3 planta 2.   

 

Dimecres 26 a les 18.30 h. Taller “Guanya temps al temps: aprèn a gestionar-lo millor. En què inverteixes el teu 

temps i la teva energia? Eines per a ser més efectiu” a càrrec de Laura Ripollès, coach laboral.  Espai de Suport 3 

planta 2.  

 

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

Dissabtes 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer de 10 a 14 h. Taller “Com puc superar l’examen ACTIC – Nivell 1 

(Acreditació en Competències de Tecnologies de la Informació i Comunicació)”. En col·laboració amb la Guaita. Es 

proporcionarà un certificat d’assistència si es supera el 80% i s’oferirà la possibilitat de fer l’examen ACTIC. Espai 

multimèdia planta 1.  
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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  

A partir del 10 de gener. 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       

FAMÍLIES I +  

Dijous 20 a les 18.30 h. Taller “Gestió positiva del conflicte: com gestionar els conflictes amb infants a casa?” a 

càrrec del Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.  

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 14 de gener a les 18 h. Taller d’estimulació musical “Sons per a nadons” a càrrec d’Alquimia Musical. 

Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    

Dijous 20 a les 18 h. Taller de ciència “El món sota zero. Experimentem amb el fred. Perquè sentim fred? Aprendrem 

a fer neu artificial i descobrirem com són els ecosistemes més freds del món” a càrrec de Ciència Divertida. Infants 

de 5 a 10 anys.  Sala taller infantil.     

Divendres 21 a les 18 h. Laboratori de lectura “El Rebost del cau” Els ratolins busquen provisions per al llarg hivern. 

Un laboratori de co-creació per omplir el rebost dels nostres caus i habitar la ciutat secreta dels formatgers de més 

prestigi, a càrrec de Natàlia Martínez del Clijcat. Infants a partir de 4 anys. Sala Margarida Xirgu.      

L’HORA DEL MEDI AMBIENT - En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient 
 
Dimecres 26 a les 18 h. Taller “Toca-toca. Aranyes i altres invertebrats” a càrrec d'Edulis. Infants de 4 a 8 anys. Espai 

Margarida Xirgu.    

 
PETITS CINÈFILS 

Divendres 28 a les 17:30 h. Cinema per a infants El bosc de Haquivaqui de Rasmus A. Sivertsen  (75 min). Recomanat 

per a infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.    

 El bosc de Haquivaqui és una pel·lícula musical en stop-motion molt entretinguda i divertida  que ofereix la possibilitat 

d’aprendre i compartir valors com l’educació musical mitjançant de cançons, la vida en comunitat respectant les diferències, el 

coneixement del medi natural i la protecció de la faula salvatge i l’educació alimentària, inclús aprenent una recepta de galetes!  

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=hp7_N_gwraE 

 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 15 a les 12 h. Dissabte artístic “Descobrim mons arquitectònics: Connexions” a càrrec de Koala Art for Kids. 

Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 22 a les 12 h. Taller de cuina en anglès “Little Chef: Winter biscuits” a càrrec de Kids&Us. Infants de 3 a 5 

anys. Sala taller infantil.   

Dissabte 29 a les 10.30. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Objectiu la lluna a càrrec de Gloria 

Arrufat. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Rasmus%20A.%20Sivertsen
https://www.youtube.com/watch?v=hp7_N_gwraE
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CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 17 a les 18 h. “El Club 7-10” De Pel·lícula... Un apassionant viatge al món del cinema de la mà d’un conte 

clàssic reversionat, un munt de llibres sobre com fer pel·lícules i un taller d’allò més cinematogràfic. A càrrec del 

personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 anys. Sala taller infantil.  

 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 24 a les 18 h. “El Club 11-14” llegim Amanda Black. Una herència perillosa de J. Gómez Jurado, club de 

lectura moderat per Mixa. Joves d’11 a 14 anys. Sala taller infantil.  

 

CLUB DE CÒMIC – NOVETAT! 

Dimecres 16 de febrer a les 18 h. Nou club de còmic a partir del mes de febrer! A la primera sessió llegirem còmic 

europeu: Hilda i el trol de Luke Pearson i Imbatible, justicia y verduras frescas de Pascal Jousselin. A càrrec d’Alejo 

Valderrama. Infants de 10 a 14 anys. Sala taller infantil.  

 

 

Podeu consultar les activitats del mes de febrer a partir 

del 21 de gener. 
 

 

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 
 

 

https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado
http://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

