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  MARÇ 2022 

 
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 

Dilluns 28 de febrer a les 19 h. Conversa literària amb Irene Vallejo, autora de El Infinito en un junco. Amb motiu del 

10è aniversari de la biblioteca. Teatre Plaza de Castelldefels. No cal inscripció prèvia.  

Dilluns 14 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim La dona de la seva vida de Xavier Bosch amb la presència de l’autor. 

Espai Margarida Xirgu.  

Dilluns 21 a les 19 h. Tertúlia en francès, llegim Le Canapé rouge de Michel Lesbre, modera Sylvie Oussedik, especialista 

en llengua i literatura francesa. Espai de suport 3 planta 2.  

Dijous 31 a les 19 h. Tertúlia “Llegir el teatre”, llegim Macbett d’Eugène Ionesco, modera el personal de la biblioteca. 

Espai de suport 3 planta 2.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Dijous 31 a les 19 h. Cinefòrum Docs Curvy crew: caminar per trencar estereotips dirigida per Ida Joglar. Estats Units 

(2021). Versió original en anglès, subtitulada en català (90 min). Presentació i debat posterior. Espai Margarida Xirgu. 

 

  Projecció online de l’1 al 15 d’abril.  

La primera vegada que Christa va pujar al Kilimanjaro (Tanzània) va ser el més difícil que havia fet mai: se sentia fora de lloc, massa lenta i, en 

definitiva, massa grassa. En aquell moment no va aconseguir arribar al cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat. Aquesta 

vegada acompanyada d’un grup de vint dones de talla gran decidides a conquistar el cim d'Àfrica. A totes, sempre se'ls ha dit que el seu cos les 

limita i que pujar muntanyes no està fet per a elles. Amb aquesta història plena de sororitat, les autoproclamades Curvy Kili Crew s’enfrontaran 

a un repte que a elles mateixes els sembla impossible d’aconseguir. Aquest és un documental que trenca amb els estereotips i posa davant d'un 

mirall la pressió social i el repte de l’autoacceptació que pateixen les persones amb un cos no normatiu a través d'entrevistes íntimes i dosis 

d’humor. 

 Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=666lvPXeXTg 

ZONA SONORA 

Dimarts 1 a les 18.30 h. Taller i audició musical “Un recorregut per a les veus femenines del jazz” a càrrec de Pau 

Fuster, divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu.  

Divendres 4 a les 20 h. Concert “La Història de la veu” amb Gemma Abrié (Jazz i dones). Gemma Abrié presenta la 

història de les cantants del jazz des dels anys 20 fins a l’actualitat. L’acompanyen Jose Traves, cantant i contrabaixista, 

amb música de Billie Holliday, Ella Fitzgerald i Nina Simone. Amb la col·laboració de Castelldefels Cultura. Espai 

Margarida Xirgu. Informació i compra d’entrades a: https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-la-veu-amb-

gemma-abrie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=666lvPXeXTg
https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-la-veu-amb-gemma-abrie/
https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-la-veu-amb-gemma-abrie/
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MAPA MUNDI: Cicle sobre geopolítica 

Dijous 24 a les 19 h. Parlem de “Rússia, l’escenari més gran del món” a càrrec de Manel Alias Tort, autor del llibre amb 

el mateix títol, periodista i corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Rússia. Sessió conduïda per Alfonso López, 

coordinador del Comitè de Països d’Amnistia Internacional. Espai Margarida Xirgu.  

9es Jornades de VIDA SANA  

Dimecres 2 a les 18.30 h. Taller "Primers auxilis. Conceptes i maniobres bàsiques en cas de risc vital: ennuegament, 

desmai i hemorràgia intensa" a càrrec del personal d’infermeria i d’urgències del CUAP Castelldefels CASAP. Espai de 

suport 3 planta 2.  

Dijous 3 a les 18.30 h. Taller "El sabor y las dietas Detox, Keto, Paleo, Veggies, y otras. Qué alimentos se utilizan en 

cada una de éstas dietas y qué opciones de elaboración tenemos” a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Sala 

taller infantil.  

Dilluns 7 a les 18.30 h. Taller “Cuidem qui cuida. Eines d’acompanyament emocional, gestió de situacions d’angoixa i 

eines de comunicació d’escolta activa” a càrrec del personal d’infermeria del CUAP Castelldefels CASAP. Espai de 

suport 3 planta 2.  

Dimarts 8 a les 10 h. Taller “La farmaciola de les plantes oblidades” a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant i en col·laboració 

amb la Regidoria de Medi Ambient. Sala taller infantil.  

Dimarts 8 a les 18.30 h. Taller “Meditación guiada con cuencos de cuarzo” a càrrec de Naturaleza Armónica. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 10  a les 18.30 h. Taller “Cuidem la microbiota a través de l’alimentació” a càrrec de Marta Morillo, nutricionista. 

Espai de suport 3 planta 2.  

Dissabte 12 a les 10 h. Taller “Qi Gong: meditación en movimiento" a càrrec de Nora Spinedi i AASAF. Espai Margarida 

Xirgu.  

Dimarts 15 a les 18.30 h. Taller-tast “La mel, un producte extraordinari;  les abelles una societat molt ben organitzada” 

a càrrec de Núria Valentí, apicultora i directora de la revista Art-e-sans. Espai Margarida Xirgu.  

Dimecres 16 a les 19 h. Parlem de “Posem llum per un estil de vida sense tòxics: alimentació, llar i higiene” a càrrec 

de Marta Vergès, dietista i divulgadora de vida saludable i conductora del programa de TV3 "Dilluns començo". Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 17 a les 10 h. Taller “Tonifica’t amb fitball” a càrrec de José Balbín, preparador físic. Activitat en col·laboració 

amb Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Dilluns 21 a  les 19 h. Parlem de “Moviment i salut. La importància d’un estil de vida actiu” a càrrec de Mireia Grossman, 

fisioterapeuta i divulgadora de salut. Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 22 a les 18 h. Taller “La relaxació com a filosofia de vida saludable” a càrrec del CUAP Castelldefels CASAP. 

Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 22 a les 18.30 h. Taller “Auto sabotatge: pensaments que ens bloquegen i com actuen a la nostra ment. Causes 

i eines de treball” a càrrec d’Eva Aragall i Trepat, coach i formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Dimecres 23 a les 18.30 h. Taller “Gestió emocional per assolir una vida més conscient i plena:  Què son les emocions? 

Com les pots identificar?” a càrrec de Laura Ripollés, coach i formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Dimecres 23 a les 18.30 h. Parlem de “Els ODS, un full de ruta per una realitat global convulsa" a càrrec d’Òscar Mateos 

i Martin professor de la UPF i membre de l’Associació La Rogeta Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.  
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Dilluns 28 a les 18.30 h. Taller “Alimentació i emocions: alimentació conscient versus gana emocional” a càrrec de 

Mario Toran. Espai de suport 3 planta 2.  

Dimarts 29 a les 19 h. Taller “Soluciones al vértigo y mareo. ¿Es normal marearse en un coche? ¿Por qué tantas 

personas padecen vértigo? ¿Influye nuestro estado emocional?” a càrrec de Santiago Crucci, fisioterapeuta i professor 

universitari expert en alteracions del sistema vestibular. Espai Margarida Xirgu.  

Dimecres 30 a les 19 h. Parlem de “El secreto de la autoestima” a càrrec d’Antonio Bolinches, psicòleg, terapeuta, 

divulgador i autor del llibre del mateix títol. No cal inscripció prèvia (aforament limitat). Espai Margarida Xirgu.  

La principal idea que defiende El secreto de la autoestima es que "en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos 

para aprender".  

A TAULA 

Dimecres 2 a les 18.30h. Taller “Pastelería  para todos: sin gluten y vegetal” a càrrec de Lucila Canero de La Luciérnaga, 

pastisseria natural. Sala taller infantil.  

Dijous 10 de 19 a 20.30 h. Taller-tast "Vins de la Mediterrània" a càrrec del Celler Vallés. Preu 9 € (pagament amb 

targeta). Espai Margarida Xirgu.  

Dissabte 19 a les 11 h. Taller “Desayunos saludables, más allá de las tostadas y el bocata. Ideas, ingredientes, alergias 

e intolerancias” a càrrec de M. Carmen Ávila, nutricionista de AviNutrición. Sala taller infantil.  

SOStenibles-  En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient 

Dimarts 22 a les 10.30 h. Taller “Fem desodorant sense tòxics” a càrrec de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

CIÈNCIA CIUTADANA 

Dilluns 7 a les 18.30 h. Parlem de “El número PI” a càrrec d’Acadèmia Gauss i Quadrivium. Espai Margarida Xirgu.  

T’INTERESSA 

Dissabte 12 de 10.30 h a 13 h. Taller “Fotografía del paisaje y naturalista: técnicas en el medio natural para desarrollar 

la estética, composición y creatividad” a càrrec d’Elena Álvarez, fotògrafa. Espai de suport 3 planta 2 i espais exteriors 

de la biblioteca.  

Dijous 17 a les 18.30 h. Taller “Comunicació positiva en família: eines i estratègies per a una comunicació oberta, 

directa i clara que facilitin un clima familiar positiu” a càrrec del Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 

planta 2.  

Dissabte 19 a les 11 h. Taller “Escritura creativa: contra la pàgina en blanco. El campo literario” a càrrec de Josefina 

Vega. Espai de suport 3 planta 2.  

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 3 a les 10 h. Taller "Més macramé. Punts bàsics i no tant bàsics amb diferents aplicacions” a càrrec de Cristina 

d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

Dijous 10  a les 10 h. Taller “Costura a màquina. Reciclem teles i fem senzills projectes amb retalls” a càrrec d’Olga 

Bebetoros d’IdeaModa. Sala taller infantil.    

 
Dijous 17 a les 10.30 h. Taller “S’acosta la primavera. Bijuteria amb flors seques” a càrrec de Lola Conde. Sala taller 

infantil.  

 
Dijous 24 a les 10 h. Taller “Brodat Sashiko” a càrrec d’Anna Nieto de Lab Creatiu. Sala taller infantil.  
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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 

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. Sala infantil.  

ESPECIAL CARNAVAL 

Dimecres 2 a les 17.30 h. Taller “L’enterrament de la sardina: fem una sardina articulada” a càrrec de Koala for Kids. 

Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 11 a les 18 h. Taller “Petits alquimistes de lavanda i mandarina (taller d’aromateràpia)” a càrrec de Simple. 

Infants de 3 a 5 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Divendres 11 a les 18 h. Taller de cinema “Mira qui parla! Taller de doblatge per aprendre els trucs bàsics dels actors 

i actrius de veu” a càrrec de Bombeto. Infants a partir de 7 anys. Sala taller infantil.   

Divendres 18 a les 18 h. Taller musical “Batecs rítmics, batecs d’emocions” a càrrec de Musinfant. Infants d’1 a 3 anys. 

Espai Margarida Xirgu.    

L’HORA DEL MEDI AMBIENT – En Col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient 

Dimecres 9 a les 18 h. Taller “Bombes de llavors. Una idea original i divertida per cultivar” a càrrec de Zero Waste BCN.  

Infants de 4 a 8 anys.  Sala taller infantil.    

Dimarts 22 a les 18 h. Dia Mundial de l’Aigua. Taller “Gota a gota: acompanya en Berni en el seu viatge pel cicle de 

l’aigua” a càrrec d’Anèl·lides. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 5 a les 12 h. Dissabte artístic “10 anys de biblioteca. Artistes de grans dimensions: un punt de llibre XXL” a 

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

Dissabte 12 a les 12 h. Story time (hora del conte en anglès)  a càrrec de Kids & Us School of English. Infants de 3 a 6 

anys. Espai Margarida Xirgu.    

Dissabte 19 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) L’Erugueta goluda a càrrec de 

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

Dissabte 26 a les 11 h. Taller “Jo vull ser... ballarí/na” a càrrec de l’Escola de Dansa de Castelldefels. Infants a partir de 

6 anys. Sala taller infantil.     

Dissabte 26 a les 12 h. Taller de cuina “Cake saludable de poma” a càrrec de Sue d’Espai Cuina. Infants a partir de 8 

anys. Sala taller infantil.     
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PETITS CINÈFILS 

Divendres 25 a les 17:30 h. Cinema per a infants El Cargol i la balena (57 min). Recomanat per a infants a partir de 3 

anys. Espai Margarida Xirgu.   

El cargol i la balena explica la història d'un jove cargol inquiet que té l'ambició de viatjar i conèixer món. La seva crida és resposta per una balena 

geperuda i junts s'embarquen en un viatge a través dels mars. Descobreixen terres llunyanes, muntanyes i platges paradisíaques. Un dia, la 

balena perd el rumb a causa d'unes llanxes sorolloses i acaba encallada a una badia aïllada. El petit cargol ha de rescatar a la seva amiga la 

balena. Però com s’ho farà per aconseguir-ho? Una bonica història sobre una improbable amistat que ens farà recórrer els llocs més sorprenents 

i màgics del món submarí.. 

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=6K8jlndRWHA  

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 21 a les 18 h. El Club 7-10 “Filosofia o no filosofia... aquesta és la qüestió” a càrrec del personal de la biblioteca. 

Infants de 7 a 10 anys. Sala taller infantil.  

CLUB DE CÒMIC 

Dimecres 16 a les 18 h. Club de Còmic, llegim còmic europeu: Hilda i el trol de Luke Pearson i Imbatible, justicia y 

verduras frescas de Pascal Jousselin, club de lectura moderat per Alejo Valderrama. Infants de 10 a 14 anys. Sala taller 

infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 28 a les 18 h. El Club 11-14, llegim La Cabra d’Anne Fleming, club de lectura moderat per la Mixa. Joves d’11 a 

14 anys. Sala taller infantil.  

 

Podeu consultar les activitats del mes d’abril a partir del 21 de març 

 

 
 

 

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://www.youtube.com/watch?v=6K8jlndRWHA
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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

