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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. 

 
REVETLLA DE SANT JORDI   

Divendres 22 de 17 a 20.30 h. Vine a celebrar el 10è aniversari de la biblioteca amb nosaltres a la Plaça Neus Català 

(davant biblioteca, en cas de pluja es traslladarà a l’interior).  

De 17.30 a 20.30 h. Taller de circ “Circ a les golfes” amb la Cia Los Herrerita. Anelles, masses, plats xinesos, 

diàbolos i pilotes, cable de fonambulista i bola d’equilibris. Tots els públics. 

  De 17.30 a 20.30 h. Ambients de joc amb la col·laboració dels Espais familiars de la Casa dels Infants. Infants 

de 0 a 3 anys.  

   

De 19 a 20 h. Espectacle de màgia ”Potadecabra” a càrrec de Fèlix Brunet. Tots els públics. 

 

  Tancament a les 20.15 h amb la Coral “Veus Cor de Músic” coral d’adults de l’acadèmia Cor de Músic.  

  

  Durant tota la tarda Fotomaton festiu al vestíbul.  

PUNT DE LECTURA 

Divendres 1 a les 19 h. Presentació del llibre Desde el salón de mi alma a càrrec de l’autora local Matilde Bello. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dimarts 5 a les 19 h. Presentació del llibre Castelldefels desaparegut a càrrec de l’autor local Jordi Notó. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 7 a les 18.30 h. Tertúlia literària Nova Collita, llegim Sola de Carlota Gurt amb la presència de l’autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dijous 21 a les 18.30  h. Tertúlia literària, llegim Simon de Miqui Otero amb la presència de l’autor. En el marc del 

“Club del Llibre” de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i en col·laboració amb l’Editorial 

Blackie Books. Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 26  a les 19 h. Tertúlia en anglès, llegim Maurice de E.M. Forster, modera Rosa M. Cano, especialista en llengua 

i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Dijous 28 a les 19 h. Cinefòrum Docs Rock per mil dirigida per Anita Rivaroli. Itàlia (2020). Versió original en italià, 

subtitulada en català (78 min). Presentació i debat posterior a càrrec de Richard Royuela, subdirector de la revista 

Rockzone, manager de grups i promotor de concerts; i amb la participació del Festival IN-EDIT. Espai Margarida Xirgu. 

 

  Projecció online del 29 d’abril al 13 de maig.  
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Al 2015, Fabio, un biòleg marí amb una gran passió per la música rock, va convèncer 1.000 músics de tot Itàlia a reunir-se a Cesena per tocar 

"Learn to Fly", el famós èxit dels Foo Fighters. El seu objectiu era convèncer Dave Grohl, el líder de la banda, perquè vingués a tocar a la seva 

ciutat. Un videoclip de l'actuació juntament amb el discurs de Fabio es va publicar a YouTube arribant a més de 50 milions visualitzacions. Davant 

d’aquest fet, Dave Grohl va decidir fer realitat el somni dels mil músics portant Foo Fighters a actuar al poble de Cesena. Aquest va ser el 

començament d'una increïble aventura que va crear la comunitat més gran d'amants de la música rock que ha existit. Al voltant de  19.000 

músics, aficionats i professionals de totes les edats i procedències, units per  la passió: al rock and roll. Gràcies a aquesta experiència, es va fundar 

la banda de rock anomenada Rockin'1000 que omple estadis de tot el món. “Rock per mil” és la història de Fabio i de com es va crear la banda 

de rock més gran del món, però és també la història de com una comunitat virtuosa pot influir positivament en cadascun dels seus membres, 

animant-los a perseguir els seus somnis mentre donen a tothom el millor que tenen per oferir. 

 Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/rock-per-mil 

ZONA SONORA 

Dimecres 6 a les 18.30 h. Taller i audició musical “El primer jazz, Nova Orleans” a càrrec de Pau Fuster, divulgador de 

música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA SANA  

VIDA SANA 

Dijous 28 a les 10 h. Taller “Gimsau: piernas en forma” a càrrec de Daniel Alamillos, preparador físic. Activitat en 

col·laboració amb Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.   

A TAULA 

Dimecres 27 a les 19 h. Taller-tast per parelles  "Mencía, un nombre de mujer que da magia al Bierzo" a càrrec del 

Celler Vallés. Preu 9 € (pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.  

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

Dimarts 5 a les 10 h. Taller “Colònies naturals” a càrrec de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

CIÈNCIA CIUTADANA 

Dimecres 20 a les 18.30 h. Parlem de “La Física quàntica: una eina per a les noves tecnologies” a càrrec de Federica 

Beduini de l’ICFO. Espai Margarida Xirgu.  

T’INTERESSA 

Dilluns 25 a les 18.30 h. Taller “Compartim llegir: el valor de la lectura” a càrrec d’Eva Aragall, coach. Espai de suport 

3 planta 2.   

Dimarts 26 a  les 10.30 h. Taller “Fem canvi d’armari: idees per ordenar” a càrrec de Rosa Puértolas de Home & Order. 

Sala taller infantil.   

Dimarts 26 a les 18 h. (8 sessions, cada dimarts fins el dia 14 de juny).  “Grup de conversa en català” a càrrec del 

Servei Local de Català. Per a persones amb coneixements bàsics que volen adquirir fluïdesa. Espai de suport planta 1.  

 

Dissabte 30 d’11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras: Jean Rhys en Ancho Mar de los Sargazos “ a càrrec de 

Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 7 a les 10.30 h. Taller "Enquadernació: crea el teu midori (cosim i il·lustrem)” a càrrec de Lola Conde. Sala 

taller infantil.  

Dijous 21 a les 10 h. Taller "Iníciate en la acuarela: ilustración de flores de primavera” a càrrec de Nina Morozova. 

Sala taller infantil.  

https://docsbarcelona.com/pellicules/rock-per-mil
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Dijous 28 a les 10 h. Taller "Un imprescindible a la teva bossa: un necesser de tela” a càrrec d’Olga Berbetoros 

d’IdeaModa. 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. Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la biblioteca. Infants a 

partir de 4 anys. Sala infantil. Excepte de l’11 al 14 d’abril.  

REVETLLA DE SANT JORDI   

Divendres 22 de 17 a 20.30 h. Vine a celebrar el 10è aniversari de la biblioteca amb nosaltres a la Plaça Neus Català 

(davant biblioteca, en cas de pluja es traslladarà a l’interior).  

De 17.30 a 20.30 h. Taller de circ “Circ a les golfes” amb la Cia Los Herrerita. Anelles, masses, plats xinesos, 

diàbolos i pilotes, cable de fonambulista i bola d’equilibris. Tots els públics. 

De 17.30 a 20.30 h. Ambients de joc amb la col·laboració dels Espais familiars de la Casa dels Infants. Infants 

de 0 a 3 anys.  

  De 19 a 20 h. Espectacle de màgia ”Potadecabra” a càrrec de Fèlix Brunet. Tots els públics. 

  Tancament a les 20.15 h amb la Coral “Veus Cor de Músic”, coral d’adults de l’acadèmia Cor de Músic.  

  Durant tota la tarda Fotomaton festiu al vestíbul. 

TALLERS FAMILIARS - SETMANA SANTA 

Dilluns 11 a les 18 h. Taller de música en família “Sarasvati, un viatge musical” a càrrec de En Clau de Clown. Infants a 

partir de 5 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dimarts 12 a les 18 h. Taller de manualitats “Creem dracs i dragones de Sant Jordi” a càrrec de  Lola Conde. Infants de 

3 a 5 anys. Sala taller infantil.    

Dimarts 12 a les 18 h. Taller de manualitats “Ous de Pasqua amb teles divertides” a càrrec d’Olga Berbetoros 

d’IdeaModa. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dimecres 13 a les 18 h. Hora del medi ambient “Conills de pasqua reciclant mitjons” a càrrec d’Enigma Difusió 

Patrimonial i en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient. Infants a partir de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    

HORA DEL MEDI AMBIENT 

Dimecres 20 a les 18 h. Taller d’experimentació “Planeta blau, com és d’important l’aigua a la terra!” a càrrec de 

Funbrain. Activitat en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient i amb motiu del Dia Mundial de la Terra. Infants a 

partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.    

TALLERS FAMILIARS 

Dijous 21 a les 18 h. Taller de manualitats “Roses i punts de llibre de Sant Jordi” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma 

Difusió Patrimonial. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

Dimarts 26 a les 18 h. Taller d’il·lustració familiar “Imagina, inventa i il·lustra un conte” a càrrec de Stella de Arnezana, 

il·lustradora aquarel·lista. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.     

Dimecres 27 a les 18 h. Taller de poesia “Bon dia Poesia!! Taller de poesia visual: juguem amb objectes i imaginem 

paraules” a càrrec de Cacauet Teatre. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.   
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Dijous 28 a les 18 h. Taller “Fem un llibre màgic” a càrrec de Lola Conde. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.  

   

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 2 a les 12 h. Dissabte artístic “Urban sketchers: dibuixa la teva biblioteca” a càrrec de Koala for Kids. Infants 

a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 9 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Jocs de falda per al petit Os a càrrec 

de Judith Navarro de la Petita Companyia. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 30 a les 12 h. Taller “Spring Craft (manualitats en anglès)” a càrrec de Kids&Us School of English.  Infants de 

3 a 6 anys. Sala taller infantil.    

Dissabte 30 a les 12 h. Joc d’escapada (Room scape) “De què fa gust la lluna” a càrrec d’Eva Aragall. Infants de 3 a 5 

anys. Espai Margarida Xirgu.     

PETITS CINÈFILS 

Divendres 29 a les 17:30 h. Cinema per a infants Grand Prix a la muntanya dels invents (88 min). Recomanat per a 

infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Al cim d’una muntanya hi viu el mecànic de bicicletes i inventor Teodor amb els seus amics: el pessimista mussol Lambert i el valent i optimista 

Sonny. Els tres construiran un cotxe de competició gegantí per fer front al campió mundial de Fórmula 1, que no és ni més ni menys que un antic 

ajudant que va robar la fórmula d’un motor a en Teodor.   

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=kjk0FzBNY9c 

CLUB DE CÒMIC 

Dimecres 6 a les 18 h. Club de Còmic, llegim còmic manga: Quién es el onceavo pasajero i Jaco the galatic patrolman, 

club de lectura moderat per Alejo Valderrama. Infants de 10 a 14 anys. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 25 a les 18 h. El Club 7-10 “Inventors per un dia” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 anys. 

Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 25 a les 18 h. El Club 11-14, llegim Igualtat de ritus de Terry Practchett, club de lectura moderat per la Mixa. 

Joves d’11 a 14 anys. Sala taller infantil.  

 

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

 

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=kjk0FzBNY9c
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
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