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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 

 

PARTICIPA! CERCANT L’ADN DE LA BIBLIOTECA 

Del 22 d’abril al 20 de maig. “Cercant l’ADN de la biblioteca”. Et convidem a participar i decidir com vols que sigui la 

biblioteca en els propers 10 anys. Vestíbul de la biblioteca.   

Dilluns 16 de 18.30 a 20.30h. Taller “Tria la teva biblioteca: activitat participativa de creació per a definir el model de 

biblioteca que vols” a càrrec de La Mandarina de Newton. Espai Margarida Xirgu. DA  

PUNT DE LECTURA 

Dijous 19 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Germanes d’Imma Monsó, amb la presència de l’autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dilluns 23 a les 19 h. Tertúlia literària en francès, llegim Simone de Beauvoir, modera Sylvie Oussedik, especialista en 

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

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Dijous 26 a les 19 h. Cinefòrum Docs Fe i Llibertat, un amor de clausura dirigida per Ivana Marinić Kragić. Croàcia 

(2021). Versió original en serbocroata, subtitulada en català (71 min). Presentació i debat posterior a càrrec de Jordi 

Valls de l’Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya (ACGIL) amb la participació 

d’Àngels Ruiz Torralba en qualitat d’Assessora per la Diversitat Sexual i Identitat de Gènere; i amb la col·laboració de 

la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.  

  Projecció online del 27 de maig al 10 de juny.  

Què passa quan un amor prohibit floreix en un convent de clausura? Com s’encaixa una crisi d'identitat en una vida devota? Dues joves monges 
ens narren en primera persona la seva història d'amor en comú. Viuen en dos convents separats a Croàcia, però els espais que un cop van 
considerar refugis espirituals resulten més terrenals del que s'esperaven. Desil·lusionades amb l'Església i els abusos dins la institució, plenes de 
contradiccions i impulsades pel seu amor, prenen la decisió més difícil de la seva vida: abandonar el convent i començar una nova vida juntes. 

Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/fe-i-llibertat 

ZONA SONORA 

Dilluns 9  a les 18.30 h. Taller i audició musical “L’era del swing. El jazz que es balla” a càrrec de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA 

 

 

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/fe-i-llibertat
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MAPA MUNDI: Cicle sobre geopolítica - Especial EUROPA 

Dimecres 11 a les 19 h. Parlem de “Europa avui: entre la lògica institucional i la geopolítica mundial" a càrrec 

d’Esther Barbé, professora de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora sènior 

de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Espai Margarida Xirgu. DA 

Dimecres 18 a les 19 h. Projecció del documental Sarajevo: State in time dirigida per Benjamin Jung i Théo Meurisse. 

Francia (2019). Versió original en bosnià, anglès i francès, subtitulada en català (48 min). Debat posterior a càrrec 

d’Àngel Leiro, director de cinema i Uri Altell, director del festival IN-Edit. Activitat en col·laboració amb el Festival IN-

Edit. Espai Margarida Xirgu. DA 

La crònica d’una de les accions més agosarades de Laibach- viatjar al 1995 a la ciutat de Sarajevo per oferir dos concerts- reflecteix com l’art 

floreix com necessitat i resposta ciutadana a la guerra. Aquest documental recopila testimonis de ciutadans i artistes de Sarajevo, així com dels 

membres del col·lectiu  NSK (Nou Art Eslovè) del que formava part el grup Laibach, per rememorar un dels concerts celebrats en temps de 

guerra.  A finals de 1995, quan el conflicte armat a Bòsnia s’havia cobrat més de 12.000 víctimes, i es desconeixia si arribaria un alt al foc,  

aquesta formació, coneguda per parodiar l’imaginari totalitari i nacionalista, va actuar davant un públic que vivia sota l’amenaça  de 

bombardejos i franctiradors. A banda de les implicacions polítiques i del context històric del concert, aquest film evoca  la memòria col·lectiva 

d’una ciutadania gràcies a la qual l’art, la música, va poder més que la por i la guerra.  

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

VIDA SANA 

Dimarts 17 a les 18 h. Taller “Alimentació i moviment: el binomi perfecte per la teva salut” a càrrec de Marta Morillo, 

nutricionista; i Guillem Miró, tècnic en activitat física. Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 19 a les 10 h. Taller “Estiraments per estar en forma”. Activitat en col·laboració amb Castelldefels Fem Esport. 

Espai Margarida Xirgu.   

Dilluns 23 a les 18.30 h. Parlem de “Dones invisibles per la medicina” amb Carme Valls Llobet, metgessa 

especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere. Activitat en el marc de la celebració del Dia 

d’Acció per la Salut de les Dones (28 de maig) i amb la col·laboració de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament 

de Castelldefels.  Espai Margarida Xirgu.  

Dissabte 28 a les 10 h. Taller “Qi Gong: por la salud de las mujeres” a càrrec de Nora Spinedi i AASAF. Espai 

Margarida Xirgu.  

A TAULA 

Dijous 5 a les 19 h. Taller-tast per parelles "Rioja vs Ribera, en sabem tant com pensem?” a càrrec del Celler Vallés. 

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

Dijous 12 a les 18.30 h. Parlem de “Fem un recorregut per la història de la cuina i la gastronomia d’Europa: 

ingredients i tècniques de cuina, d’abans i d’ara” a càrrec de Gabriel Bartra, cuiner, restaurador i director de 

continguts de elBullifoundation. Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 24 a les 18.30 h. Taller “Cocinamos con microondas. Posibilidades de recetas saludables y mitos sobre la 

cocina en microondas" a càrrec de M. Carmen Ávila d’Avinutricion. Sala taller infantil.  

Dilluns 30 a les 18.30 h. Taller-tast per parelles "El món del pernil ibèric: no tots són iguals! Aspectes sensorials, 

varietats i processos d’elaboració" a càrrec de La Rosita. Preu 6€ (pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu. 

 

Dimarts 31 a les 18.30 h. Taller “Cuina amb civada” a càrrec de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

 

 

https://youtu.be/rPRvqndaAdA
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SOStenibles-  En col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient 

Dimarts 10 a les 10 h. Taller “Remeis naturals anti-mosquits” a càrrec de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

Dimarts 17 a les 10 h. Taller de cuina de reaprofitament “Els plàtans madurs: residus o recursos? Trucs per conservar 

els plàtans i receptes fàcils de preparar per aprofitar-los” a càrrec d’Espigoladors. Sala taller infantil.  

CIÈNCIA CIUTADANA 

Dimarts 24 a les 18.30 h. Parlem de “Nanotecnologies: com impacten a les nostres vides?” a càrrec de Jordi Díaz, 

coordinador de la Unitat de Tècniques Nanomètriques de la UB i responsable de la unitat NanoDivulga. Espai 

Margarida Xirgu.  

T’INTERESSA 

Dimecres 4 a les 18.30 h. Taller “Herramientas para trabajar la culpa en la crianza sin creencias autolimitantes” a 

càrrec de la Dra. Lara Concellón i amb la col·laboració d’Espai Koala. Espai de suport 3 planta 2.   

Dimarts 10 a les 18.30 h. Taller “Gestió emocional per assolir una vida més conscient. Què són les emocions i com 

les podem identificar“ a càrrec de Laura Ripollés, coach i formadora. Espai de suport 3 planta 2.    

Dissabte 14 de 10.30 a 14 h. “Matinal de jocs de taula: vine i descobreix increïbles jocs de taula per gaudir en família 

i amb amics” a càrrec de Kinderland. Espai Margarida Xirgu.   

Dimecres 18 a les 18.30 h. Taller “¿Qué cámara de fotos necesito? ¿Qué puedes hacer con tu cámara?” a càrrec de 

Claudia de Alejos Foto. Espai de suport 3 planta 2.  

Dijous 19 a les 18.30 h. Taller “Eines comunicatives perquè els i les adolescents gaudeixin d’un oci responsable” a 

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

Dissabte 21 d’11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras: Françoise Sagan en Buenos días, tristeza” a càrrec de 

Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

Dimecres 25 a les 18.30 h. Taller "¿Quieres autoeditar tu libro? Cómo es el proceso de creación de un libro, costes y 

detalles sobre plataformas de autoedición" a càrrec de l’il·lustrador Antonio Ordoñez. Espai de suport 1.  

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 5 a les 10.30 h. Taller "Enquadernació: crea el teu midori (cosim i il·lustrem)” a càrrec de Lola Conde. Sala 

taller infantil.  

Dijous 5 a les 18 h. Taller “Iniciación a la pintura con acuarela: ilustración de flores de primavera” a càrrec de Nina de 

Nyusikart. Sala taller infantil.  

Dijous 12 a les 10 h. Taller "Fem una bossa de mà d'estiu amb malla de plàstic, trapillo i cotó" a càrrec de Cristina 

Martin d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

Dijous 19 a les 10 h. Taller de costura a màquina "Sabatilles de tela: còmodes i molt fàcils de fer” a càrrec d’Olga 

Berbetoros d’IdeaModa (cal tenir nocions de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir si en tens). Sala 

taller infantil.  

Dijous 26 a les 18.30 h. Taller “Bijuteria amb flors seques” a càrrec de Lola Conde. 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.  

HORA DEL MEDI AMBIENT - en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient 

Dimecres 18 a les 18 h. Taller “Descobreix amfibis i rèptils” a càrrec de la Societat Catalana d’Herpetologia. Infants a 

partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

Dimecres 25 a les 18 h. Taller "Fem jocs amb plantes silvestres oblidades que tenim en el nostre entorn, jocs que 

eren dels nostres avantpassats, quan jugar no era consumir res material sinó imaginar i crear amb els recursos que 

ens ofereix l'entorn" a càrrec d’Eixarcolant. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 6 a les 18 h. Taller musical “Música diminuta” a càrrec d’Alquímia Musical. Infants de 0 a 3 anys. Espai 

Margarida Xirgu.   

Divendres 6 a les  18 h. Taller de cuina "Viatge a Itàlia: focaccia de tomàquet i romaní" a càrrec de Susana Alins 

d'Espai Cuina. Infants a partir de 8 anys. Sala taller infantil.     

Divendres 13 a les 18 h. Taller “Laboratori de lectura: Pim, Pam, Pomelo!” Tothom es diferent i especial... com el 

Pomelo, vine i prepararem una collita de productes estrafolaris, mai vistos a les parades del mercat” a càrrec de 

Natàlia Martínez del Clijcat. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Divendres 20 a les 18 h. Taller “Els efectes especials al cinema: els tradicionals i els digitals” a càrrec de Trivium.  

Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 7 a les 12 h. Dissabte artístic “Dissenya i construeix la teva biblioteca somiada” a càrrec de Koala for Kids. 

Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 14 de 10.30 a 14 h. “Matinal de jocs de taula: vine i descobreix increïbles de jocs de taula per gaudir en 

família i amb amics” a càrrec de Kinderland. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 21 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Regals d’aniversari a càrrec 

d’Aïda Puig Xicola. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 21 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 28 a les 11 h. Taller “Temps de flors: crea el teu mini jardí vertical” a càrrec de Lola Conde. Infants a partir 

de 6 anys. Sala taller infantil.    
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PETITS CINÈFILS 

Divendres 27 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 CÒMIC 

Dimecres 11 a les 18 h. Club de Còmic, llegim còmic d’Estats Units: Nimona de N. Stevenson i Bone 1. Lejos de 

Bonville de J. Smith, moderat per Alejo Valdearena. Infants de 10 a 14 anys. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 23 a les 18 h. El Club 7-10 “Petits-grans activistes” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 

anys. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 30 a les 18 h. El Club 11-14, llegim Una hora al cretaci d’Alfred Sala, club de lectura moderat per la Mixa. 

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

 

Podeu consultar les activitats del mes de juny a partir del 21 de maig. 

 

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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