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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 

EXPOSICIONS 

Del 10 al 30 de juny. Exposició “Reflexiones e inquietudes” de Sergio Romero. Inauguració divendres 10 de juny a les 

20 h. Espai Margarida Xirgu.  

PUNT DE LECTURA 

Dijous 2 a les 19 h. Tertúlia “Llegir el teatre”, llegim El pes d’un cos de Victoria Szpunberg, modera el personal de la 

biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Dijous 9 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim L’aigua que vols de Víctor Garcia Tur, amb la presència de l’autor. Espai 

Margarida Xirgu.  

Dimarts 14 a les 19 h. Tertúlia literària en anglès, llegim The unicorn d’Iris Murdoch, modera Rosa M. Cano, especialista 

en llengua i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Divendres 17 a les 19 h. Presentació del llibre La república feliç, un país sense exèrcit a càrrec de l’autor local Jordi 

Soler Insa i Antoni Soler i Ricart, expresident i membre del Patronat de Fundipau “Una experiència històrica que 

adquireix un interès universal”. Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 14 de juliol a les 19 h. Tertúlia literària, llegim Els insubmisos del mar d’Imma Tubella, amb la presència de 

l’autora. En el marc de les Festes del Mar. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Dijous 16 a les 19 h. Cinefòrum Docs Mil incendis dirigida per Saeed Taji Farouki. (França, Suïssa, Països Baixos,  

Palestina i Birmània. 2021). Versió original en birmà subtitulada en català (90min). Espai Margarida Xirgu.  

Presentació i debat posterior a càrrec de Xavier Perarnau, antropòleg, filòsof i amb Postgrau de Significats i valors 

espirituals de la Natura. Promou l'ecosofia i és membre de l’associació Silene.   

  Projecció online del 17 de juny a l’1 de juliol.  

Un emotiu retrat d’una família de Myanmar (Birmània) que extreu petroli manualment per sobreviure. En un entorn rural marcat pel foc, els 

forats al subsòl i el ritme mecànic d’una indústria petroliera artesana, Thein Shewe i Htwe Tin entreguen cos i ànima per obtenir un barril de 

petroli al dia. El fill gran, Zin Ko Aung, vol trencar amb un sistema violent que explota la integritat dels seus pares. El cineasta Saeed Taji Farouky 

es va inspirar en There Vill Be Blood de Paul Thomas Anderson per capturar un món marcat pels pous de petroli en ple segle XXI. La força de les 

imatges i un treball sonor immersiu aconsegueixen capturar l’atmosfera mitològica de la cultura popular de Myanmar. El xoc generacional i 

l’explotació dels recursos naturals es barreja amb l’astrologia, les vides passades i els cicles de mort i renaixement. Guardonada amb la Semaine 

de la critique de Lorcano 2021. 

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

 



 

 

ZONA SONORA 

Dimecres 15 a les 18.30 h. Taller i audició musical “Bebop, l’inici del jazz modern” a càrrec de Pau Fuster, divulgador 

de música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA 

VIDA SANA 

Dilluns 13 a les 18.30 h. Taller "Foto-protecció: com fer una bona exposició al sol durant l'estiu? Quins hàbits 

saludables puc adoptar en aquesta estació de l'any?” a càrrec d'Esther Margarit, infermera, psicòloga i referent de 

benestar emocional i comunitari del CASAP Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.   

Dijous 16 a les 10 h. Taller “A ritme de zumba suau” a càrrec Daniel Alamillos, preparador físic. Activitat en 

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

A TAULA 

Dijous 2 a les 19 h. Taller-tast per parelles "Cabernet sauvignon la reina de las variedades” a càrrec del Celler Vallés. 

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

Dimarts 14 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.    

SOStenibles-  En col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient 

Dimarts 14 a les 10 h. Taller de cuina “No ho llencis! Reaprofitament alimentari de fruites i verdures d'estiu” a càrrec 

de Zero Waste. Sala taller infantil.   

T’INTERESSA 

Dimecres 8 a les 18.30 h. Taller “Temps de vacances: prepara el teu viatge amb una maleta en ordre” a càrrec de Rosa 

Puértolas de Homeandorder. Espai de suport 3 planta 2.   

Dissabte 18 d’11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras: Clarice Lispector en Cerca del corazón salvaje” a càrrec 

de Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 2  a les 10 h. Taller "Decorem un gerro utilitzant la tècnica de vitrall” a càrrec de Cristina d’Enigma Difusió 

Patrimonial. Sala taller infantil.  

Dijous 9 a les 10.30 h. Taller “Pintura sobre tela: dissenya el teu fulard d’estiu” a càrrec de Lola Conde. Sala taller 

infantil.  

Dijous 16 a les 10 h. Taller de costura a màquina "Dos en una! Transforma la teva tovallola de platja també en una 

bossa” 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.  

 

 

 

 



 

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 divendres 17 de juny). 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 

Dimarts 7 a les 18 h. Taller “Viatge pels oceans” a càrrec d’Anèl·lides. Activitat amb motiu del Dia Mundial dels Oceans. 

Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

Dimecres 15 a les 18 h. Taller “Estiu, temps de platja: fes la teva bossa reciclant samarretes velles” a càrrec de Zero 

Waste BCN. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 4 a les 11 h. Dissabte artístic “Creant espais verds” a càrrec de Koala for Kids. Activitat amb motiu del Dia 

Mundial del Medi Ambient i en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Terrassa 1a 

planta .     

Dissabte 11 a les 12 h. Taller de manualitats en anglès “Summer craft” a càrrec de Kids&Us School of English. Infants 

de 3 a 6 anys. Espai Margarida Xirgu.    

Dissabte 18 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Barraqueta de contes d’estiu a 

càrrec de la Cia. En Clau de Clown. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

CLUB DE CÒMIC 

Dimecres 8 a les 18 h. Club de Còmic, llegim còmic d’altres llocs i altres temps: El juego de las golondrinas de Z. 

Abirached, moderat per Alejo Valderrama. Infants de 10 a 14 anys. Sala taller infantil.  

 

Podeu consultar les activitats de la biblioplatja a partir del 20 de juny. 

 

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 

 

 


