OCTUBRE 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.

EXPOSICIONS
Del 14 d’octubre al 9 de novembre. Inauguració el 15 d’octubre a les 20 h. Exposició “Sense Refugi: històries de
desplaçament forçat i lluita en defensa de la Terra” de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i Ruido Photo, en el
marc de les 33es Jornades de Pau i Solidaritat. Espai Margarida Xirgu.
PUNT DE LECTURA
Dissabte 1 a les 12 h. Presentació del llibre Pensar no está de moda y los cuentos, cuentos son de l’autora local
Ángela de La Rosa. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 11 a les 19 h. Tertúlia literària en anglès, llegim The Appeal de Janice Hallett, modera Rosa Ma. Cano,
especialista en llengua i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 13 a les 19 h. Tertúlia “Llegir el teatre”, llegim Zona inundable de Marta Barceló, modera el personal de la
biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.
Divendres 14 a les 18.30 h. Presentació del llibre Matarraña, los gritos de la tormenta de l’autor local Juan Antonio
Salvador Omella. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 19 a les 18.30 h. Tertúlia literària especial Centenari José Saramago, llegim Ensayo sobre la ceguera,
modera Francesc Ponsa, especialista en l’autor. Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dijous 27 a les 19 h. Cinefòrum Docs Rebellion dirigida per Maia Kenworthy i Elena Sánchez Bellot, Regne Unit
(2021). Versió original en castellà i anglès (82min). Espai Margarida Xirgu.
Projecció online del 28 d’octubre a l’11 de novembre
Exctintion Rebellion és un grup d’acció directa contra el canvi climàtic. El moviment ecologista va veure com el
2008 mergia un nu col·lectiu que apostava per l’acció directa i la desobediència civil. El film mostra els orígens
d’Exctintion Rebellion per primer cop. L’accés inèdit al nucli dur del grup retrata l’eufòria inicial, els dilemes
morals i l’augment dels conflictes per prendre decisions consensuades a mesura que el moviment creix. La tensió
interna s’ajunta amb la pressió policial i política per desestabilitzar el col·lectiu. Un intens thriller sobre els
orígens del col·lectiu, les lluites d’egos, els ideals i el xoc generacional. Inspirador, dramàtic i trepidant..
Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/rebellion

VIDA SANA
Dimecres 5 a les 18.30 h. Taller “Primers auxilis” a càrrec de Marta Suela i Eva Ma. Domínguez, infermeres del CASAP
Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.
Dimarts 11 a les 18.30 h. Taller “Legumbres todo el año! Conozcamos sus propiedades” a càrrec de Ma. Carmen
Ávila, nutricionista. Sala taller infantil.
Dimecres 19 a les 10 h. Taller “Postural: equilibri integral per al teu cos” a càrrec de Daniel Alamillos i amb la
col·laboració de Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 26 a les 18.30 h. Taller “Estrès i insomni. Com tractar-los amb olis essencials i aromateràpia” a càrrec de
Simple Cero Residuo. Espai Margarida Xirgu.
T’INTERESA
Dimecres 5 a les 18.30 h. Taller i audició musical jazz “Hard Bop, Jazz Modal i Cool Jazz” a càrrec de Pau Fuster,
divulgador de música de jazz. Amb Charlie Parker i Dizzy Gillespie, la música va canviar i van aparèixer nous estils que
van fer més interessant i obert el jazz, amb músics com: Miles Davis, Art Blakey, Chet Baker. I amb noves influències
com el blues, el gospel, la música clàssica o la música contemporània. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 15 a les 11 h. Taller de literatura “Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Obra emblemática del
modernismo y novela parcialmente autobiográfica que supuso un quiebro en la narrativa mundial” a càrrec de
Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.
Dilluns 17 a les 18.30 h. Taller “Ordre i organització a la teva llar” a càrrec de Rosa Puértolas de Home& Order. Espai
Margarida Xirgu. DA
Dimarts 18 a les 18.30 h. Taller “Beneficis de la lectura per a la salut física i mental” a càrrec d’Eva Aragall, psicòloga i
coach. Espai de suport planta 1.
DA
SOStenibles -- en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient
Dimarts 18 a les 10 h. Taller “Plantes aromàtiques i medicinals a casa. Aprèn a cultivar i a cuidar... que no es morin!”
a càrrec de Erina Wild. Sala taller infantil.
Dimarts 25 a les 10 h. Taller “Herbes remeieres. Introducció als remeis casolans i la importància de les plantes
medicinals autòctones” a càrrec de Violant Cunill. Sala taller infantil.
A TAULA
Dilluns 3 a les 18.30 h. Taller-tast “Endinsat al món de la tòfona. Descobreix què has de tenir en compte en el
moment de comprar una tòfona o elaborat de tòfona. Característiques principals de la tòfona, diferència entre
productes aromatitzats i trufats “ a càrrec de Noir et Blanc. Espai Margarida Xirgu.
Dijous 6 a les 18.30 h. Taller- tast “L’oli” a càrrec de Núria Valentí d’Art-e- Sans. Espai Margarida Xirgu.
Dilluns 10 a les 18.30 h. Taller “Encurtidos, vinagres y escabeches. La sutil acidez que engalana una celebración.
Consejos de técnica, elaboración y consumo” a càrrec de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Sala taller infantil.
Dijous 13 a les 19 h. Taller-tast "Spanish way of live, los clásicos españoles” a càrrec del Celler Vallés. Preu 9 €
(pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 18 a les 19 h. Taller-tast "Els formatges catalans més premiats del món: descobreix característiques i
procesos d'elaboració" a càrrec de Ramon Berengueras de Formatges Betara i Supermercat La Rosita. Preu 3 €
(pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.

CONNECTA AMB LA BIBLIOTECA
Dimecres 19 a les 10.30 h. Taller “Necessites signar documents electrònics? On i com obtenir el certificat i les eines
per gestionar documents” a càrrec de Buisitools. Espai Multimèdia.
Dijous 20 a les 18.30 h. Taller “Cómo organizar mis fotos y videos digitales: tips y consejos" a cargo de Claudia de
Alejos Foto. Espai Multimèdia.
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 6 a les 10 h. Taller “Fem una brusa quimono” a càrrec de Pepi Tarré d’Estil Pepi. Sala taller infantil.
Dijous 6 a les 18.30 h. Taller “Mirall amb borles“ a càrrec de Cristina Martin d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller
infantil.
Dijous 13 a les 10 h. Taller de costura a màquina “Fem un necesser circular” a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda.
Cal tenir coneixement de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir (si en tens). Sala taller infantil.
Dijous 20 a les 10 h. Taller d’aquarel·la “Imatges de tardor” a càrrec d’Estela Martínez. Sala taller infantil.
Dijous 20 a les 18.30 h. Taller “El temps en un bastidor. Dissenya un rellotge en un bastidor” a càrrec de Lola Conde.
Sala taller infantil.
Dijous 27 a les 18.30 h. Taller “Brodat rus” a càrrec d’Anna Nieto de LABCreatiu. Sala taller infantil.
TASTANT LA FOSCOR
Dimarts 25 a les 18.30 h. Presentació del llibre “Qui va matar l’Helena Jubany” a càrrec de l’autor Yago García i
Zamora, periodista i màxim expert del cas Jubany que aporta noves claus d’interpretació en un dels casos més
flagrants de crim no resolt. Espai Margarida Xirgu.
Divendres 28 a les 21 h. Concert “D’amor i de mort” a càrrec de Jordina Biosca (actriu i narradora) i David Garcia
(guitarrista). Espai Margarida Xirgu.
El primer pecat: l’aprenentatge i la vàlua del reconeixement de la pèrdua. L’amor patern portat al límit, o la
quotidianitat i la llei del temps, són els eixos d’aquests relats i poemes alhora sublims i esfereïdors. Per intensos i
colpidors alhora. Per imprescindibles i a l’ordre del dia. Una èpica de la bellesa, de la tragèdia amb petits tocs
d’humor. Relats on l’amor i la mort conflueixen en un únic riu, amb tanta força i passió com la mateixa vida.

Aconsegueix les teves entrades gratuïtes a:




Entrápolis https://www.entrapolis.com/entrades/concert-damor-i-de-mort-espectacle-de-contes-

musicats
Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels de dilluns a divendres de 9 a 14h.

A la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado una hora abans de l’espectacle.

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 CASTANYADA
Dijous 27 a les 18 h. Taller de cuina “Sabores de otoño: panellets y pan de muerto” a càrrec de Gabriela Lubin de
Mandarina Cocina. Infants a partir de 7 anys. Sala taller infantil.
Dissabte 29 a les 10.30 h. Taller de manualitats “Una cistella de tardor” a càrrec de Lola Conde. Infants de 3 a 5 anys.
Sala taller infantil.
Dissabte 29 a les 11 h. Taller de manualitats “Decora la teva motxilla amb un penjoll de Castanyada” a càrrec de
Cristina Martín d’Enigma Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dilluns 31 a les 18 h. Hora del conte especial “La Castanyada de la Maixa” a càrrec d’Albert Estengre. Recomanat per
infants a partir de 3 anys. Vine disfressat de castanyer i castanyera i emportat el llibre “Els Gegants de Castelldefels”.
Pl. Neus Català (en cas de mal temps es trasllada a l’Espai Margarida Xirgu).
HORA DEL MEDI AMBIENT - en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient
Dimecres 26 a les 18 h. Taller “De Castanyada a Halloween: artistes del reciclatge” a càrrec d’Edulis. Infants a partir
de 4 anys. Sala taller infantil.
TALLERS FAMILIARS
Divendres 7 a les 18 h. Taller d’estimulació musical “Vent de tardor” a càrrec de Musinfant. Infants de 3 a 6 anys.
Espai Margarida Xirgu.
Divendres 21 a les 18 h. Taller de cinema “Luces y sombras” a càrrec d’Elena Álvarez de Lambada Fotografia. Infants
a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.
DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 8 a les 11 h. Taller artístic “Maneres de mirar: El Petit príncep” a càrrec de Koala Art For Kids. Infants a
partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 8 a les 11 h. Taller "Animales con acuarelas: ¡¡nos relajamos!!" a càrrec de Nina Morzova de Nyusikart.
Infants a partir de 8 anys. Sala taller infantil.
Dissabte 15 a les 10.30 h. Espectacle La Veritable història de la Fada de les dents a càrrec de Mai Tant Teatre. Amb
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Emporta’t el
llibre La Veritable història de la Fada de les dents de l’Albert Juvany amb il·lustracions d’Elena Frauca. Recomanat
per a infants a partir de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.

Dissabte 22 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) El cuc i la cuca a càrrec de Mon
Mas. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 22 a les 11 h. Taller d’il·lustració especial Dia de las Bibliotecas (24 d’octubre)“Inventando historias
fantásticas” a càrrec d’Antonio Ordoñez. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.
Dissabte 22 a les 12.30 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.
PETITS CIǸEFILS
Divendres 28 a les 17:30 h. Cinema per a infants Supercuc (55 min). Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Espai
Margarida Xirgu.
Animales del bosque, no temáis, ¡ Supergusano está aquí! Largo, fuerte y con habilidades que os sorprenderán, será capaz de ayudar a arañas y
sapos a salir de las peores de las situaciones. Pero ¿quién lo rescatará cuando sea capturado por el malvado lagarto? Una película
encantadora, de los creadores de El Grúfalo y Zog, acompañada de cuatro pequeñas historias sobre la amistad y el compañerismo.

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=f-EIMeaFLuc
CLUB DE CÒMIC
Dimecres 19 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Las Varamillas de Camille Jourdy, moderat per Alejo Valdearena.
Infants de 8 a 10 anys. Sala taller infantil.
Dimecres 26 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Snapdragon de Kay Leyhmoderat per Alejo Valdearena. Infants d’11 a
14 anys. Sala taller infantil. Espai de Suport planta 1.

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA
Dilluns 17 a les 18 h. El Club 7-10 (3r) “Ser o no ser... un llibre” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a
10 anys. Sala taller infantil.
Dilluns 24 a les 18 h. El Club 7-10 (4t) “Ser o no ser... un llibre” 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 El fantasma de Sir Lawrence de Miquel Arguimbau, club de lectura
moderat per la Mixa. Joves d’11 a 14 anys. Espai de suport 3 planta 2.

Podeu consultar les activitats del mes de novembre a partir del 21 d’octubre
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

