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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 14 d’octubre al 9 de novembre. 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, 33es Jornades de Pau i Solidaritat. Espai 

Margarida Xirgu.  

Del 14 al 26 de novembre. Exposició “Viatge cap a l’univers fosc” amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del 

Cosmos de la Universitat de Barcelona i amb motiu de la Setmana Internacional de la Ciència. Espai Margarida Xirgu. 

El cel nocturn és ple d’imatges espectaculars que atrauen la nostra mirada i ens fan volar la imaginació. Tot i això, allà fora hi ha 

molt més del que podem veure, molt més per descobrir. L'exposició "Viatge cap a l'univers fosc" proposa un recorregut per les 

fascinants fronteres de la cosmologia i la gravetat, que van des de la matèria fosca i l'energia fosca, als forats negres i les ones 

gravitacionals. 

PUNT DE LECTURA 

Dijous 3 a les 19 h. Tertúlia literària Nova Collita, llegim L’amo de Miquel Adam, amb la presència de l’autor. Amb la 

col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. Espai Margarida Xirgu.  
 

Sempre lúcida i a estones esperpèntica, plena d’humor i escrita amb un ritme agilíssim, L’amo és una novel·la intel·ligent i 

amarga, un monument literari a la petitesa, la mediocritat moral d’un amo i la misèria vital de qui s’hi sotmet per guanyar-se les 

garrofes, i una dissecció implacable de la precarietat laboral en general i en el sector cultural en particular. L’estil, la veu 

inconfusible del Miquel Adam, pot amb tot.  

 
Dimarts 15 a les 18.30 h. Tertúlia literària L’obscur adéu de Teresa Lanza de Toni Hill, amb la presència de l’autor. 

Espai Margarida Xirgu.  
 

Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els privilegis. Un suïcidi inexplicable. 

Un misteri la veritat del qual no la saben ni els morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament 

proper a Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb piscina. Un entorn idíl·lic on, en aparença, no 

passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït per una plaga d’esqueles ben estranyes. Cinc dones recorden a 

la víctima, la jove hondurenya que netejava les seves cases, i cap d’elles ha aconseguit oblidar la notícia del seu 

suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú sospita, és que l’ombra de la noia continua vagant per les 

seves llars a la recerca de respostes.. 

Dijous 24 a les 19 h. Tertúlia “Llegir el teatre”, llegim Moriu-vos de Cultura i Conflicte amb la direcció de Joan Arqué 

Solà i Sol Picó, modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Una dona que viu sola i que ja no té força per obrir els brics de llet. Un cor de gent gran d’una residència que somia 

ballar com Pina Bausch. Un vigilant de pàrquing que controla vells i no cotxes. Moriu-vos ens parla de la vellesa en 

una societat que l’aparta i l’ignora, però també ens parla de rebel·lia, de memòria, de formes d’evasió i  de fantasia.. 
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Dilluns 28 a les 19 h. Tertúlia literària en francès, llegim La vie devant soi de Romain Gary, modera Sylvie Oussedik, 

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

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Dijous 24 a les 19 h. Cinefòrum Docs Estimada Sara  dirigida per Patricia Franquesa, Espanya, Sèrbia i Noruega 

(2021). Versió original en persa, anglès i català (60 min). Presentació i debat posterior a càrrec de la directora del 

documental, Patricia Franquesa i l’antropòloga i documentalista Jana Montllor. Espai Margarida Xirgu.  

  Projecció online del 25 de novembre  al 9 de desembre  

Un emotiu retrat de la Sara, la primera taxista d’Afganistan. La cineasta Patricia Franquesa captura la força 

d’una dona poderosa que trenca barreres en una societat marcadament patriarcal. El rostre de la Sara mostra 

uns ulls brillants, incansable per defensar els drets de les dones i aconseguir allò que semblava impossible. Una 

inspiradora història d’amistat entre dues dones plenes de vida, un cant a l’empatia i al diàleg entre cultures. El 

relat circular de la història vital de la Sara que gira de la por a l’amor i de l’amor a la por. Un testimoni d’una 

realitat que ja no existeix.   

Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/oh-dear-sara 

VIDA SANA 

Dimarts 8 a les 18.30 h. Taller “Alimentació cardiovascular i alteracions del colesterol a la sang” a càrrec de Marta 

Morillo, nutricionista i dietista. Espai de suport 3 planta 2.   

Dimecres 16 a les 10 h. Taller “Gimsuau” a càrrec de Daniel Alamillos i amb la col·laboració de Castelldefels Fem 

Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Dilluns 21 a les 18.30 h. Taller “Higiene de la son. Descobreix mètodes saludables per afavorir la qualitat de dormir, 

millorant la qualitat de vida, l’estat anímic i produint benestar i tranquil·litat” a càrrec d’Esther Margarit del CASAP 

Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.   

Dimarts 29 a les 18.30 h. Taller “Recetas y consejos de nutrición para una Navidad saludable” a càrrec de M. Carmen 

Ávila d’Avi Nutrición. Sala Taller infantil.    

MAPAMUNDI: Cicle sobre geopolítica 

Dilluns 14 a les 19 h. Presentació del llibre Tots els colors del negre. L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI a càrrec 

de l'autor i foto-periodista Jordi Borràs, especialitzat en feixisme i extrema dreta. Espai Margarida Xirgu.  

 

El llibre és una crònica de l’avenç de l’extrema dreta a Europa durant els darrers anys, narrat en primera persona per 

l’autor, qui, arran de la seva tasca professional ha fet la cobertura d’algunes de les principals mobilitzacions de l’ultra 

dreta catalana, espanyola i europea.  

T’INTERESA 

Dimecres 2 a les 19 h. Presentació del llibre “Neurologia de la maldad. Mentes predadoras y perversas” a càrrec del 

seu autor Adolf Tobeña, catedràtic de psiquiatria i psicologia mèdica.  

 

“Neurología de la maldad”  es centra en les investigacions sobre la biologia de les predisposicions al comportament 

asocial i amoral, coneixements cada cop més útils per aquells que es troben davant els casos més “corrosius”. El llibre 

parteix de casos criminals recents de gran ressò i ofereix un inquietant panorama dels ressorts que nien a la 

imaginació de la gent més perillosa, sense oblidar les tendències antisocials més comunes.  

Dimecres 9 a les 18 h. Xerrada “Les malediccions de Tutankamon” a càrrec de Núria Castellanos. Espai Margarida 

Xirgu.   

https://docsbarcelona.com/pellicules/oh-dear-sara
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El 5 de novembre de 1922, el faraó Tutankamon es va fer famós gràcies a la descoberta de la seva tomba inviolada. 

Tresors de tota mena van sorgir a la llum, però junt amb ells, va néixer la llegenda de la maledicció. Moltes de les 

persones relacionades amb el descobriment van patir morts misterioses Però, hi havia de debò malediccions a l’antic 

Egipte?  

 

Dijous 17 a les 19 h. Presentació del llibre Paraules de consol. En la mort d'un ésser estimat (al voltant del dol i la 

mort),  a càrrec de l'autor Francesc Torralba, filòsof i teòleg. Espai Margarida Xirgu.  

 

Quan la mort toca de prop, la frivolitat es fa miques. Sentim com s’esquinça l’ànima i necessitem consol. Ho 

confessem o no, experimentem la necessitat de conhort. Qui, però, ens pot consolar? On s’ensenya l’art de consolar? 

No és fàcil trobar resposta i Francesc Torralba ens planteja com transitar per l’experiència de la pèrdua de manera 

consoladora i humana.  

 

Divendres 18 a les 21 h. Big Van Ciència, espectacle de monòlegs científics. Activitat en el marc de la Setmana 

Internacional de la Ciència. Espai Margarida Xirgu.  
 
Podríem crear superherois mitjançant l'enginyeria genètica? Sabríem explicar-li a un homínid com es fa el foc? Quina 
ciència hi ha darrere “d'una cañita bien tirá?” Pot existir vida de la fanfarrona en altres planetes, o només microbis 
menyspreables? Quina relació hi ha entre una supernova i la gran Lola Flores? 
Un espectacle teatral, ple de la ciència més capdavantera, i de l'humor més... intel·ligent. 90 minuts de monòlegs 
científics, però monòlegs de veritat. Dels quals fan riure i a més, aprens. Son científics!  

Aconsegueix les teves entrades gratuïtes a: 

 Entrápolis https://www.entrapolis.com/entrades/big-van-ciencia-espectacle-de-monolegs-cientifics 

 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.   

Dissabte 19 a les 11 h. Taller de literatura, ciclo Escritores Imprescindibles “Joris Kar, A contrapelo”. Una novel·la que 

aborda des d'un narrador peculiar las contradiccions del dandisme en ple decadentisme francès de finals del segle 

XIX, a càrrec de Maria Josefina Vega, comunicador a i escriptora. Espai de suport 3 planta 2.   

Dilluns 21 a les 18  h. Parlem de “Història de Castelldefels amb mirada de dona”. Presentació  d’estudi d’investigació 

que recull els records d’infantesa i joventut sobre la vida de les dones a Castelldefels, a càrrec de Carlos Ordás Garcia 

i Mònica Pérez Masoliver, antropòlegs, investigadors socials i realitzadors de l’estudi. Activitat en col·laboració amb 

la regidoria de Memòria Històrica i Polítiques d’Igualtat. Espai Margarida Xirgu.  

Dimarts 22 a les 19 h. Presentació del llibre Atrapados por la lengua a càrrec de Sheila Queralt, lingüista forense i 

autora del llibre.  Benvinguts a la part fosca de la llengua, coneixem què és la lingüística forense i perquè  la nostra 

manera d’expressar-nos evidencia qui som.  Espai Margarida Xirgu.  

 

Dimecres 23 a les 18.30 h. Taller “Fes conscient el teu inconscient. El poder de l’inconscient” a càrrec d’Eva Aragall, 

psicòloga i coach. Espai de suport 3 planta 2.   

 

Dimecres 23 a les 19  h. Presentació del llibre “La noia de Portbou” a càrrec de les autores i periodistes Anna Punsí i 

Marta Freixanet. Espai Margarida Xirgu.  

 

Periodisme d’investigació i True Crime. Trenta-dos anys després periodistes aconsegueixen posar nom a la misteriosa 

noia trobada penjada a Portbou l’any 1990. 

Dilluns 28 a les 19 h. Xerrada "L'educació: reptes i oportunitats per una Europa amb futur per a la joventut" a càrrec 

de Xavier Prats, Asseossor de la UOC i de la Fundació CYD; ex-director general d'Eduació i Cultura de la Comissió 

Europea. Espai Margarida Xirgu. 

Dimecres 30 a les 18.30 h. Taller i audició musical jazz “Avangarde, Free jazz, Fusió” a càrrec de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Els anys 30 i les noves músiques que escolten els joves no passen desapercebudes i 

influencien al un jazz que anomenem Fusió. Però també son temps convulsos, els drets civils dels afroamericans, la 

guerra de Vietnam, l’inici del neoliberalisme també ajudaran a crear un jazz que reivindica la negritud i llibertat els 

https://www.entrapolis.com/entrades/big-van-ciencia-espectacle-de-monolegs-cientifics


  
P

afroamericans  (Free Jazz) i també existeix un interès per les noves cultures i religions i un dels seus grans exponents 

és John Coltrane. Espai Margarida Xirgu.  

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

Dimarts 22 a les 10.30 h. Taller de cuina de reaprofitament “Gyozes de restes que circulen per la nevera” a càrrec 

d’Espigoladors i amb motiu de la Setmana de prevenció de residus. Sala Taller infantil.   

Dimarts 29 a les 10 h. Taller “Herbolari sensorial i medicinal: despertem els sentits per mitjà de les plantes 

medicinals i remeieres autòctones” a càrrec de Violant Cunill. Sala Taller infantil.   

CIÈNCIA CIUTADANA 

Divendres 11 a les 19 h. Negra foscor del cel, astronomia a la biblio! Observació amb telescopi: la lluna, Júpiter i 

Saturn, a càrrec de Fora Òrbita. Pl. Neus Català. (Exterior biblioteca) 
 

Dimecres 16 a les 18.30 h. Taller “Un bitllet només d’anada cap a la foscor, si us plau” a càrrec de Cristian Moreno de 

l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Espai Margarida Xirgu.  

 

La foscor que s’aprecia en una nit sense lluna ens recorda la llunyania de les estrelles i objectes de l’univers. Però la 

foscor no només es limita a l’absència de llum, també es pot referir a la incapacitat de la ment humana de donar 

resposta a les grans preguntes. Fem una visió a la història de la cosmologia començant per les primeres idees per 

explicar el cel nocturn en l’antiguitat i acabarem en l’actualitat, on la dinàmica de l’univers i el seu destí final semblen 

estar dominats per una misteriosa entitat, l’energia fosca.  

 

Dimarts 29 a les 19 h. Taller “NightUp Castelldefels: un experiment col·lectiu a les fosques” a càrrec de l’ICFO (Insitut 

de Ciències Fotòniques). Coneixes els aspectes més obscurs de la llum? Parlem de la contaminació lumínica i de com 

les persones de Castelldefels han contribuït a un estudi científic per entendre-la millor. Espai Margarida Xirgu.  

A TAULA 

Dijous 10  a les 19 h. Taller-tast ”Vins a les fosques. Només tastant saps si és blanc o negre?  a càrrec del Celler 

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

CONNECTA AMB LA BIBLIOTECA  

Dimecres 23 a les 10.30 h. Taller “Vols pagar o gestionar tributs? Vina a conèixer l’oficina de gestió electrònica de 

l’ORGT”. Espai Multimèdia, 1a planta.  

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 3 a les 10 h. Taller “Reciclem una pantalla de làmpada” a càrrec de Pepi Tarré, d’Estil Pepi. Sala taller infantil. 

 

Dijous 3 a les 18 h. Taller de costura a màquina “Fem una capa/ponxo de tela” a càrrec d’Olga Berbetoros 

d’Ideamoda. Has de tenir coneixement de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir (si en tens). Sala taller 

infantil.  

Dijous 10 a les 10 h. Taller de costura a màquina “Tapes de tela reutilitzables” a càrrec d’Olga Berbetoros 

d’Ideamoda. Has de tenir coneixement de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir (si en tens). Sala taller 

infantil.  

Dijous 17 a les 10.30  h. Taller “Penja-testos de macramé” a càrrec de Lola Conde. Sala taller infantil.  

Dijous 24 a les 10 h. Taller “Pop Up card de Navidad (targeta desplegable)” a càrrec de La Fabrika Creativa. 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 

 

Dimarts 15 a les 18 h. Taller  “Ulls que ens miren, els animals de la foscor: mussols, ratpenats, òlibes i altres éssers 

misteriosos de la nit”, a càrrec d’Edulis. Infants a partir de 4 anys. Activitat en col·laboració amb l’Àrea de Medi 

Ambient. Sala taller infantil.   

Dimecres 23 a les 18 h. Taller de cuina “Fem croquetes de cigrons...per llepar-nos els dits reaprofitant” a càrrec 

d’Espigoladors i amb motiu de la Setmana de prevenció de residus. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.   

 

Dimecres 30 a les 18 h. Taller  “Il·luminem la foscor? Fem espelmes amb productes naturals” a càrrec d’Eixarcolant. 

Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.    

 

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 4 a les 18 h. Taller d’estimulació musical i corporal “Danses africanes” amb  Tamara André de la 

plataforma artística Okan Collective. Infants a partir de  6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dilluns 7 a les 18 h. Taller de fotografia “Explica-ho amb imatges: espais, retrats i objectes” a càrrec de Neus Grifoll. 

Amb motiu del centenari del naixement del fotògraf Francesc Català Roca. Infants a partir de 8 anys. Sala taller 

infantil.   

Divendres 11 a les 17.30 h i a les 18 h (tria una des les dues sessions, durada 30 min). Descobreix l’astronomia al 

Planetari Inflable a càrrec de Fora Òrbita. Infants a partir de 4 anys. Activitat en el marc de la Setmana Internacional 

de la Ciència. Espai Margarida Xirgu.  

Divendres 11 a les 18.30 h Cinema a les fosques “Chomón per a la mainada”. Infants a partir de 3 anys. Amb la 

col·laboració de la Federació Catalana de Cineclubs. Espai Margarida Xirgu.  

El cinema mut és desconegut per a la mainada. Per donar-lo a conèixer, s’han triat cinc films basats en contes clàssics 

de fades que tenen com a nexe la figura de Segundo Chomón, que en dirigí un parell. Princeses, misteri, fum, ogres i 

llànties meravelloses per aconseguir que els menuts es trobin amb el cinema silent. Cinema mut amb 

acompanyament sonor! 

 

Divendres 25 a les 18 h. Taller artístic i científic “Astronomia fantàstica” a càrrec de Cacauet Teatre. Infants a partir 

de 6 anys. Activitat en el marc de la Setmana Internacional de la Ciència. Sala taller infantil.  

Crearem i projectarem canons de llum, estrelles i constel·lacions. I descobrirem el teatre de llums i ombres per donar 

espai a la sorpresa i a la  curiositat”  

 

DISSABTES FAMILIARS 

Dissabte 5 a les 11 h. Taller artístic “Que ve el llop!” a càrrec de Koala Art For Kids. Infants a partir de 4 anys.  Espai 

Margarida Xirgu.   

Dissabte 12  a les 10.30 h. Taller “Artistes de la foscor” (pintura sensorial), a càrrec de Lola Conde.  Infants de 3 a 7 

anys. Sala taller infantil.   
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Dissabte 12 a les 11 h. Taller de “Biomedicina forense. Què és l’ADN? Com s’extrau? Resolem un crim amb la tècnica 

de l’electroforesi” a càrrec de Ciència Divertida. Activitat en el marc de la Setmana Internacional de la Ciència.  

Infants a partir de 8 anys (sense acompanyament adult). Espai Margarida Xirgu.  

Dissabte 19 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) L’aniversari del Petit Ós, a càrrec 

de Judith de La petita Cia. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 19 a les 12 h. Visita guiada familiar a l’exposició “Castelldefels: Espai Prehistòria” a càrrec de Schola Activa. 

Infants a partir de 6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dissabte 26 a les 11 h. Taller de manualitats “Faig el meu calendari d’advent” a càrrec de Cristina Martín d’Enigma 

Difusió Patrimonial. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.  

Dissabte 26 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 CINÈFILS 

Divendres 18 a les 17:30 h. Cinema per a infants “De curt en curt i viatjo perquè  em toca”. Recomanat per a infants 

a partir de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

CLUB DE CÒMIC 

Dimecres 16 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Destellos de Jen Wang, moderat per Alejo Valdearena. Infants de 8 a 

10  anys. Sala taller infantil.   

Dimecres 23 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Aurore de Enrique Fernández, moderat per Alejo Valdearena. Infants 

d’11 a 14 anys. Sala taller infantil.  Espai de Suport planta 1.  

CLUB DE LECTURA I DESCOBERTA 

Dilluns 14 a les 18 h. El Club 7-10 (3r) “La ciència del cervell” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 

anys. Sala taller infantil.  

Dilluns 21 a les 18 h. El Club 7-10 (4t) “La ciència del cervell” a càrrec del personal de la biblioteca. Infants de 7 a 10 

anys. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Dilluns 28 a les 18 h. El Club 11-14, llegim Cartes a Shakespeare d’Elia Espinosa, 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 desembre a partir del 21 de novembre 

 

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://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
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

