DESEMBRE 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 2 al 17 Exposició “XXVIII Concurs de fotografia dels Parcs de Garraf, d’Olèrdola i del Foix. Programa Viu el Parc
2022”. Inauguració el dia 2 a les 20h. Espai Margarida Xirgu.
PUNT DE LECTURA
Dimarts 13 a les 19 h. Tertúlia literària en anglès, llegim Educated de Tara Westover, modera Rosa M. Cano,
especialista en llengua i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.
Dimecres 14 a les 18.30 h. Tertúlia literària El temps de les cireres de Montserrat Roig, tertúlia moderada per
l’escriptor Jordi Nopca. En col·laboració d’Espais Escrits. Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dijous 15 a les 19 h. Cinefòrum Docs Karaoke Paradise dirigida per Einari Paakkin, Finlàndia (2022). Versió original
finés amb subtítols en català (75 min). Presentació i debat posterior a càrrec de Matheus Mello, productor
audiovisual de La Selva, Ecosistema Creatiu. Espai Margarida Xirgu.
Projecció online del 15 al 29 de desembre
Cares. Llocs. I cançons cantades amb tota l’ànima. Un divertit retrat de la passió finlandesa pels karaokes. Cada
personatge d’aquest entranyable documental té una història per compartir. Els karaokes són l’antídot contra la
soledat i una medicina per gaudir en comunitat sense grans pretensions. Viatgem per una Finlàndia amagada rere el
tòpic de país gèlid i inhòspit. El cineasta Einari Paakkanen ens mostra petits fragments de vida memorables. Cantar
permet expressar les emocions, però per fer-ho cal sentit de l’humor. Garatges, bars, el saló de casa... tothom és
benvingut a participar a la festa dels karaokes finlandesos.
Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/karaoke-paradise
VIDA SANA
Dimecres 14 a les 10 h. Taller “Zumba Light” a càrrec de Daniel Alamillos i amb la col·laboració de Castelldefels Fem
Esport. Espai Margarida Xirgu.
T’INTERESSA
Dilluns 12 a les 18.30 h. Taller “Parament de taula de Nadal: idees i consells pràctics ” a càrrec de Rosa Puértolas de
Home & Order. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 17 a les 11 h. Taller de literatura, cicle “Escritores Imprescindibles: Jack Kerouac, Los subterráneos” a càrrec
de Maria Josefina Vega, comunicadora i escriptora. Espai de suport 3 planta 2.

SOStenibles - en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient.
Dimarts 13 a les 10 h. Taller "Plantes aromàtiques i medicinals a casa. Aprèn a cultivar i a cuidar... que no es morin!"
a càrrec d’Erina Wild. Sala taller infantil.
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 1 a les 18 h. Taller de costura a màquina “Idees de regals per Nadal" a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda.
Has de tenir coneixement de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir (és condició indispensable
assistir amb màquina de cosir per realitzar l’activitat). Sala taller infantil.
Dijous 15 a les 10 h. Taller de costura a màquina “Porta-ampolles de tela" a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda.
Has de tenir coneixement de costura a màquina i portar la teva màquina de cosir (és condició indispensable
assistir amb màquina de cosir per realitzar l’activitat). Sala taller infantil.
Dijous 15 de 17 a 20 h (3 h d’activitat). Taller “La Safata d’aquest Nadal amb diferents tècniques: pintura,
transferència d'imatges" a càrrec d'Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.
Dimarts 20 a les 10.30 h. Taller "La teva mini agenda del 2023 amb tècniques mixtes: estampació de tintes, textures,
enquaderanació en espiral" a càrrec de Lola Conde. Sala taller infantil.
CIÈNCIA CIUTADANA
Dimecres 21 a les 19 h. Observació amb telescopi en el dia més curt de l’any a càrrec de Fora Òrbita. Pl. Neus Català.
(Exterior biblioteca). No cal inscripció prèvia.

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 dia 16/12). Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la
biblioteca. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.
HORA DEL CONTE_ Especial Nadal
Dijous 22 a les 18 h. “Caga, Tió” a càrrec de Sensedrama Teatre. Recomanat a partir de 3 anys. Sala Margarida Xirgu.
No cal inscripció prèvia, aforament limitat.
TALLERS FAMILIARS
Dimecres 21 a les 17.30 h, a les 18 h i a les 18.30 h (tria una des les tres sessions, durada 30 min). Descobreix
l’astronomia en el dia més curt de l’any al Planetari Inflable, a càrrec de Fora Òrbita. Infants a partir de 4 anys. Espai
Margarida Xirgu.
Dimecres 21 a les 19 h. Observació amb telescopi en el dia més curt de l’any càrrec de Fora Òrbita. Pl. Neus Català.
(Exterior biblioteca). No cal inscripció prèvia.
DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 10 a les 11 h. Taller artístic “Mons surrealistes: Alícia en el país de les meravelles” a càrrec de Koala Art For
Kids. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 17 a les 10.30 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) Explica’m un Nadal, a càrrec de
Moi Aznar. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.

CLUB DE CÒMIC
Dimecres 14 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Cowa de Akira Toriyama, moderat per Alejo Valdearena. Infants de 8 a
10 anys. Sala taller infantil.
Dimecres 21 a les 18 h. Club de Còmic, llegim El príncipe y la modista de Jen Wang, moderat per Alejo Valdearena.
Infants d’11 a 14 anys. Sala taller infantil. Espai de Suport planta 1.

Podeu consultar les activitats especials de Nadal a partir del 12 de desembre
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

