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Amb inscripció prèvia.   Infants acompanyats d’un adult  Preu per a material  

REVETLLA DE SANT JORDI I 11è ANIVERSARI DE LA 
BIBLIOTECA 

Dissabte 22 d’11 a 13 h. Et convidem a celebrar la Revetlla de Sant Jordi i l’11è aniversari de la biblioteca. 

 D’11 a 13 h. Jugapetits. Per a infants d’1 a 5 anys. Plaça Neus Català. 

 A les 12 h. Espectacle “White Bottom” a càrrec de Ramiro Vergaz. Plaça Neus Català. 

 D’11 a 13 h. “Fotomaton” de record. Vestíbul biblioteca. 

 D’11 a 14 h. Taller “Punts de llibre de l’11è aniversari de la biblioteca”. Vestíbul biblioteca. 

 D’11 a 14 h. Itineraris lectors per a infants i per a adults. Interior Biblioteca. 

 D’11 a 14 h. Coneix els gegants de Castelldefels i el Garigot. Plaça Neus Català.  

En cas de pluja totes les activitats, excepte els gegants, es faran a l’interior de la biblioteca. 

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 20 d’abril a l’11 de maig. Exposició XXXV Concurs de Fotografia Sant Jordi “Taxis”. Grup de Fotografia Experimental 

de Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.   

PUNT DE LECTURA 

Dimarts 11 a les 19 h. Tertúlia literària en anglès, llegim Piranesi de Susanna Clarke, modera Rosa Ma. Cano, especialista 

en llengua i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.   
 
Dimecres 12 a les 19 h. Presentació del llibre Tu mejor versión como padre de l’autor Francisco Castaño. Espai 
Margarida Xirgu.   
 
Francisco Castaño ofrece una guía para comprender a nuestros hijos y enseñarles a desenvolverse como adultos: cómo reaccionar 
a la frustración, a los conflictos y a los obstáculos. 

 

Dilluns 17 a les 19 h. Lectura dramatitzada de “Los Sonetos de Amor de Shakespeare” a càrrec de Moisés Stankowich 

i comentaris d’Ignacio Gamen. Espai Margarida Xirgu. 
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Dijous 20 a les 18.30 h. Tertúlia literària, llegim Animals ferits amb la presència de l’autora Elisenda Roca. Espai 

Margarida Xirgu.  
La Nora, amb la mare gran, afronta un divorci després d’un llarg matrimoni tòxic. Amb l’ajut dels amics, intentarà desfer-se de tot 
allò que durant quinze anys l’ha mantingut atrapada en una mentida. El Daniel i els seus fills també han d’afrontar una pèrdua 
irreversible i tràgica. Com l'Anna, la mare de la Nora, que desorientada afronta els primers símptomes greus de la pèrdua de la 
memòria. Un mas enmig del bosc, serà el refugi d’aquesta estranya nova família, que durant uns mesos conviurà sota el mateix 
sostre. Durant la convivència, dels més petits a la més gran compartiran confidències i cadascú a la seva manera intentarà ressituar 
el passat, i recuperar l’energia que li permeti sortir de l'atzucac, trobar el nord i refer la vida. 
 

Divendres 21 a les 19 h. Presentació del llibre La Princesa de Bunchenwald de l’autora local Ana Ma. Andreu Baquero. 
Espai Margarida Xirgu.  
Weimar, 1945. Poco después de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, siete hombres pertenecientes  
a la Regia Marina Italiana se adentran en el cementerio de la ciudad y se dirigen hacia una sórdida explanada cubierta de estacas 
numeradas. Una vez allí se sitúan delante de la que tanto trabajo y suerte, a partes iguales, les ha costado encontrar: el número 
262, donde, según el registro, reposan los restos de una unbekannte Frau («mujer desconocida»).  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Dijous 27 a les 19 h. Cinefòrum Docs Rising from the tsunami, dirigida per Hélène Robert i Jeremy Perrin (2019).  

Versió original en català, castellà i anglès. Subtítols en català (68 min). Espai Margarida Xirgu.   
 
Una història sobre fantasmes i esperits mostra com les onades del tsunami que va trasbalsar Japó segueixen vives en l’imaginari 
col·lectiu.  

  Projecció online del 28 d’abril al 12 de maig  

Visualitza el tràiler a: https://docsbarcelona.com/pellicules/rising-from-the-tsunami 

VIDA SANA  

Dimecres 12 a les 10 h. En forma amb Castelldefels Fem Esport “Postural” a càrrec de Dani Alamillos, preparador físic. 

Espai Margarida Xirgu.  

Dimecres 12 a les 18 h. Taller "Primers auxilis, com actuem? Conceptes i maniobres bàsiques en cas de risc vital: 

ennuegament, desmai i hemorràgia intensa" a càrrec del personal d’infermeria i d’urgències del CUAP Castelldefels 

CASAP Can Bou. Espai de suport planta 1.  

Dimarts 18 a les 18.30 h. Parlem de “La salut dels nostres ossos i articulacions influeix en la nostra qualitat de vida. 

Una bona prevenció a través d'uns hàbits de vida i una alimentació saludable serà la millor inversió per al futur" a 

càrrec de Marta Morillo, nutricionista. Espai Margarida Xirgu.   

T’INTERESSA 

Els dimarts a les 11 h (cada dimarts fins el dia 25 d’abril).  “Grup de tertúlia en català VxL (voluntaris per la llengua)” 

a càrrec del Servei Local de Català. Per a persones amb coneixements bàsics que volen adquirir fluïdesa. Espai de 

suport planta 1.   

Dissabte 15 a les 10 h Taller de fotografia “Descubre la técnica de la cianotipia” a càrrec d’Alejos fotos. Sala taller 

infantil.  

 
La cianotipia es una técnica fotográfica con la que obtenemos una bella y característica tonalidad azul, por medio de la acción 
fotoquímica de la luz ultravioleta sobre superficies previamente sensibilizadas.  

 

Dissabte 15 a les 11 h. Cicle Literatura dels cinc sentits “El sentido del oído y del tacto en la literatura: cuerpos que 

hacen ruido, cuerpos enmudecidos: la oral epopeya, el lenguaje del tacto y el silencio de la literatura” a càrrec de 

Josefina Vega, comunicadora i escriptora.  Espai de suport 3 planta 2.  

Dimecres 19 a les 19.15 h. Taller de conversa en anglès “Let’s chat!!” a càrrec Master Castelldefels (nivell fluid d’anglès). 

Espai de suport planta 1.   

https://docsbarcelona.com/pellicules/rising-from-the-tsunami
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Dilluns 24 a les 18.30 h. Taller “El poder i beneficis de l’escriptura: alliberar la ment, processar emocions, construcció 

de somnis i molts altres beneficis” a càrrec d’Eva Aragall, coach i formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Dimarts 25 a les 18.30 h. Taller i audició musical de jazz “Grans del jazz: Charlie Parker” a càrrec de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu.  

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

Dimarts 25 a les 10 h. Taller "Xerojardineria: els jardins dissenyats per a reduir el consum d’aigua” a càrrec d’Erina 

Wild. Sala taller infantil.  

 
Els espais verds o jardins xeròfils fan referència a aquell espai ajardinat que no es rega mai o bé te un rec ocasional. El clima 

mediterrani és el paradigma d’aquesta situació en un moment de canvi climàtic on s’aguditzen pluges ocasionals, torrencials a 

vegades i amb llargs períodes de sequera. Aprendrem tècniques cultiu i manteniment per  aquest tipus de jardins.  

A TAULA 

Dijous 13 a les 19 h. Taller tast “Blancos de primavera: Godello al poder” a càrrec del Celler Vallés. Preu 15,30 € 

(pagament amb targeta). Espai Margarida Xirgu.  

 

Dimecres 26 a les 19 h.  

Inauguració del programa d’activitats de cuina i gastronomia: A Taula. Parlem amb Marc Casanovas, periodista, 

escriptor gastronòmic i autor del llibre No soc un dels vostres i Carmen Alcaraz, editora de Hule y Mantel (mitjà digital 

i gastronòmic, impulsora de “Los Recetarios” a la Biblioteca Nacional de España. Espai Margarida Xirgu.  

 
“No soc un dels vostres”, la història inaudita i sense filtres dels anys daurats de la cuina d’avantguarda de Barcelona i del cuiner 

Àlex Montiel del restaurant l’Aram, que va triar la integritat per sobre de l’èxit. Marc Casanovas desenterra el relat ocult d’una 

època clau per entendre la cultura gastronòmica del nostre país.   

CONNECTA AMB LA BIBLIOTECA  

Dissabtes a partir del dia 29 d’abril (6 sessions) de 10 a 14 h. Taller “Preparació per l’examen ACTIC 1”  a càrrec de 

La Guaita, Promoció Econòmica. Espai Multimèdia planta 1.  

Inscripcions a: https://www.castelldefels.org/ca/formacio_laboral.asp?id=2408 

LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA  

Dijous 13 a les 10 h. Taller “Bossa de tela doble” a càrrec d’Olga Berbetoros d’IdeaModa. Per a fer aquest taller has de 

saber cosir a màquina i dur la teva màquina de cosir. Sala taller infantil.  

 

Dijous 13 i 20 a les 18 h (obligatòria assistència els dos dies). Taller “Quadern botànic: estampació de paper amb 

espècies, cacau i altres elements naturals” a càrrec de Lola Conde. Sala taller infantil.  

 

Dimarts 18 a les 10 h. Taller “Iniciación a la caligrafía: exploraremos con plumillas y tinta la creación del alfabeto 

cooperplate, más conocida como inglesa” a càrrec de Gabriela Soba de Typostudio. Sala taller infantil.  

 

Dijous 20 a les 10.30 h. Taller “Fem una cistella de costura” a càrrec de Pepi Terré. Sala taller infantil .  

 

Dilluns 24 a les 18 h. Taller "Mini tapís de macramé” a càrrec d’Anna Serra. Espai de suport planta 1.   

 

Dijous 27 a les 18 h. Taller “Contenidor per a les eines de costura” a càrrec d’Olga Berbetoros d’Ideamoda. Per a fer 

aquest taller has de saber cosir a màquina i dur la teva màquina de cosir. Sala taller infantil.  

 

 

 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.castelldefels.org%2Fca%2Fformacio_laboral.asp%3Fid%3D2408&data=05%7C01%7Cmarta.granel%40castelldefels.org%7C28d4d9470efc47454e2508db25300e3f%7C51613cf8776b4f2fa5d7a83abfd4f0aa%7C0%7C0%7C638144660548475938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VY3%2BnEFsTPTPmzXRmb0BWFBtJxBoq%2BMSpdpW4wAMf2s%3D&reserved=0
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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. (excepte Setmana Santa). Lectura de contes per a infants a càrrec del personal de 

la biblioteca. Infants a partir de 4 anys. Sala infantil.  

TALLERS FAMILIARS ESPECIALS SETMANA SANTA 

Dilluns 3 a les 18 h. Espectacle infantil “Contes d’aquí, d’allà i de més enllà” a càrrec de l’Alma i la mar de contes. 

Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Dimarts 4 de 18 a 19.30 h. Taller obert "Casquet volador d’insectes i flors de primavera” a càrrec de Lola Conde. Infants 

a partir de 3 anys. Sala taller infantil.  (Accés a l’activitat per ordre d’arribada. Aforament limitat). 

 

Dimecres 5 de 18 a 19.30 h. Taller obert "Un conillet de pasqua per a decorar” a càrrec de Cristina Martín d’Enigma 

Difusió Patrimonial. Infants a partir de 3 anys. Sala taller infantil.  (Accés a l’activitat per ordre d’arribada. 

Aforament limitat). 

 

TALLERS FAMILIARS 

Divendres 14 a les 18 h. Taller de costura creativa i aromateràpia “Cor de bruma relaxant del drac de Sant Jordi” a 

càrrec de Susana Rodríguez de Simple. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.   

Divendres 21 a les 18 h. Taller d’il·lustració i creació de personatges “Monstruos que viven historias alucinantes” a 

càrrec d’Antonio Ordoñez, il·lustrador. Infants de 4 a 6 anys. Sala taller infantil.   

Dimecres 26 a les 18 h. Taller de descoberta "Llengües d’altres mons” a càrrec de Mònica Vidal. Infants a partir de 6 

anys. Sala taller infantil.  

Ens convertim en detectius per a descobrir llengües i idiomes a partir d’abecedaris inventats i inusuals, codis de comunicació, 

llengües com el ciríl·lic, àrab, sànscrit, morse, Braille, signes de fum, codis secrets... Inventa el teu idioma secret! 

 

TALLER ESPECIAL DE LECTURA I DESCOBERTA DE  SANT JORDI 

 

Dilluns 24 a les 18 h. Taller “Té banyes i té cua. Banya’t en poesia!” a càrrec de Josep Pedrals, poeta i rapsoda. Infants 

a partir de 7 anys. Espai Margarida Xirgu.   

 

DISSABTES FAMILIARS 

 

Dissabte 1 a les 11 h. Taller artístic “La màgia de la nit... parlem de la nit... quantes històries passen quan es pon el 

sol?” a càrrec de Koala Art for Kids. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.  

 

Dissabte 1 a les 11 h. Taller de dibuix “Studi Ghibli Art: Totoro en acuarela” a càrrec de Nina Morozova de 

Nyusikart. Infants de 8 a 12 anys. Sala taller infantil.  

Dissabte 15 a les 10 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte dels més petits) “Sons rimats” a càrrec de La Botzina. 

Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.  

Dissabte 15 a les 11 h. Taller “El Circo de los drones: vine a veure com volen al Dron LAB” a càrrec d’UPC. Lloc de 

trobada: Sala taller infantil de la biblioteca a les 10.30 h (anirem en grup caminant fins el Dron LAB). Infants a partir de  

8  anys.  
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Dissabte 29 a les 11 h. Taller de còmic amb aquarel·la “Historia de un dragón” a càrrec de Nina Morozova de 

Nyusikart. Infants a partir de 7 anys. Sala taller infantil.  

 

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

 

Dimarts 25 a les 18 h. Taller “Saquets d’olor amb tints naturals” a càrrec d’Erina Wild. Infants a partir de 4 anys. Sala 

taller infantil.  

 

PETITS CINÈFILS 

Divendres 28 a les 17:30 h. Cinema per a infants Altres contes del món (30 min.). Recomanat per a infants a partir de 

6 anys. Espai Margarida Xirgu.   

Un programa amb tres curtmetratges protagonitzats per infants lluitadors, imaginatius i que representen la unió de cultures i la 

necessitat d’acollir i respectar l’altre. 

Visualitza un avançament a: https://www.youtube.com/watch?v=PFPEIA8-chI  

CLUB DE CÒMIC 

Dimecres 19 a les 18 h. Club de Còmic, llegim Obelix  y companyia de Goscinny y Uberzo, moderat per Alejo Valdearena. 

Infants de 8 a 10  anys. Sala taller infantil.   

Dimecres 26 a les 18 h. Club de Còmic Almondigas del espacio de Craig Thompson, moderat per Alejo Valdearena. 

Infants d’11 a 14 anys. Espai de suport planta 1.   

 

 

Podeu consultar les activitats del mes de maig a partir del 21 d’abril 

 

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://www.youtube.com/watch?v=PFPEIA8-chI
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

