GENER 2018
Amb inscripció prèvia

Infants acompanyats d’un adult

Preu per material

ACTIVITATS ADULTS
No serà permesa l'entrada a la sala passats 10 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

PUNT DE LECTURA
Dijous 25 de 19 a 20.30 h. Tertúlia literària, llegim Temps de família de l’autora Tània Juste, amb presència de
l’autora. Vine una estona abans i gaudeix d’un cafè amb Café de Finca. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 30 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en francès, llegim No et moi de Delphine Vigan a càrrec de Sylvia Oussedik,
especialista en llengua i literatura francesa. Espai de suport 3 planta 2.
Divendres 9 de febrer de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària de novel.la negra “Negrafels”, llegim A cadascú el que es
seu de L. Sciacia, a càrrec de Cati Rivera. Espai de suport 3 planta 2.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Dilluns 15 de 19 a 20.30 h. Cinefòrum Machines de Rahul Jain. Versió original en castellà i hindi, subtitulada en
castellà (75 min). Espai Margarida Xirgu.
Hipnòtica, laberíntica i desoladora. Milers de treballadors exhausts, interminables jornades laborals de 12 hores i una
immensa fàbrica tèxtil a Surat, una ciutat industrial situada al nord-oest de la Índia. La càmera viatja lleugera pels
passadissos d’aquest submón invisible, on humans i màquines són la mateixa cosa. L’expressivitat dels sons genera un ritme
mecànic que ens apropa al món interior dels treballadors.
El cineasta Rahul Jain debuta amb una obra valenta i personal. Les curtes converses que manté amb els treballadors ens
descol·loquen i afegeix una nova capa de lectura a un film que va més enllà de la denúncia de l’explotació laboral.
Observem, incrèduls, una realitat dramàtica ens atrapa per la seva esplendor sonora i visual.
Una mirada dura, i a la vegada d’una sensibilitat extraordinària, a l’explotació de treballadors a les fàbriques dels països en
vies de desenvolupament que ens obliga a replantejar-nos si les dinàmiques productives del món en que vivim són les més
idònies.

EXPOSICIONS
Del 15 de desembre al 15 de gener. Exposició fotogràfica Cuba Mía de Rodrigo Moya, amb la col·laboració de
Casa Amèrica. Espai Margarida Xirgu.
Del 18 de gener al 16 de febrer. Exposició de pintura de Manolo Rivera. Inauguració dijous 18 de gener a les 20
h. Espai Margarida Xirgu.

ZONA SONORA
Dilluns 29 (1a sessió) a les 19 h. Tertúlia d’òpera El vaixell fantasma de R. Wagner a càrrec de Jaume Tous i el
Grup SOPERA. Espai Margarida Xirgu.

A TAULA
Dimecres 24 de 19 a 20.30 h. Taller “Postres de temporada con productos de proximidad” a càrrec de Walter
Vogt de la Escuela Estudio Gastronómico. Sala taller infantil.
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VIDA SANA
Dijous 18 de 18.30 a 20 h. Taller "Iniciación al Mindfulness: cultivando el equilibrio emocional" a càrrec d'Oscar
Díaz. Espai de suport planta 1.
Dilluns 22 de 19 a 20.30 h. Taller “Rutina beauty: la rutina a la cura diària de la pell“ a càrrec de Sílvia Uceda,
estilista. Espai de suport planta 1.
Dimarts 23 de 19 a 20.30 h. Xerrada “Herbodietética aplicada a las fases de la menopausia” a càrrec de Carolina
Ackerman i Carolina Álvarez, formades pel Gremi d’Herboristeria de Catalunya. Espai de suport planta 1.
Dimecres 24 de 19 a 20.30 h. Taller “Meditar es gratis... no hacerlo es muy caro. Qué es la meditación,
beneficios y mitos” a càrrec d’Alicia Gruas i Anne-L.Decock de l’Associació Centro Haziel. Espai Margarida Xirgu.
Dimarts 30 de 19 a 20.30 h. Xerrada “L’intestí: el segon cervell que condiciona l’estat emocional” a càrrec de
Iolanda Roma, diplomada en dietètica i alimentació. Espai de suport planta 1.
Dimecres 31 de 19 a 20.30 h. Taller “Aromateràpia pel benestar i l’equilibri a l’espai personal” a càrrec de
Mònica Fernàndez d’Aromalaboratory. Espai de suport planta 1.

T’INTERESSA
Dimarts 16 de 18.30 a 20 h. Taller de conversa en anglès “Communication seminar: Come and debate!” a càrrec
de Janet'School of English. Espai de suport planta 1.
Dimarts 16 de 19 a 20.30 h. Xerrada “Les Migracions al Mediterrani: el nostre mar” a càrrec de Carles Darder,
d’Stop Mare Mortum. Espai Margarida Xirgu. Aquesta activitat complementa l’obra de teatre El Metge de
Lampedusa que es veurà al Teatre Plaza el divendres 19 de gener a les 21h.
Dimecres 17 de 18.30 a 20 h. Xerrada-taller “Perquè al meu fill li costa aprendre: trastorns de l’aprenentatge,
dislèxia, TDHA, discalcùlia...” a càrrec d’Helena Huerta, de CPC Castelldefels. Espai de suport planta 1.
Dijous 18 de 18.30 a 20 h. Taller “Quién dirige el barco de tu vida? Conoce a tus tripulantes” a càrrec de Lluis
Muñoz, coach. Espai de suport 3 planta 2.
Divendres 19 i 26 de 18.30 a 20 h. (2 sessions) Taller “Automaquillatge” a càrrec d’Anna Laura Váquez. Espai de
suport planta 1.

No es podrà participar en aquest taller si ja s’ha realitzat amb anterioritat.

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Divendres 26 de 17 a 19 h. Taller “Gmail: el correo de google más seguro” a càrrec de Aninchi Social Media
Marketing. Espai multimèdia.
A LA BIBLIOTECA CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
Dijous 11 i 18 de 10 a 12 h. (2 sessions) Taller “Iniciació a la mitja: fem una bufanda de llana” a càrrec de Pepi
Terre d’Estil Pepi. Sala taller infantil.
Dijous 25 de 10 a 12 h. Taller “Any nou, nous propòsits. Superar la por a la costura. Costura des de zero” a càrrec
d’Olga Berbetoros d’Ideamoda. Sala taller infantil.
Dijous 25 de 19 a 20.30 h. Taller “Collarets fets amb serpentines? Doncs sí!” a càrrec de Consol Cortès. Sala taller
infantil.
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ACTIVITATS INFANTILS
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 10 minuts del començament de l’activitat, per aquest motiu es prega puntualitat.

15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys - Sala Infantil
Cada dia de dilluns a divendres a les 17.30 h. (a partir del dia 8 ) lectura de contes per a infants a càrrec del
personal de la biblioteca.
BIBLIO LAB: APRENEM NOUS CONEIXEMENTS DE MANERA EXPERIMENTAL
Dissabte 20 de 12 a 13.30 h. Taller “Ciència i música: això si que vibra. D’on surt la música? Ens convertirem en
luthiers per explicar com es produeixen els sons i ens emportarem el instrument musical que creem a casa” a
càrrec de Ciència Divertida. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.
Dimarts 23 i 30 de 18 a 20 h. (2 sessions) Taller “Creació d’un videojoc amb scratch” a càrrec d’Edukem-nos,
educació en noves tecnologies. Infants a partir de 8 anys. Espai Multimèdia.

L’HORA DEL MEDI AMBIENT
Dimecres 17 de 18 a 19 h. Taller “Què ens donen les abelles? Taller sobre aquests insectes tant importants a la
natura, la tasca del seu cuidador i tast de mels” a càrrec de Mel·lis. En col·laboració amb la Regidoria de Medi
Ambient. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.
Dimecres 31 de 18 a 19 h. Taller “El Calendari de pagès” a càrrec d’Edulis. En col·laboració amb la Regidoria de
Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.

TALLERS FAMILIARS
Divendres 12 de 18 a 19 h. Taller de cuina en anglès “Little Chef: Yummy recipe” a càrrec de KIDS&US School of
english. Infants de 4 a 7 anys. Sala taller infantil.
Divendres 26 de 18 a 19.30 h. Taller “La Mia es fa gran: per saber-ne més sobre la pubertat de les nenes” a
càrrec de les autores del llibre, la Dra. Mònica Peitx, endocrinòloga pediatra i la il·lustradora Cristina Losantos.
Nenes a partir de 7 anys. Espai Margarida Xirgu.
Divendres 19 de 18 a 19.30 h. Taller “Aprèn a parlar amb els robots” a càrrec de QPertin. Infants de 6 a 12 anys.
Sala taller infantil.

DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 13 de 10 a 11h. “Storytime for babies: Welcome to the jungle” a càrrec de KIDS&US school of english.
Infants d’1 a 3 anys. Sala taller infantil.
Dissabte 20 de 10.30 a 11.15 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per els més petits) “El Peix irisat” a càrrec
de Cia Tirabec. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.
Dissabte 27 de 12 a 13.30 h. Taller d’art “Wassily Kandinsky: l’artista que pintava la música” a càrrec de Núria
Membrado, d’Experimenta Art. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.
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CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS
Dilluns 15 de 18 a 19.30 h. “El Club dels experts” club de lectura al voltant de la literatura juvenil, moderat per
Sílvia Nebot. Joves a partir de 12 anys. Espai de suport planta 1.
Dilluns 15 de 18.30 a 19.30 h. “El Petit Club dels 15” llegim Els Culdolla de R. Dahl, club de lectura moderat per
Laia Carreras. Infants de 8 a 10 anys. Sala taller infantil.
Dilluns 22 de 18.30 a 19.30 h. “El Gran Club dels 15” llegim El Sembrador d’estrelles de Rodolfo del Hoyo, club de
lectura moderat per Noelia Domínguez. Infants de 10 a 12 anys. Sala taller infantil.

Pots consultar les activitats del mes de febrer a partir del 22 de gener
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes.
Ens podeu seguir a través de:
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins
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
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