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   ABRIL 2018 
 

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

REVETLLA DE SANT JORDI i 6è ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA 

� Dimecres 18 de 18.30 a 20 h. Taller “Vine a ballar swing i prepara’t per la revetlla de Sant Jordi” a càrrec de 

Balluga’t. Per a totes les edats. Espai Margarida Xirgu.  

� Dissabte 21 d’11 a 14.30 h. Revetlla de Sant Jordi i 6è aniversari de la Biblioteca: vine a celebrar amb nosaltres 
l’aniversari de la biblioteca i la festa del llibre i la cultura!  

o D’11 a 12 h. Tallers infantils “La màgia dels llibres” a càrrec de MagiaDiver i “Ens inventem la llegenda de 
Sant Jordi?” a càrrec de Núria Martínez, narradora i Ignasi Blanch, il·lustrador. Tres sessions a les 11, 
11.25 i 11.45 h. Infants a partir de 4 anys. Vestíbul i sala infantil. 

o D’11 a 13h. Taller “Fem punts de llibre del 6è aniversari de la Biblioteca”. Vestíbul. 

o De 12 a 12.45 h. Espectacle infantil “Tria contes per Sant Jordi” a càrrec de la Cia De Parranda. 
Recomanat a partir de 3 anys. Plaça davant de la biblioteca. 

o De 13 a 14.30 h. Vermut “Literatura + swing” amb música en directe a càrrec del grup Three Cool Cats i 
l’escola de Swing Balluga’t, amb degustació de vermut. Plaça davant de la biblioteca. 

 

PUNT DE LECTURA 

� Divendres 6 de 18.30 a 20 h. Tertúlia literària de novel·la negra “Negrafels”, llegim Alex de P. Lemaitre a càrrec 

de Cati Rivera. Espai de suport 3 planta 2.    

� Dimecres 11 de 19 a 20.30 h. Presentació de l'adaptació del llibre Los amantes de Teruel de Juan Eugenio de 
Haztzenbusch a càrrec de l'autor local Ignacio Gamen. Espai Margarida Xirgu. 

� Divendres 13 de 18.30 a 20 h. Tertúlia en anglès, llegim "Ivy Day in the Committee Room" conte del llibre 

Dubliners de James Joyce, a càrrec de John Beattie. Espai de suport 1.  

� Dimecres 18 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès, llegim Someone like you de Roald Dahl a càrrec de Rosa Ma. 

Cano, especialista en llengua i literatura anglesa. Espai de suport 3 planta 2.    

� Dijous  19  de 19 a 20.30 h. Tertúlia literària, llegim L’Imperi dels lleons de Sebastià Bennasar, amb la presència 
de l’autor. Vine una estona abans i gaudeix d’un cafè amb Café de Finca. Espai Margarida Xirgu.  

� Divendres 27 de  19 a 20.30 h. Presentació del llibre de poemes Soy como puedo a càrrec de l’autor local Joaquín 
Calderón. Espai Margarida Xirgu.  
 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

� Dilluns 16 de 19 a 20.30 h. El Documental del mes Les noies de l’Alba Daurada. Versió original en anglès, 
subtitulada en català (95 min). Espai Margarida Xirgu.  

"Què ha passat a Grècia?" es pregunta en veu alta el cineasta Håvard Bustnes a l'inici d'aquest inquietant documental. En els 
últims anys, la imatge d’un país amb platges assolellades i gent amigable ha estat enfosquida per ideologies polítiques 
properes al nazisme que s’encarnen en Alba Daurada, el partit que a les eleccions del 2012 va aconseguir 21 escons al 
Parlament grec.  

Quan nombrosos membres destacats del partit són empresonats, les seves dones (entre elles la filla del líder Nikos 
Michaloliakos) agafen les regnes de la formació i continuen propagant el  missatge. Totes elles tenen la suficient experiència 
per evitar escletxes en el discurs oficial i s’asseguren que les entrevistes que els hi fan queden com tal com volen. Però en 
un moment de distracció, el director marxa corrent amb la càmera i aconsegueix enregistrar imatges compromeses del 
partir neonazi. El material resultant, complementat amb imatges d'arxiu, no deixa cap dubte sobre el costat depravat 
d'aquest partit polític i revela l’abisme, cada vegada més clar, entre la realitat i la imatge que pretenen donar. 

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

� Del 23 de març al 13 d’abril. Exposició col·lectiva d’artistes locals: la 4a pared. Espai Margarida Xirgu.  

� Del 19 d’abril a l’11 de maig. Exposició XXX Concurs Fotografia de Sant Jordi. Espai Margarida Xirgu. Inauguració 
dijous dia 19 a les 20 h. 

 

ZONA SONORA

� Dilluns 9 i 30 a les 19 h (2 sessions).  Tertúlia d’òpera Un Ballo in Maschera de Guiseppe Verdi, a càrrec de 

Jaume Tous i el Grup SOPERA. Espai Margarida Xirgu. 

 

A TAULA 

� Dijous 12 de 19 a 20.30 h. Taller-tast “Els Vermuts” a càrrec de Celler Vallès. Preu 9 €. Espai Margarida Xirgu.  

 

� Dimarts 17 de 18.30 a 20.30 h. Taller “Cocina occidental: historia e influencias de la cocina europea y 

norteamericana” a càrrec de l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels. Sala taller infantil.   

� Dimarts 24 de 18:30 a 20 h. Taller “Especies calidas: cata y degustación” a càrrec de Walter Vogt de la Escuela 

Estudio Gastronómico. Sala taller infantil.   

 

VIDA SANA 

� Dimarts 10 de 18.30 a 20 h. Taller "Iniciación al Mindfulness: cultivando el equilibrio emocional" a càrrec d'Oscar 

Díaz. Espai de suport planta 1.        

� Dimecres 11 de 18.30 a 20.30 h. Taller “Parkinson: guia pels familiars” a càrrec de Sílvia Marco, neuropsicòloga 

del Centre Psicologia Castelldefels. En motiu del dia internacional del Parkinson.  Espai de suport planta 1.    

� Dijous 12 de 18.30 a 20 h. Xerrada “Els làctics: un grup d’aliments en controvèrsia” a càrrec de la dietista Iolanda 

Roma. Espai de suport planta 1.        

� Dilluns 16 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.        

� Dimarts 24 de 18.30 a 20.30 h. Taller “Cómo desarrollar la inteligencia emocional: habilidades, empatía y los 

sentimientos positivos” a càrrec de Susi Lizón, psicòloga. Espai de suport planta 1.        

� Dijous 26 de 18 a 20 h. Taller “La Musicoteràpia: descobrint nous impulsos creatius per reforçar l’energia vital” a 

càrrec de Claudia Mailalh, musicoterapeuta. Espai Margarida Xirgu.  

 

T’INTERESSA 

� Dilluns 9 de 18.30 a 20.00 h. Taller “Morfopsicología: el estudio del carácter a través de los rasgos del rostro” a 

càrrec de Benoit Corman, psicòleg. Espai de suport planta 1.    

� Dimarts 17 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 17 de 19 a 20.30 h. Taller “Com fer el teu fill lector” a càrrec de Nati Calvo. En col·laboració amb la 

Regidoria d’Educació. Espai de suport 3 planta 2.  

� Dimecres 18 de 19 a 20.30 h. Taller “El valor del dinero: la Bolsa, la renta variable, la renta fija corporativa y la 

renta fija institucional" a càrrec de Nuria Massó i Albert Enguix. Espai de suport planta 1.        
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CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

� Dimarts 17 i 24 de 10 a 12 h (2 sessions). Taller “Aprén a utilitzar l’smartphone des de zero” a càrrec de la 

Fundació Pere Tarrés. Espai de suport 3, 2a planta.  

� Divendres 27 de 17 a 19 h. Taller “Youtube: yo también quiero ser youtuber” a càrrec d’Aninchi Social Media 

Marketing. Espai multimèdia.  

 

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA 

� Dijous 12 de 10 a 12 h. Taller “Reciclem la nostra bijuteria i fem una nova joia” a càrrec de Cristina Martin 

d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.   

� Dijous 19 i 26 de 10 a 12 h (2 sessions). Taller “Arranjaments de roba ben fàcils” a càrrec de Pepi Terré d’Estil 

Pepi. Sala taller infantil.   

� Dijous 26 de 18.30 a 20 h. Taller “Carvat de segells i estampació en tela” a càrrec de Cristina Martin d’Enigma 

Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.   

 

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. lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la 

biblioteca.      

 

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL  

� Divendres 6 a les 18 h. Hora del conte especial Dia Internacional del Llibre Infantil  “Contes tradicionals” a càrrec 
d’Eva Martínez, autora del llibre Sota la pell del llop: acompanyar les emocions amb els contes tradicionals. 

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

 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

� Dimecres 11 de 18 a 19 h. Taller “Toca-toca: sóc una mascota, no una joguina! Per a promoure el respecte als 

animals i la tinença responsable” a càrrec d’Edulis. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.   

� Dimecres 25 de 18 a 19 h. Taller “Toca-toca: animals exòtics, per a conèixer de aprop animals arribats de molt 

lluny i educar en la tinença responsable” a càrrec d’Edulis. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.   

TALLERS FAMILIARS 

 

� Divendres 13 de 18 a 19 h. Taller “Univers Internet. L’impacte ecològic d’Internet: t’imagines com és la teva 
petjada de carboni quan passeges per Internet?” a càrrec de Yolanda Zamora i Núria Membrado d’Experimenta 

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

� Dijous 19 de 18.30 a 20 h. Taller “El llibre animat: un flipbook amb imatges, experimentem amb la imatge fixe i la 
imatge amb moviment” a càrrec de CLICme, petites experiències fotogràfiques. Infants de 6 a 10 anys. Espai de 

suport 3 planta 2.   

� Divendres 20 de 18 a 19 h. Taller “Fun Craft” (manualitats en anglès) a càrrec de KIDS&US School of english. 

Infants de 4 a 7 anys. Sala taller infantil.    
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� Divendres 27 de 18 a 19.30 h. Taller “Creem el nostre primer llibre digital” a càrrec de QPertin. Infants de 7 a 12 

anys. Sala taller infantil.   

DISSABTES FAMILIARS 

� Dissabte 7 de 10 a 13 h. Taller “L’Hora dels escacs” a càrrec del Club d’Escacs Castelldefels. Infants a partir de 6 

anys. Sala taller infantil.  

� Dissabte 14 de 10.30 a 11.15 h. Ratolins de biblioteca (hora del conte per als més petits) “La Formiga Josep 

Maria” a càrrec de Santi Rovira. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    

� Dissabte 14 de 12 a 13.30 h. Taller d’art “Alexandre Calder: el pintor mòbil” a càrrec de Núria Membrado 

d’Experimenta Art. Infants a partir de 6 anys. Sala taller infantil.    

� Dissabte 28 de 10 a 14 h. Matinal de jocs de taula “Jokos, matí de jocs” a càrrec de Kinderland. Tots els públics. 

Espai Margarida Xirgu.  

� Dissabte 28 d’11 a 12 h. Taller “Lettering: personalitza les teves samarretes amb missatges pintats a mà” a 

càrrec d’Olga Berbetoros d’IdeaModa. Infants a partir de 7 anys. Sala taller infantil.      

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENILS 

� Dilluns 9 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 3 planta 2.   

� Dilluns 9 de 18.30 a 19.30 h. “El Petit Club dels 15” llegim El Barret prodigiós i la barraca dels monstres de Pere 

Calders, club de lectura moderat per Laia Carreras. Infants de 8 a 10 anys. Sala taller infantil.   

� Dilluns 9 de 18.30 a 19.30 h. “El Gran Club dels 15” llegim Circus Mirandus de C. Beasly, club de lectura moderat 

per Noelia Domínguez. Infants de 10 a 12 anys. Espai de suport 4 planta 2.    

 

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

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 
 

    


