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   DESEMBRE 2017 
 

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 14 de 19 a 20.30 h. Tertúlia literària, llegim L’home de la maleta de Ramon Solsona, amb la presència de 

l’autor. Vine una estona abans i gaudeix d’un cafè amb Café de Finca. Espai Margarida Xirgu.  

� Dimecres 20 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en anglès “Jane Austen: 200th anniversary of her death" a càrrec de Rosa 

Ma. Cano, especialista en llengua i literatura anglesa. Espai Margarida Xirgu.    

� Dimecres 27 de 19 a 20.30 h. Presentació del llibre El sendero celeste de l’autor local Angel de Aluart. Espai 
Margarida Xirgu.  

 
EL DOCUMENTAL DEL MES 

� Dilluns 18 de 19 a 20.30 h. Cinefòrum Renda bàsica (Free Lunch Society) de Christian Tod. Versió original en 
anglès i alemany subtitulada al català (90 min). Espai Margarida Xirgu.  

Renda bàsica garantida, sí o no? Una pel·lícula sorprenent i reflexiva sobre una idea radical, que està de nou al cim de 
l'agenda social. 

Treballaries si et paguen simplement per existir? La proposta de la renda bàsica garantida torna al debat públic com una 
alternativa al principi de drets i deures, i a un sistema econòmic burocràtic. La idea que tots els majors de 21 anys han de 
tenir una assignació fixa mensual, independentment de si estan treballant o no divideix opinions. Però no en la línia de les 
dicotomies polítiques tradicionals. Els economistes neoconservadors, els ultraliberals i els socialistes hi estan tots a favor, 
mentre que tots els altres grups polítics hi són contraris. La política i l'economia entren en la psicologia i les qüestions 
filosòfiques sobre la naturalesa humana. Farà la gent mandrosa? O els alliberarà? I què hi ha dels robots, que en un futur 
molt proper faran que la majoria dels treballs siguin redundants? 

 

EXPOSICIONS – Espai Margarida Xirgu 

� De l’1 al 10. Exposició fotogràfica Viu el Parc. Inauguració divendres 1 a les 20 h. 

� Del 15 de desembre al 15 de gener. Exposició Cuba Mía de Rodrigo Moya, amb la col·laboració de Casa Amèrica. 

 

ZONA SONORA

� Dilluns 11 (2a sessió) a les 19 h. Tertúlia d’òpera La viuda alegre de F. Lehár a càrrec de Jaume Tous i el Grup 

SOPERA. Espai Margarida Xirgu. 

 

A TAULA 

� Dimarts 12 a les 19 h. Taller de protocol “Preparamos la mesa perfecta: Tips de protocolo y buenas maneras 
(consejos y sugerencias)" a càrrec de Covadonga Rubio de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels. Espai Margarida 

Xirgu.  

� Dijous 28 de 19 a 20.30 h. Taller- tast “Begudes de tradició per unes festes gastronòmiques:  mariscos i tortell de 
Reis. Et donem idees per ruixar els àpats amb diferents begudes: vins, caves, licors” a càrrec de Celler Vallès. 

Preu 9 €. Espai Margarida Xirgu.   
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VIDA SANA 

� Dissabte 2 d’11 a 12.30 h. Taller "Vinyasa Ioga: quan la respiració i el moviment s’uneixen" a càrrec de Bachan 

Singh Barrantes Cerro. Espai Margarida Xirgu.   

 

T’INTERESSA 

� Divendres 1 de 19 a 20.30 h. Observació de la lluna amb telescopis des de la plaça davant de la biblioteca, en 
col·laboració amb l’Agrupació Astronòmica de Castelldefels (activitat subjecte a les condicions meteorològiques).  

� Dilluns 4 de 19 a 20.30 h. Xerrada “35 anys de cultura i tradició. Present, passat i futur dels castellers de 
Castelldefels: acte commemoratiu en  motiu del 35è aniversari de Castellers de l’Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels” a càrrec de Paco López, Pep Ribes, Gabi Molero i Josele Muñoz. Presentació de l’activitat  de 
foment a la lectura: “Passaport amb folre i manilles”. Espai Margarida Xirgu.   

� Dimarts 12 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.        

NNECTA’T A LA BIBLIOTECA CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA 

� Dijous 14 de 19 a 20.30 h. Taller “Impressionats per la natura: taller d’estampació amb elements naturals” a 

càrrec d’Elvira Cañero. Sala taller infantil.   

 

 

ACTIVITATS FAMILIARS 
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 (de l’1 al 21 de desembre) a les 17.30 h. lectura de contes per a infants a càrrec 
del personal de la biblioteca. Del 18 al 21 de desembre lectura de contes especial Nadal.  

 

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL  NADAL 

� Divendres 22 de 18 a 19 h. Queviures nadalencs! a càrrec de la Cia De Parranda. Recomanat per a infants a partir 
de 3 anys. Espai Margarida Xirgu.  

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

� Dimecres 13 de 18 a 19.30 h. Taller “Decora el Nadal reciclant...” a càrrec de Núria Membardo d’Experimenta 

Art. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Sala taller infantil.    

 

TALLERS FAMILIARS  

� Divendres 15 de 18 a 19 h. Taller Little Chef “Festive food” (cuina en anglès especial Nadal) a càrrec de KIDS&US 

School of english. Infants de 4 a 7 anys. Sala taller infantil.   

 

DISSABTES FAMILIARS 

� Dissabte 2 d’11 a 12.30 h. Taller “Fes la teva titella de dit de Nadal” a càrrec d’Olga Berbetoros. Infants a partir 

de 7 anys. Sala taller infantil.    
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� Dissabte 16 de 12 a 13 h. Storytime “Sant’as Elves” (hora del conte en anglès) a càrrec de KIDS&US school of 

english. Infants de 3 a 5  anys. Espai Margarida Xirgu.   

� Dissabte 16 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 16 de 10.30 a 11.15 h (1a sessió) i de 11.30 a 12.15 h (2a sessió). Ratolins de biblioteca (hora del conte 

dels més petits) Un món de música a càrrec d’Àngels Casas. Infants de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.    

 

CLUBS DE LECTURA INFANTILS I JUVENIL S 

� Dilluns 4 de 18.30 a 19.30 h. “El Petit Club dels 15” llegim La tanga i el gran lleopard, club de lectura moderat 

per Laia Carreras. Infants de 8 a 10 anys. Sala taller infantil.   

� Dilluns 11 de 18.30 a 19.30 h. “El Gran Club dels 15” llegim Entre bastidors, club de lectura moderat per Noelia 

Domínguez. Infants de 10 a 12 anys. Sala taller infantil.    

� Dilluns 18 de 18 a 19.30 h. “El Club dels experts especial Jaume Copons: quins llibres ens fan lectors?” club de 
lectura al voltant de la literatura juvenil, moderat per Sílvia Nebot i amb la presència especial de l’escriptor 

Jaume Copons. Joves a partir de 12 anys. Espai de suport planta 1.  

 

Podeu consultar les activitats especials de Nadal a partir de l’11 de desembre 
i les activitats del mes de gener a partir del 2 de gener de 2018 

 
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 

 

    


