AGENDA D’ACTIVITATS
Biblioteques del Maresme

2018

Juliol
Agost
Setembre

L’estiu arriba als Parcs i a les Biblioteques!
Exposicions, hores del conte, concursos,
xerrades i moltes lectures!
Esperem que gaudiu de les activitats que us
proposen les Biblioteques del Maresme, al
voltant de la natura i dels parcs naturals.
BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS

Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Alella - Hort de la Rectoria, s/n - 935 559 055
Biblioteca Ilturo. Cabrera de Mar - Sant Joan, 8 - 937 542 949
Biblioteca de Cabrils - Domènec Carles, 21 - 937 531 186
Biblioteca Joan Coromines. El Masnou - Pujadas Truch, 1A - 935 571 888
Biblioteca Pompeu Fabra. Mataró - Pl. d’Occitània, s/n - 937 412 920
Biblioteca Jaume Perich i Escala. Premià de Dalt - Riera de Sant Pere, 88 - 937 514 771
Biblioteca Can Llaurador. Teià - Av. J. Roca Suárez-Llanos, 40 - 935 550 104
Biblioteca Can Baratau. Tiana - Lola Anglada, 10 - 934 657 741
Biblioteca de Tordera - Joan Maragall, 6 - 937 642 560
Biblioteca Can Manyer. Vilassar de Dalt - Pl. Miquel Martí i Pol, 6 - 937 530 952
Busca totes les activitats a:
bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios
Descobreix el prestatge virtual Espais Naturals:
bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals

JULIOL
TIANA. Can Baratau
Del 2 al 27 de
juliol

EXPOSICIÓ. Estels, ermites i esglesioles de la Serralada de Marina. Exposició fotogràfica de l’obra de Mariano Pagès que recull l’arquitectura religiosa del Parc i el seu entorn des d’una perspectiva nocturna i creativa.

CABRERA DE MAR. Ilturo
3 de juliol a les
18.30 h

ESPAI CREATIU. Pintura sobre testos, a càrrec d’Assumpció Ramón, professora de
pintura i dibuix. Inclou test i planta. Places limitades. Inscripció prèvia. Activitat adreçada
a adults.

TIANA. Can Baratau
5 de juliol a les
18 h

EXPOSICIÓ. Estels, ermites i esglesioles de la Serralada de Marina. Presentació de
l’exposició a càrrec de l’autor Mariano Pagès i amb la presència de l’alcaldessa i regidora
de cultura.

VILASSAR DE DALT. Can Manyer
6 de juliol a les
18.30 h

XERRADA. Llegendes de la Serralada Litoral, a càrrec del responsable del Centre de
Documentació del Parc de la Serralada Litoral. Xerrada lligada a la sortida nocturna al Castell de Burriac de la secció de muntanya de La Massa CCV en el que descobrirem quines
llegendes s'amaguen al nostre parc. Activitat per a tots els públics.

MATARÓ. Pompeu Fabra
Fins el 7 de
juliol

EXPOSICIÓ. Ocellam. L’exposició és un homenatge literari als ocells. Són motiu d’estudi de la ornitologia, però també són objecte de cultura (per dir-ho amb paraules de Miquel Rayó al seu llibre Aucellari), capaços de generar art ja sigui visual, tèxtil, literari, musical o lúdic.

TORDERA
24 de juliol a les
18 h

HORA DEL CONTE. Animàlia, contes ferotges i altres criatures, amb Sherezade
Bardají. Animàlia és un bosc sense finestres, un arbre amb dos ulls i un mussol amb la panxa plena de paraules. Animàlia sóc jo. Animàlia ets tu! A partir de 4 anys.

MATARÓ. Pompeu Fabra
Tot el mes de
juliol

APARADOR. Parcs i biblioteques, naturalment! Aparador i mostra documental relacionada amb el projecte al vestíbul de la biblioteca.

AGOST I SETEMBRE
TEIÀ. Can Llaurador
Tot el mes de
juliol

MOSTRA. Excursions i senderisme. Descobreix nous recursos per a les excursions en
família, amb amics. Per a tots els públics.

MATARÓ. Pompeu Fabra
7 d’agost a les
18 h

HORA DEL CONTE. Un burro a la biblioteca! a càrrec de Lola Casas, Joan Compañó
i el ruc Tano de Rukimon. La Lola Casas farà un repàs per alguns contes i poemes protagonitzats per animals. Al costat d’en Joan Compañó ens explicaran les coses més impensables, anecdòtiques i també bàsiques sobre els rucs i el seu món. I per a acabar, petits i
grans poden saludar el Tano i acariciar-lo o raspallar-lo tot agraint-li la visita.

VILASSAR DE DALT. Can Manyer
Fins el 31
d’agost

CONCURS. Superlectors Naturalistes. Concurs de lectura amb el que descobrirem
quins animals del bosc s'amaguen per la sala infantil.
Per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys.

MATARÓ. Pompeu Fabra
Del 3 al 8 de
setembre

ESPAI CREATIU. Troba el camí, a càrrec del personal de la biblioteca. Activitat de
lleure pels nens i nenes que vénen a la biblioteca.

ALELLA. Ferrer i Guàrdia
Fins el 6 de
setembre

FOMENT DE LA LECTURA. Passaport a l’aventura... Si tens entre 5 i 13 anys i
t’agrada llegir, omple el passaport i aconsegueix una sorpresa! Aquest any es dedica als
productes de la terra: mongetes del Maresme, oli de l’Empordà, arròs del Delta... Del 18 de
juny al 6 de setembre.

VILASSAR DE DALT. Can Manyer
14 de setembre
a les 18.30 h

HORA DEL CONTE. De quin planeta ets, Anna Tarambana? A càrrec de Mon Mas.
Espectacle de petit format basat en el llibre De quin planeta ets, Anna Tarambanna? de
Lauren Child. Per a infants a partir de 4 anys.

EL MASNOU. Joan Coromines
22 de setembre
a les 11 h

HORA DEL CONTE. De quin planeta ets, Anna Tarambana? A càrrec de Mon Mas.
Espectacle de petit format basat en el llibre De quin planeta ets, Anna Tarambanna? de
Lauren Child. L’Anna estima la natura i sap el que ha de fer per conservar-la, però està
molt trista, perquè estan a punt de tallar l’arbre centenari del seu carrer. Tota la família
acamparà dalt de l’arbre per evitar-ho. Per a infants a partir de 4 anys.

