AGENDA D’ACTIVITATS
Biblioteques del Maresme

2018

Abril
Maig
Juny

Arriba la primavera als Parcs i a les Biblioteques!!
El 24 de maig és el DIA EUROPEU DELS PARCS
Per a celebrar aquesta efemèride les Biblioteques realitzaran una hora del conte especial:
Dibuixa’m un parc! amb narracions il·lustrades en directe que ens parlaran dels parcs i
la natura.
En aquesta agenda d’activitats trobareu: hores del conte, tallers, espais creatius, laboratoris,
sortides a la natura, xerrades, clubs de lectura, laboratoris, presentacions de la guia de
recursos entre d’altres tot al voltant dels parcs, la natura i els animals.

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

ABRIL - MAIG - JUNY
PREMIÀ DE DALT - Biblioteca Jaume Perich i Escala
Des d’abril fins
al juny

APARADOR I MOSTRA DOCUMENTAL: Parcs i Biblioteques...
Naturalment! Selecció de documents per tal de donar a conèixer el projecte de
Parcs i Biblioteques.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
4 d’abril a les
18 h

HORA DEL CONTE: ànima ANIMAL, a càrrec de Petita Companyia. Contes de
tradició oral d’arreu i d’autors com Mercè Rodoreda, Jutta Bauer, Pere Calders...
Activitat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

ALELLA - Biblioteca Ferrer i Guàrdia
7 d’abril a les
10.30 h

XERRADA: Guies i mapes per conèixer el Parc de la Serralada Litoral.
Sortida a peu des de la biblioteca fins a Can Magarola, seu del Parc.

ALELLA - Biblioteca Ferrer i Guàrdia
16 d’abril al 20
d’abril

APARADOR: Pedalant entre llibres: mostra documental de llibres relacionats
amb la sortida de bicicletes, sortides de bicicletes amb família i sortides amb BTT.

PREMIÀ DE DALT - Biblioteca Jaume Perich i Escala
Del 17 d’abril al
8 de maig

EXPOSICIÓ: Objectius de desenvolupament sostenible. 18 plafons que
expliquen els 17 objectius de desenvolupament sostenible per a millorar la vida de
totes les persones, en qualsevol lloc del món.

TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
Del 17 d’abril al
8 de maig

EXPOSICIÓ: Ocellam. Aproximació al món de set ocells de la mà de textos
redactats per escriptors i gent de lletra vers el món dels animals amb ploma.

TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
21 d’abril a les
11 h

SORTIDA: Conèixer Ocells, a càrrec de Jordi Ribas (ornitòleg). Cal inscripció
prèvia.

ABRIL - MAIG
TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
27 d’abril a les
19 h

PRESENTACIÓ de la Guia de Recursos 2018 Singularitats naturals del
Maresme, “El moviment dels ocells dins la vall de Teià”, a càrrec de Jordi Ribas

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
Tot el mes de
maig

APARADOR CULTURAL: Parcs i Biblioteques... Naturalment!

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
Del 2 al 12 de
maig

LABORATORI DE LECTURA: Naturalistes. Els nens descobriran les figures dels
naturalistes clàssics i es familiaritzaran amb les activitats que els caracteritzen.

TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
4 de maig a les
19 h

XERRADA: Passat, present i futur del Parc de la Serralada Litoral, a càrrec
de Toni Marí.

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
11 de maig a les
18 h

CLUB DELS SETCIÈNCIES: Descoberta dels Parcs Naturals: la botànica. Els
nens i nenes del club cercaran informació dels nostres parcs naturals, de fauna i
flora autòctona i dels consells per protegir-los.

CABRILS - Biblioteca de Cabrils
12 de maig a
les 10.30 h

PRESENTACIÓ de la guia de recursos 2018 Singularitats naturals del
Maresme, “Orenetes, falciots i ballesters a Cabrils”, amb Maria Àngels Aldrofeu,
Jordi Vega i Toní Marí, veïns de Cabrils.

CABRILS - Biblioteca de Cabrils
12 de maig a les
11 h

RUTA per Cabrils amb Toní Marí: Orenetes, falciots i ballesters. Coneixerem
de primera mà tots aquests ocells i d’altres. Cal inscripció prèvia. Activitat oberta a
tothom. Indispensable: dur binocles.

MAIG - JUNY
MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
Del 14 de maig
al 31 de maig

MOSTRA DOCUMENTAL: Parcs i Biblioteques... Naturalment! Selecció de
documents per tal de donar a conèixer el projecte de Parcs i Biblioteques.

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
14 de maig a les
19.30 h

SINGULARITATS NATURALS DEL MARESME. Acte de presentació de la
nova Guia de Recursos del Maresme, on descobrirem la gran riquesa natural de la
comarca de la mà d’alguns dels experts que han participat dins del projecte.

ALELLA - Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Del 18 de maig
al 8 de juny

APARADOR CULTURAL: Natura i Cultura. Mostra documental relacionada
amb la natura tant per al públic infantil com per l’adult.

CABRILS - Biblioteca de Cabrils
18 de maig a les
18 h

LABORATORI de lectura Naturalistes, a càrrec de Pilar Aznar. Els nens
descobriran les figures dels naturalistes clàssics i es familiaritzaran amb les activitats
que els caracteritzen (observar, recol·lectar, descriure i classificar). Activitat per a
infants de més de 5 anys, acompanyats de les seves famílies.

TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
19 de maig a les
10 h

TALLER: Fem nius pels ocells en família. Activitat familiar organitzada pel
Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Cal inscripció prèvia. Cal aportar 2€ per
la compra de material addicional i dur un tetrabric ben net.

PREMIÀ DE DALT - Biblioteca Jaume Perich i Escala
21 de maig a
les 17.30 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
Del 22 de maig
al 8 de juny

EXPOSICIÓ La sureda essencial. Fotografies de Pitu García Batlle. Museu
del Suro de Palafrugell.

MAIG
ALELLA - Biblioteca Ferrer i Guàrdia
22 de maig a les
17 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Clara Gavaldà i
Valentí Gubianes. Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades

TEIÀ - Biblioteca Can Llaurador
22 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Núria Martínez
i Òscar Julvé. Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en
directe que ens parlen de parcs i natura.

MATARÓ - Pompeu Fabra
22 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
23 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

TIANA - Biblioteca Can Baratau
24 de maig a les
17.30 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
24 de maig a les
18 h

CLUB GOMET VERMELL: “Per què he de protegir la natura?”. Els nens i
nenes del club de lectura, llegiran i treballaran els consells i recomanacions de les
excursions a la muntanya, els valors de l’ecologia i preservació dels espais naturals.

CABRERA DE MAR - Biblioteca Ilturo
24 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Clara Gavaldà i
Valentí Gubianes. Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades
en directe que ens parlen de parcs i natura.

MAIG
VILASSAR DE DALT - Biblioteca Can Manyer
24 de maig a les
19 h

PRESENTACIÓ de la Guia de Recursos 2018 Singularitats naturals del
Maresme, a càrrec del responsable del Centre de Documentació del Parc de la
Serralada Litoral.

CABRILS - Biblioteca de Cabrils
25 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

VILASSAR DE DALT - Biblioteca Can Manyer
25 de maig a les
18.30 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Núria Martínez
i Òscar Julvé. Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en
directe que ens parlen de parcs i natura.

EL MASNOU - Biblioteca Joan Coromines
26 de maig a les
11 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL: Dibuixa’m un parc! A càrrec de Subi i Anna.
Celebrem el Dia Europeu dels Parcs amb narracions il·lustrades en directe que ens
parlen de parcs i natura.

TIANA - Biblioteca Can Baratau
26 de maig a les
12 h

HORA DEL CONTE: Les aventures de la Sila i en Brens al bosc, a càrrec de
Krisolets, al Jardí Romàntic de la Lola Anglada. Viatge de descoberta entranyable
d’una cuca de llum i una marieta sobre l’amistat i jocs de falda. Activitat adient per
infants fins a 6 anys.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
29 de maig a les
18 h

HORA DEL CONTE Els sons robats, a càrrec d’Eva González. Conte pensat per
als més petits, amanit amb cançons i endevinalles, un conte en què, junt amb els
animals, la llengua, la festa de les paraules, és protagonista. Activitat per a nens i
nenes a partir de 3 anys.

CABRILS - Biblioteca de Cabrils
31 de maig a les
18 h

TALLER FAMILIAR d’Insectes, amb Educabitxos. Els nens i nenes aprendran els
costums, la morfologia, el comportament i algunes curiositats que de ben segur els
sorprendran. Activitat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

JUNY
CABRERA DE MAR - Biblioteca Ilturo
Juny

EXCURSIÓ: Descobreix les papallones de la Serralada Litoral, a càrrec de
Jordi Corbera. Identificació, entre d’altres espècies, de la Papallona de l’arboç, una
de les més grosses d’Europa.

ALELLA - Biblioteca Ferrer i Guàrdia
De l’1 de juny al
10 de juny

LABORATORI DE LECTURA: Naturalistes. El dissabte 2 de juny és farà una
sessió especial del laboratori. Els nens descobriran les figures dels naturalistes
clàssics i es familiaritzaran amb les activitats que els caracteritzen (observar,

TEIÀ - Biblioteca de Can Llaurador
De l’1 de juny al
22 de juny

EXPOSICIÓ: Parc de la Serralada de la Marina. Es descriuen els diversos
aspectes del parc, des del paisatge, la vegetació i la fauna, passant per la llarga
història de la serra i els artistes que s’han inspirat, així com, els objectius que cal
tenir en compte per a protegir-lo i fer-ne un bon ús.

TEIÀ - Biblioteca de Can Llaurador
1 de juny a les
19 h

XERRADA: La Serra de Tramuntana - Mallorca, a càrrec de l’Àngel Morillas:
membre de l’organisme ICOMOS-UNESCO.

EL MASNOU - Biblioteca Joan Coromines
2 de juny a les
10.30 h

El Robert i els paisatges del mar, a càrrec d’Anèl·lides. Narració d’un conte
protagonitzat per un cuc de foc, que emprèn un llarg viatge per conèixer el fons
del mar i els animals que viuen allà. Activitat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

CABRERA DE MAR - Biblioteca Ilturo
4 de juny a les
18 h

TALLER DE NATURA: Creem casetes per als ocells, a càrrec d’Assumpció
Ramón. Activitat emmarcada en la Setmana de la natura per a nens i nenes de 7 a

VILASSAR DE DALT - Biblioteca Can Manyer
5 de juny a les
18 h

TALLER de reciclatge Ja ho fas bé? Xerrada, taller on t'explicarem tot l’entrellat
del reciclatge i mirarem si ho fas bé de veritat. Per a tots els públics.

JUNY
MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
9 de juny. Tot el
dia

ESPAI CREATIU: Dia Mundial del Medi Ambient. Creació per part dels nens i
nenes de punts de llibre relacionats amb mamífers que viuen en els parcs de la
comarca del Maresme.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
14 de juny a les
17.30 h

ESPAI DE LECTURA I CREATIVITAT amb els clubs de lectura infantils.
Espai de lectura centrat en el fons infantil del racó “Parcs i Biblioteques...
naturalment!” i creació d’un mural amb elements naturals observats als contes.

VILASSAR DE DALT - Biblioteca Can Manyer
Del 15 de juny
al 31 d’agost

CONCURS de Superlectors Naturalistes. Concurs de lectura destinat a nens i
nenes entre 6 i 12 anys. Amb les diferents lectures descobriem quins animals del
bosc s'amaguen per la sala infantil.

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
15 de juny a les
18 h

TALLERS A LA BIBLIO: Plantes aromàtiques dels nostres boscos. Activitat
familiar on s’explicaran que són, per a què serveixen i quines són les plantes més
presents als nostres boscos. Cal inscripció prèvia.

MATARÓ - Biblioteca Pompeu Fabra
21 de juny a les
18 h

XERRADA: Els Ocells de Mataró, a càrrec de Joan Manel Riera de l’Escola de
Natura del Corredor. Visita guiada per l’exposició de la Biblioteca i tot seguit ens
desplaçarem al Parc Central a escoltar i conèixer els ocells de Mataró.

TORDERA - Biblioteca de Tordera
30 de juny a les
09.30 h

PASSEJADA GUIADA: La Roureda de Can Verdalet, a càrrec de Joan Manel
Riera de l’Escola de Natura del Corredor i presentació de la Guia de Recursos
2018 Singularitats Naturals del Maresme. L’activitat s’iniciarà des de l’Estació
de Ferrocarril de Tordera.

El MASNOU - Biblioteca Joan Coromines
30 de juny a les
10.30 h

PRESENTACIÓ de la guia de recursos 2018 Singularitats naturals del
Maresme: El Garrofer de l’Indià, a càrrec d’Ulldistret al Parc de Lluís Millet.

