AGENDA D’ACTIVITATS
Biblioteques del Vallès Occidental

2021

GENER
FEBRER

MARÇ

Arriba l’hivern a
Parcs i a les
Biblioteques!!
El 14 de febrer DIA
INTERNACIONAL DE
L’ENERGIA.
Per a celebrar aquesta efemèride
les Biblioteques

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS

Bibliobus la Mola– Local Infant Martí, 183– 609 773 535
Biblioteca Antoni Tort– Castellar del Vallès - Carrer Sala Boadella, 6

- 937 144 735

Biblioteca Ángel Guimerà. Matadepera - Carrer Pere Aldavert, 4 - 937 300 192
Biblioteca Central de Terrassa - Passeig de les Lletres, 1 - 937 894 589
Biblioteca bd4. Terrassa - Carrer de l’Infant Martí, 183 - 937 397 423
Biblioteca bd5. Terrassa - Carrer Jocs Olímpics, 7 - 937 350 927
Biblioteca bd6- Terrassa - Rambla de Francesc Macià, 191-193 - 937 397 420
Biblioteca El Castell. Vacarisses - Carrer Major, 3 - 938 281 114
Biblioteca Pere Calders. Viladecavalls - Masia Can Turu, s/n - 937 341 802

Busca totes les activitats a:
bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios
Descobreix el prestatge virtual Espais Naturals:
bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals

GENER
Biblioteca “Pere Calders” de Viladecavalls
Del 20 de gener EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA. “Energies sostenibles”. Adults
al 20 de febrer i infants

bct-Biblioteca Central de Terrassa
29 de gener

RECOMANACIÓ DEL CONTE. ”L’Abella de la mel”. A càrrec de Sara Codina. Infants.

FEBRER
Biblioteca “El Castell” de Vacarisses
A partir del 5 BOOKTUBERS & FRIDAY’S FOR FUTURE. “Si tens ende febrer. Cada tre 8 i 12 anys, t’agrada llegir i et preocupa el canvi climàtic t’esperem.
Programa de foment de la lectura per alumnes de 3è a 6è que inclou
tarda.

moltes lectures i un club de lectura centrat amb el canvi climàtic, a través de la figura de la Greta Thunberg, a més a més els participants
aprendran a gravar els seus Booktubers!
Activitat diària cada tarda fins el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.

Biblioteca “Àngel Guimerà” de Matadepera
5 de febrer de
17 a 18 h.

LABORATORI. “Seguint la pista al parc: Sant Llorenç del Munt i
l’Obac tot un món per descobrir!”. Adult i Infantil. A la Sala d’Actes
del Casal de Cultura (primera convocatòria)

FEBRER
Biblioteca “El Castell” de Vacarisses

13 de febrer a
les 11 h.
ACTIWAT. “Celebrem el Día Mundial de l’Energia”. Joc en família
per aprendre sobre l’eficiència i l’estalvi energètic.

BD5– Biblioteca Districte 5 de Terrassa
16 de febrer a
les 18 h.

ACTIVITAT VIRTUAL. “Joc d’en Doll”. En motiu del 14/2 Dia
Mundial de l’Energia. Adult i Infantil (familiar), per nens de 5 a 8 anys.
Màxim 10 places. Durada aproximada 30-45 min. A càrrec de Raül Casado

SUSPESA

Bct– Biblioteca Central de Terrassa
Del 15 al 23 de EXPOSICIÓ VIRTUAL. “Les energies” amb motiu del Dia Internacional de l’energia, petita recomanació virtual de llibres i un vídeo on
febrer
s’explica un experiment perquè els infants generin energia de manera
sostenible. Infantil. A càrrec de Glòria Soler i Sara Codina.

FEBRER-MARÇ
BD4– Biblioteca Districte 4 de Terrassa
JOC VIRTUAL. “Connecta’t a l’energia positiva”. Per a infants a
15 de febrer

partir de 6 anys. Joc virtual per commemorar el Dia Internacional de
l’Energia.

Biblioteca “Àngel Guimerà” de Matadepera
18 de febrer de LABORATORI. “Seguint la pista al parc: Sant Llorenç del Munt i
l’Obac tot un món per descobrir!”. Adult i Infantil. A la Sala d’Actes
17 a 18 h.
del Casal de Cultura (segona convocatòria en funció de les inscripcions)

Biblioteca “Pere Calders” de Viladecavalls
Del 1 al 26 de
març

EXPOSICIÓ. “Capablanca” de la publicació: “La Història d’en Capablanca o els defensors de la muntanya” de Jordi Miralles. Dins: Cavall
Fort, núm. 545-546. Adult i Infantil.

MARÇ
Bibliobús la Mola
Dimarts 17
març a les 11
matí

ACTIVITAT AL PARC. “Coneixem els arbres del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”. Lloc: Rellinars escola. Activitat pel
grup de mitjans a l’Escola de Rellinars. Parlarem sobre els diferents arbres, explicarem un conte i decorarem un arbre del Parc.

Biblioteca “Antoni Tort” de Castellar
23 de març a
les 20 h.

XERRADA. “Descobrint els nostre entorns”. En Salva Serra tècnic
d’esports del municipi, ens explicarà tres itineraris de diferents nivells
per l’entorn natural de Castellar del Vallès. Adult. Via zoom. Inscripció
prèvia a mimopm@diba.cat. Presencial o virtual segons normes vigents.

BCT- Biblioteca Central de Terrassa
23 de març

VÍDEO RECEPTA DE CUINA. S’explicarà una recepta fent ús
d’herbes remeieres, alhora que es donaran consells sobre quines d’elles
van millor segons quins aliments. A càrrec de Glòria Ramos de la parada de fruties i verdures “Llúcia” al Mercat de la Independència.

BD5- Biblioteca Districte 5 de Terrassa
23 de març a
les 18 h.

HORA DEL CONTE PRESENCIAL. ”Tupinamburga” la remeiera, a càrrec de Tupinamburga. Per a infants a partir de 3 anys. Descobreix el món de les plantes remeieres i els personatges de la tradició
popular amb el follet Joan i la remeiera Tupinamburga. Places limitades.
Cal inscripció prèvia. 93 7350927 bd5@terrassa.cat

MARÇ
BD6-Biblioteca Districte 6 de Terrassa

TALLER DE FUROSHIKI. “Redueix la teva petjada ecològica :
Dijous 25 de
març de 2021a
les 18 h.

aprèn a treure partir al furoshiki”. T’animem a conèixer i posar en pràctica l’ús del furoshiki, un mocador japonès que us permetrà emprar un
embalatge ecològic i reutilitzable . Taller pràctic on es coneixerà els orígens i s’aprendran els usos més habituals. Públic adult. Cal inscripció
prèvia. En cas que les mesures sanitàries no permetin la realització de
l’activitat presencial es realitzaria de forma virtual.

GENER-FEBRER-MARÇ
Biblioteca “El Castell” de Vacarisses
Gener-FebrerMarç 2021

EXPOSICIÓ. “Infinitum”. L’artista Cesc Serrat exposa la seva obra
a la biblioteca. Construïda durant la quarantena, presenta simetries i
opta per una sublim austeritat, desprèn naturalitat amb l’objectiu d’encomanar llibertat; i convida a una creativitat personal i en comú, en
aquest inquietants temps vulnerables. Amb l’eternitat expressa el desig
d’infinit i permanència que constantment experimentem diferentment.

