AGENDA D’ACTIVITATS
Biblioteques del Parc
de la Serralada de Marina

2021

Maig
Juny

El 24 de maig és el DIA EUROPEU DELS PARCS
DIBUIXEM EL PARC
de la Serralada de Marina
T’agrada dibuixar? Ets sketcher o un amant del dibuix?
En el marc de la Setmana de la Natura vine al Parc de la
Serralada de Marina i fes un dibuix de qualsevol element
del parc que t’agradi.
No importa la tècnica que utilitzis!
Li fas una fotografia i ens l’envies per correu electrònic a:
parcsibibliosserraladamarina@gmail.com
O ens el portes a la biblioteca i l’escanejarem.
Tens fins el 15 de juny!
Amb tots els dibuixos rebuts farem un vídeo que
difondrem a les nostres xarxes socials.

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS

Biblioteques de Montcada i Reixac. Xarxa Municipal:
Biblioteca Can Sant Joan - Turó, 45 - 935 751 901
Biblioteca Elisenda de Montcada - Tarragona, 32 - 934 925 959
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Biblio@teneu. Sant Fost de Campsentelles - Plaça de la Vila, s/n - 935 796 981
Central. Santa Coloma de Gramenet - Jardí de Can Sisteré, s/n - 934 661 551
Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet - Pça. Sagrada Família, s/n - 934 682 697
Can Baratau. Tiana - Lola Anglada, 10 - 934 657 741

Biblioteques de Badalona. Xarxa Municipal:

badabiblios@gmail.com

Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté - Jacinto Benavente, 3 - 934 614 789
Biblioteca Llefià - Xavier Soto - Planeta Mart, 2-10 - 933 832 970
Biblioteca Lloreda - Av. Catalunya, 56-62 - 933 873 175
Biblioteca Pomar - Av. Primer de maig, s/n - 933 953 507
Biblioteca Sant Roc - Av. Congrés Eucarístic, s/n - 934 601 257
Busca totes les activitats a:
bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios
Descobreix el prestatge virtual Espais Naturals:
bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals

MAIG
Biblioteca Central, de Santa Coloma de Gramenet
Fins el
22 de Maig

Exposició
Mostra del Concurs Fotogràfic
del Parc de la Serralada de Marina
Cada any es convoca un concurs de fotografia del Parc
de la Serralada de Marina. Hi ha tres categories:
Millor fotografia de flora i/o fauna, millor fotografia
de patrimoni i millor fotografia de paisatge.
La mostra correspon a les fotografies premiades i una
selecció de les més destacades

Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Tot el mes
de Maig

Aparador “Parcs i biblioteques, naturalment!”
Presentació del projecte als usuaris mitjançant una petita decoració i
exposició de part del fons documental de la biblioteca relacionat amb
el medi natural

Bib. Singuerlín-Salvador Cabré, de Sta. Coloma de Gramenet

3 de Maig al Mostra bibliogràfica:
30 de Juny “Serralada de Marina: natura i patrimoni”

Tenim el Parc de la Serralada de Marina a tocar, però la coneixem bé?
Penseu que el parc són 2.086 hectàrees repartides entre 5
municipis de 4 comarques diferents on s’hi pot trobar tant riquesa
natural amb més fauna i flora de la que ens imaginem i important
patrimoni històric que ha anat deixant la petjada humana a través dels
segles. Per aquesta raó, exposem un conjunt de documents que
tracten els diferents aspectes citats per tal que pugueu
endinsar-vos encara més en aquest parc
natural on hi ha moltes més coses per
descobrir de les que us penseu.

el Parc de la Serralada de Marina a tocar, però la coneixem bé? Penseu que el parc són 2.086 hectàrees repartides entre 5 mu-

MAIG
Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dijous
6 de Maig
18:00 h.

Hora del conte: Històries del bosc
a càrrec de la Cia. Fes-t’ho com vulguis.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Dijous
6 de Maig
18:30 h.

Club de lectura:

Les cuques, de Julià Guillamon
Aquesta lectura ens convida a mirar la natura
amb uns ulls nous, amb la vocació d’observar,
ser i integrar-se en una natura que ens parla,
massa fidelment, de nosaltres.
Adreçat a adults. Places limitades.
Inscripcions a la biblioteca

Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Divendres
14 de Maig
18:00 h.

Hora del conte: Contes Naturals a Cau d’orella


A càrrec de Gemma García Vilardell.
De 0 a 10 anys. Cal inscripció prèvia.
Activitat dins del marc del
Dia Europeu dels Parcs i la
Setmana de la Natura

MAIG
Biblioteca Pomar, de Badalona
Dimecres
19 de Maig
17:30 h.

Jully Papallona. Un conte basat en fets reals
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Un conte inspirador que posa de relleu
l’esperit aventurer, l'amor i el respecte
pels arbres centenaris i ancestrals.

Biblioteca Lloreda, de Badalona

Dijous
20 de Maig
17:30 h.

Taller Natura i Sostenibilitat
Per a Infants de 5-8 anys
Aforament limitat a 6 infants i 6 adults que els acompanyin.
Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dijous
20 de Maig
18:00 h.

Hora del conte: El petit eriçó
a càrrec de la Jordina Biosca.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Divendres
21 de Maig
18:00 h.

XERRADA: Coneguem les papallones de la

Serralada de Marina i la Serralada Litoral
A càrrec de Toni Marí, responsable del Centre de Documentació
de la Serralada Litoral “Salvador Grau i Tort”.
Per a adults. Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia.

MAIG
Biblioteca Central, de Santa Coloma de Gramenet
Divendres
21 de Maig
18:00 h.

Bibliolab: Tallers de Natura familiar
Taller sobre Ocells i construcció de caixes-niu, precedida d’una

xerrada àudiovisual.
A càrrec d'Arnau Degollada i Soler,

Activitat dins del marc
del Dia Europeu dels
Parcs i la Setmana de
la Natura

Associació Gestió-Natural
Activitat presencial amb inscripció prèvia.
Aforament limitat.

Biblioteca Can Baratau, de Tiana

Dissabte
22 de Maig
10:00 h.

La biblioteca, porta del parc:
Passejada guiada per la Serralada de Marina
a càrrec de Fernando Carceller, d’Aloc Natura.
Al final del passeig, Montse Sanchís, autora de
El maresme dibuixat ens ensenyarà les bases per
començar a fer sketching, caldrà portar paper i llapis, bolígraf... el que preferiu!
Activitat familiar. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

A totes les Biblioteques de la Serralada de Marina
Del
24 de Maig
al
15 de Juny

DIBUIXEM EL PARC de la Serralada de Marina
T’agrada dibuixar? Ets sketcher o un amant del dibuix?
En el marc de la Setmana de la Natura vine al Parc de la Serralada de
Marina i fes un dibuix de qualsevol element del parc que t’agradi.
No importa la tècnica que utilitzis!
Li fas una fotografia i ens l’envies per correu electrònic a:
..
parcsibibliosserraladamarina@gmail.com
O ens el portes a la biblioteca i l’escanejarem.
Tens fins el 15 de juny!
Amb tots els dibuixos rebuts
farem un vídeo que difondrem
a les nostres xarxes socials.
T’hi animes?
Activitat realitzada en el Marc del Dia Europeu dels Parcs i Setmana de la Natura

MAIG
Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dimarts
25 de Maig
18:00 h.

Taller d’Educació Ambiental:

Activitat dins del marc
del Dia Europeu dels
Parcs i la Setmana de la
Natura

A càrrec d'Associació Gestió-Natural
A partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia.
Aforament limitat.

Construcció d’un Hotel
d’Insectes Pol·linitzadors

Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dimecres
26 de Maig
18:00 h.

Taller d’insectes:

Coneguem i toquem insectes
a càrrec d’Educa Bitxos. Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Sant Roc, de Badalona
Dimecres
26 de Maig
18:30 h.

Jully Papallona. Un conte basat en fets reals
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult.
La Jully Butterfly va anar a viure a dalt d’una
sequoia per protegir-la i perquè no fos tallada.

Biblioteca Can Baratau, de Tiana

Dissabte
29 de Maig
11 h.

Hora menuda: Bitxos
a càrrec de la Cia. Patawa.
Recomanat per a infants de 0 a 3 anys.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia

JUNY
Biblioteca Llefià-Xavier Soto, de Badalona
Dimecres
2 de Juny
18:00 h.

Jully Papallona. Un conte basat en fets reals
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Jully Papallona està narrat amb un format teatral,
hi apareixen diferents personatges en forma de
titelles.

Biblioteca Lloreda, de Badalona
Dijous
3 de Juny
17:30 h.

Jully Papallona. Un conte basat en fets reals
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Un conte de consciència ecològica relacionat amb
la conservació dels boscos i arbres centenaris.

Bib. Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, de Badalona
Dimarts
8 de Juny
17:30 h.

Jully Papallona. Un conte basat en fets reals
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Els infants han d’anar acompanyats d’un
adult.
Després d’explicar el conte veurem imatges
de la Jully Papallona perquè els nens i adults
vegin on va viure .

JUNY
Bib. Singuerlín-Salvador Cabré, de Sta. Coloma de Gramenet

Dijous
10 de Juny
18:00 h.

Hora del conte: La Xara i el Pau i la noia de la Fona
Tota una aventura de la Xara i el Pau per la Serralada de Marina!
Tot comença per una excursió que fan al poblat ibèric Puig Castellar
per visitar-lo quan...
misteriosament es traslladen al
passat on coneixen la Fona, una
noia ibera que vivia al poblat quan
estava habitat. Amb ella coneixeran
com van viure els ibers per la zona
i altres coses que desconeixien.
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Sant Roc, de Badalona
Del
21 de Juny
al
9 de Juliol

Exposició
Mostra del Concurs Fotogràfic
del Parc de la Serralada de Marina
Cada any es convoca un concurs de fotografia del
Parc de la Serralada de Marina.
Hi ha tres categories: millor fotografia de flora i/o
fauna, millor fotografia de patrimoni i millor
fotografia de paisatge.
La mostra correspon a les fotografies premiades i
una selecció de les més destacades.

Aquesta exposició també es podrà veure

del 12 al 30 de juliol a la Biblioteca
Llefià-Xavier Soto, de Badalona

SERRALADA
DE

MARINA
CONTACTEU AMB NOSALTRES:

Biblioteques de Montcada i Reixac. Xarxa Municipal:

Biblioteca Can Sant Joan -

b.montcada.csj@diba.cat

Biblioteca Elisenda de Montcada. -

b.montcada.em@diba.cat

Biblioteca Biblio@teneu. Sant Fost de Campsentelles Biblioteca Central. Santa Coloma de Gramenet -

b.st.fost.b@diba.cat

b.sta.colomag.c@diba.cat

Biblioteca Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet -

b.sta.colomag.s@diba.cat

Biblioteca Can Baratau. Tiana - b.tiana.cb@diba.cat
Biblioteques de Badalona. Xarxa Municipal: badabiblios@gmail.com
Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté Biblioteca Llefià - Xavier Soto -

b.badalona.lle@diba.cat

Biblioteca Lloreda -

b.badalona.llo@diba.cat

Biblioteca Pomar -

b.badalona.p@diba.cat

Biblioteca Sant Roc -

b.badalona.ca@diba.cat

b.badalona.sr@diba.cat

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

