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Nota de premsa

Activitats més destacades a la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona per aquest mes de febrer
Les biblioteques de la ciutat ofereixen activitats del Festival
Internacional de Màgia, XIX Memorial Li-Chang
Com cada any al mes de febrer arriba el Festival Internacional de Màgia.
Memorial Li-Chang de Badalona, i a totes les biblioteques de la ciutat es
podrà gaudir d’espectacles de màgia, tallers d’aprenent de mag i de la
trobada Literatura i màgia. A més, a Can Casacuberta, es podrà veure
l’”Expecto Patronum”, una exposició de novetats de llibres sobre màgia.
El Festival Internacional de Màgia és un dels més importants que se celebren
a l’estat. La primera edició es va fer l’any 2000 per retre homenatge a un dels
mags de més prestigi que ha tingut Catalunya, Joan Forns i Jordana, conegut
artísticament com a Li-Chang. L’Enric Magoo és el director del festival que
aquest any ha ideat un festival molt ‘Brossià’.
ACTUACIONS MÀGIQUES
Biblioteca de Canyadó i Casagemes – Joan Argenté
Dimarts 12 de febrer, a les 17.30 hores.
A càrrec de Joana Andreu.
30 minuts abans de l’actuació es lliuraran les entrades.
Biblioteca Can Casacuberta
Dijous 14 de febrer, a les 18 hores.
A càrrec d’Enric Magoo.
Biblioteca Sant Roc
Dijous 21 de febrer, a les 18 hores.
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A càrrec de Brando i Silvana.
Biblioteca Llefià – Xavier Soto
Dimecres 27 de febrer, a les 18 hores
A càrrec de Jordi Pota.
TALLERS D’APRENENT A MAG
Els tallers estan destinats als infants de 6 a 12 anys i cal inscripció prèvia
Biblioteca Pomar
Els dilluns 11 i 18 de febrer, a les 17.30 hores.
A càrrec de David El Mag.
Biblioteca Lloreda
Els dimarts 12, 19 i 26 de febrer, a les 17.30 hores.
A càrrec de Cristina Ferrer.

LITERATURA I MÀGIA. REALITAT O FICCIÓ?
Sala d’actes de l’Espai Betúlia (carrer de Mossèn Anton, 40-48).
Divendres 15 de febrer, a les 18 hores.
Col·loqui i tastet de màgia dirigit al públic juvenil. Un format informal i proper
amb Rubèn Montañá, autor del llibre El bolígraf de Higgs, Enric Magoo,
director del Festival Internacional de Màgia Li-Chang, i el reconegut mag
Selvin.

L’HORA DEL CONTE
Contes de Seguretat Viària
Biblioteca Sant Roc - dijous 28 febrer a les 18 hores.
Es destaca la col·laboració, un any més, entre la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona i la Comissió del Pla de Seguretat Viària de
Badalona per oferir al públic familiar la narració d’un conte de seguretat i
educació viària a cada una de les biblioteques de la ciutat, durant el primer
semestre de 2019.
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S’explicarà el conte Bona Nit, Pintoret del Servei Català de Trànsit i, a
continuació els nens i nenes podran participar en un taller en el que
construiran una titella.
Club de lectura infantil
Biblioteca Llefià-Xavier Soto - dilluns 25 de febrer, a les 17.30 hores.
Lectura de contes en veu alta. Activitat lúdica de suport a la lectura per a
infants de primer i segon de primària que es desenvolupa a través de la
narració de contes i la lectura compartida en veu alta.
L’activitat és de periodicitat mensual i es farà el darrer dilluns de cada mes. A
càrrec de personal de la biblioteca. Cal inscripció prèvia.
L’Hora del Conte en anglès.
Storytime
Biblioteca Pomar - dimecres 26 de febrer a les 18 hores.
Hi ha moltes maneres d’aprendre, però està comprovat que s’aprèn més
ràpidament i fàcilment a través d’activitats que inclouen el joc, les emocions,
l’estimulació de la curiositat i la participació activa. En aquestes sessions
s’incorporen tots aquests elements amb l’objectiu de millorar la comprensió i
la parla de la llengua anglesa entre els infants, a través de la màgia dels
contes i de diferents activitats en grup, Aquest mes amb el conte Doctor De
Soto de William Steig. Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

COMPARTIM EL CONEIXEMENT
BiblioLAB: Escape Room
Les biblioteques de Canyadó, Llefià i Sant Roc, en col·laboració amb
Fundació Èpica - La Fura dels Baus, conviden a participar en aquest
workshop amb l’objectiu de crear un Escape Room a la biblioteca.
L’activitat està destinada a nens i nenes d’entre 12 i 16 anys. A través de les
noves tecnologies, la creativitat i els materials que es troben a les
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biblioteques (llibres, còmics, fitxes, revistes, etc.) es crearà un Escape Room
basat en cada biblioteca i els seus continguts.
Per fer-ho, t’ensenyaran a dissenyar puzles i proves, es parlarà de narrativa i
ensenyaran a crear un guió per a què entre tots es prepari un projecte final al
qual assistirà el públic convidat.
Per participar a l’activitat és necessària la inscripció prèvia, el compromís
d’assistència i la participació activa.
Per a més informació: http://badabiblios.cat/bibliolab-escape-room-amb-lafura-dels-baus-projecte-epica/
RALET-RALET amb Lapetiteka
Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté - divendres 22 de febrer,
a les 17.30 hores.
Un moment per a gaudir la música amb el teu infant fent un recorregut per les
cançons de bressol i les moixaines de casa nostra. Activitat per a infants de
6 mesos a tres anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

ALTRES NOTÍCIES D’INTERÈS
Univers Internet: tallers de formació
Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté
Univers Internet és un projecte del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona que té com a objectiu principal oferir una reflexió crítica i creativa
sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet, un fenomen que està
provocant una transformació inèdita en la història humana.
Els tallers s’impartiran a l’alumnat de l’Institut La Riera
Taller 1: Construint la xarxa
Taller 2: Els dilemes de la privacitat
Taller 3. L'impacte ecològic d’internet
Taller 4: El futur d’internet
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Més informació a: www.badabiblios.cat

Badalona, 11 de febrer de 2019
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