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Nota de premsa

Activitats més destacades a la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona per aquest mes
Aquest abril arriben a les biblioteques les activitats del
projecte cultural “Encén la metxa!”, la cloenda del cicle Va de
Novel·la Històrica, els tallers d’escriptura romana i altres
activitats centrades en els contes i els tallers
“ENCÉN LA METXA!”
Les trobades de contacte amb els elements festius de la ciutat (destinat a un
públic infantil, familiar i adult); l’estrena del laboratori de lectura portàtil “Anem
de Festa! (una iniciativa creativa i experimental per conèixer i aprendre a
viure la Festa Major a través dels contes i del joc), i les conferències
especialitzades sobre simbolisme festiu són algunes de les propostes
centrals que es desenvoluparan a les biblioteques aquest mes d’abril.
Conferència
Xerrada sobre el simbolisme festiu
• Biblioteca Canyadó i Casagemes- Joan Argenté: avui divendres, 5
d’abril, a les 19.30 hores.
Quines són les peculiaritats, imperceptibles de qualsevol festa major?
A càrrec de la Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i
Popular Catalana.
Trobades temàtiques
Va de castells
• Biblioteca Llefià-Xavier Soto: dimecres 10 abril, a les 18 hores.
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Trobada temàtica per a públic infantil i familiar: com enfilar-se fins a tocar el
cel amb la mà?
A càrrec de Castellers de Badalona.
Va de músiques i danses
• Biblioteca Lloreda: dimecres 24 d’abril, a les 17.30 hores.
Trobada temàtica per a públic infantil i familiar: coneixem quins són els balls i
els sons de la festa.
A càrrec de la Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i
Popular Catalana.
Exposició
“Coneguem els Forjadors de la Festa”
• Biblioteca Sant Roc: del 10 al 26 d’abril (sala d’exposicions del
Centre Cívic).
Tast de la “Mostra Forjadors de la Festa” que s’exposa a El Carme. Material
gràfic de text i imatges sobre les Festes de Maig, la Cremada del Dimoni i els
elements i les entitats badalonines de cultura tradicional i popular catalana.
Anem de festa!
D’altra banda, i també dins el programa d’activitats “Encèn la metxa!” el
dijous, 2 de maig, a les 18 hores, es presenta, a la Biblioteca Can
Casacuberta el laboratori de lectura portàtil Anem de festa!
Dirigit a públic infantil i familiar és una iniciativa creativa i experimental per
conèixer i aprendre a viure la Festa Major a través dels contes i del joc.
Durant el mes de maig es programarà a altres biblioteques de la Xarxa.
Més informació del programa “Encén la metxa!”:
http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=106094&rendition=web
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CLOENDA VA DE NOVEL·LA HISTÒRICA
Visita guiada a l'exposició “Bacus, les màscares del deu”
Dimecres 10 d’abril, a les 18 h, al Museu de Badalona
La visita guiada a l'exposició “Bacus, les màscares del deu” tanquen el cicle
Va de Novel·la Històrica 2019
La mostra, situada al Museu de Badalona, presenta aspectes relacionats
amb l’antiga Baetulo i el seu paisatge envoltat de vinyes.
"Badalona, segles de tradició vinícola amagada" ha estat el lema sota el qual
s’han abordat totes les activitats d'aquest cicle que ha permès treballar
diferents aspectes literaris al voltant de les tres obres seleccionades, fent un
repàs pel passat, present i futur del món vinícola de Badalona, descobrint el
món del vi de l’antiga Baetulo i mostrant la recuperació de les vinyes de la
ciutat. Dins del projecte “Biblioteques amb DO, lletres i vins 2019”, es tanca el
programa destacant la bona acollida i el seguiment de totes les activitats que
han comptat amb una gran afluència de públic.

TALLERS D’ESCRIPTURA ROMANA
Scriptorium
• Biblioteca Sant Roc: dilluns 8 d’abril, a les 18 hores.
• Biblioteca Lloreda: dimarts 9 d’abril, a les 17.30 hores.
• Biblioteca Llefià: dijous 11 d’abril, a les 18 hores.
A l’antiguitat els coneixements es transmetien oralment. Quan es van
començar a utilitzar l’escriptura? Sobre quin suport s’escrivia? Sabies que el
nostre alfabet és una herència dels romans? Ells no coneixien el paper, ni el
llapis, ni la goma d’esborrar. Així doncs, com eren els materials escolars que
feien servir els nens?
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Descobrim el passat romà a través de l’escriptura tot manipulant diversos
objectes de reconstrucció històrica. També practicarem diferents tipus de
lletra utilitzant el càlam i tinta com la que feien servir a la Baetulo romana.
Cal inscripció prèvia. Places limitades. Per a infants a partir de 7 anys.
Tallers organitzats pel Museu de Badalona.

ALTRES ACTIVITATS
L’hora del conte
Hora del conte amb titelles
El Pirata del Catxidiable a càrrec de Màgic Empemta.
• Biblioteca Canyadó: dimecres, 10 d’abril, a les 17.30 hores.
Cal recollir l’entrada 30 minuts abans d’iniciar l’activitat.
• Biblioteca Lloreda: dijous, 11 d’abril, a les 17.30 hores.
Contes per a nadons
Somnis de granja. Sessió de contes per als més petits de 0 a 4 anys.
• Biblioteca Lloreda: dimarts, 23 d’abril, a les 17.30 hores.
Escape Room
Amb La Fura dels Baus
• Biblioteca Llefià-Xavier Soto: dimarts 9 d’abril, de 17.30 a 19.30
hores.
• Biblioteca Sant Roc: dimecres 10 d’abril, de 17.30 a 19.30 hores.
• Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté: dijous 11 d’abril,
de 17.30 a 19.30 hores.
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Després de dos mesos treballant, s'ha creat un escape room a través de les
noves tecnologies i la creativitat a tres biblioteques de la ciutat. Per participar
cal inscripció prèvia a les biblioteques corresponents, portar mòbil i l'App
Kalliope descarregada.
Taller de caracterització de personatges
• Biblioteca Pomar: dimecres, 10 d’abril, a les 18 hores.
Trobada amb la companyia Zum Zum Teatre i tast de l’espectacle titelles La
gallina dels ous d’or. Es treballarà la diferència entre intèrprets i personatges
a través d’un taller de creació d’ulleres i nassos que ajudaran a interpretar les
diferents personalitats de l’obra. Sorteig de 5 entrades dobles per assistir a
l’espectacle Amb Badalona Cultura.
Els colors de la convivència
Activitat en comunitat
• Rambla Floridablanca – plaça de la Dona: dissabte, 6 d’abril, de 10 a
14 hores.
La Biblioteca Llefià participa a una jornada festiva dedicada a treballar valors
de convivència amb tallers, jocs i actuacions.

Més informació a: www.badabiblios.cat

Badalona, 5 d’abril de 2019
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