Xarxa Municipal
de Biblioteques de Badalona
AGE N DA DES E M B RE 20 1 4
DESTAQUEM
CRIDA ALS REIS
Contes i tallers de fanalets perquè... els reis vénen!
Del 16 al 22 de desembre a totes les biblioteques
La Dolors Sabater i en Jordi Giralt tornen a les biblioteques amb el conte El fanalet d’en Tasi i amb cançons
tradicionals de Nadal per acabar fent la crida als reis!.
També comptarem amb tallers de construcció de fanalets per a anar a esperar i il·luminar l’arribada de Ses
Majestats.
(veure calendari)

AQUEST MES ENS VISITA
L’escriptor Eugenio Asensio per compartir la tertúlia literària que tractarà sobre el seu llibre Tiza.
El dijous 11, a les 18.30 h, a la Biblioteca Lloreda

COMPARTIM CONEIXEMENT
Exposició i xerrada
Tenim garantits els nostres drets? La lluita pels drets humans des de Sonrisas de Bombay.
Un breu resum dels drets humans (inicis, reptes i futur) i presentació de la ONG Sonrisas de Bombay i dels seus
projectes que tenen com a objectiu la lluita contra la pobresa i contra la vulneració dels drets humans. La xerrada
Els Drets Humans en els barris de barraques (slums) de Bombai, anirà a càrrec de José Mansilla, cap del Departament de Projectes Sonrisas de Bombay.
A la Biblioteca Can Casacuberta
Exposició de l’1 al 15 de desembre
Xerrada el dijous 4, a les 19 h

Més informació a www.badabiblios.cat

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 3, a les 15.30 h
En català llegim i parlem. Taller d’iniciació a la lectura i conversa en català
Seda d’Alessandro Baricco
Places limitades

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 3, a les 17.30 h
Dimecres fem biblioteca
Contes, jocs, tallers, dibuix…

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 3, a les 18 h
Taller
Fem el pessebre amb plastilina!
Cal inscripció prèvia
Taller per a infants, en el qual hi poden participar pares, mares i acompanyants

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 3, a les 18 h
L’Hora del conte
Explica’m un conte de Nadal Pili, a càrrec de Pili Padilla

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 4, a les 18 h
Els Dijous d’en Biblius
Jocs
Jocs de la Festa!
BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 4, a les 18 h
Xerrada sobre seguretat infantil
a càrrec de Guàrdia Urbana de Badalona
Amb la col·laboració de Guàrdia Urbana de Badalona

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 4, a les 19 h
Xerrada
Tenim garantits els nostres drets?
La lluita pels drets humans des de Sonrisas de Bombay, a càrrec de
José Mansilla. Cap del Departament de Projectes Sonrisas de Bombay

BIBLIOTECA POMAR
Divendres 5, a les 17.30 h
Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs i contes per a tota la família.
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys.
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 9, a les 10.30 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cendra per Martina de Manuel de Pedrolo

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 9, a les 19 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
L’enginyós senyor Ripley de Patricia Highsmith

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 10, a les 15.30 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i conversa en català
Seda d’Alessandro Baricco

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 10, a les 16 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El Bell estiu de Cesare Pavese
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 10, a les 18 h
L’Hora del Conte
Fem un conte amb titelles!: La oveja extraviada, a càrrec de Màgic Empenta
Per a infants a partir de 4 anys

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 10, a les 18 h
L’Hora del conte
Taller de contes i tradicions nadalenques explicades pels nostres avis.
En col·laboració amb el Taller de Teatre del Casal de la Gent Gran de Pomar

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 10, a les 19 h
Tertúlia literària en anglès
English book club “Today matters” (Temes d’avui)
(nivell avançat)

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 11, a les 18 h
Els Dijous d’en Biblius
Taller infantil. Els reis vénen, fem fanalets
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 11, a les 18 h
Concert de nadales
a càrrec de l’Ateneu Sant Roc
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLOREDA
Dijous 11, a les 18.30 h
Tertúlia literària
Tiza d’Eugenio Asensio
Cal inscripció prèvia
Comptarem amb la presència de l’autor

BIBLIOTECA POMAR
Divendres 12, a les 17.30 h
Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs, contes per a tota la família
Taller Infantil de Nadal
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys.
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Divendres 12, a les 18 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cendra per Martina de Manuel de Pedrolo
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dissabte 13, a les 12 h
Passejant amb contes
Conte en anglès
Santa’s is Blue de Tom Simon a càrrec d’English For You

BIBLIOTECA SANT ROC
Dilluns 15, a les 17.30 h
Tertúlia literària
Barcino de M. Carme Roca
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLOREDA
Dilluns 15, a les 18.30 h
At the library let’s talk
English conversation group a càrrec de Jana Graham
BIBLIOTECA POMAR
Dimarts 16,a les 17 h
Contes en anglès
The Snowman and the Snowdog de Raymond Briggs, a càrrec de Gemma Rojo
En col·laboració amb la ludoteca del Casal Cívic Pomar

BIBLIOTECA POMAR
Dimarts 16, a les 17.45 h
Contes en anglès
The Snowman and the Snowdog de Raymond Briggs, a càrrec de Gemma Rojo
En col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Sant Jordi de Pomar

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimarts 16, a les 18 h
L’Hora del conte: Els reis venen, expliquem un conte de fanalets
El Fanalet d’en Tasi de Joan Giralt i Dolors Sabater
Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 17, a les 11 h
Tertúlia literària
La vida ante sí de Romain Gary
BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 17, a les 15.30 h
En català llegim i parlem. Taller d’iniciació a la lectura i conversa en català
Seda d’Alessandro Baricco
BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 17, a les 17.35 h
Dimecres fem biblioteca
Els reis vénen, fem fanalets
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 17, a les 18 h
Tertúlia literària
La estrategia del agua de Lorenzo Silva

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 17, a les 18 h
L’Hora del Conte
Cicle menjars tradicionals: Cuina d’hivern
Cal inscripció prèvia. Per a infants a partir de 6 anys

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 17, a les 18 h
L’Hora del conte
Conte i taller de Nadal

BIBLIOTECA SANT ROC
Dimecres 17, a les 18 h
L’Hora del conte: Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
El Fanalet d’en Tasi de Joan Giralt i Dolors Sabater
a càrrec de Joan Giralt i Dolors Sabater
Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 17, a les 19 h
Tertúlia literària en anglès
English book club
“Today matters”(Temes d’avui)
(nivell intermedi)

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 17, a les 19 h
Tertúlia literària
Olor de colònia de Silvia Alcàntara
BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 18, a les 18 h
Els Dijous d’en Biblius
L’Hora del conte: Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
El Fanalet d’en Tasi de Joan Giralt i Dolors Sabater
a càrrec de Joan Giralt i Dolors Sabater

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 18, a les 19 h
Tertúlia literària
Macbeth de William Shakespeare

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dijous 18, a les 19 h
Tertúlia literària
La mujer de verde d’Arnaldur Indridason
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA POMAR
Divendres 19, a les 17.30 h
Els Divendres a la Biblioteca
L’Hora del conte: Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
El Fanalet d’en Tasi de Joan Giralt i Dolors Sabater
a càrrec de Dolors Sabaté i Joan Giralt
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dissabte 20, a les 12 h
Passejant amb contes
L’Hora del conte. Conte en anglès
The Elf’s Inventions a càrrec de Kid’s & Us
BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dilluns 22, a les 18 h
L’Hora del conte: Els reis vénen, expliquem un conte de fanalets
El Fanalet d’en Tasi de Joan Giralt i Dolors Sabater
a càrrec de Joan Giralt i Dolors Sabater
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dilluns 22, a les 18 h
Taller infantil
Els reis vénen, fem fanalets
Taller per a infants, en el qual hi poden participar pares, mares i acompanyants.
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLOREDA
Divendres 26, a les 16 h
En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El Bell estiu de Cesare Pavese

EXPOSICIONS
BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Del 27 de novembre al 19 de desembre
Lletres a raig, programa de foment del gust lector
Aquesta exposició mostra resultants del treball realitzat amb els alumnes de
4rt i 5è de primària de les escoles Josep Carner i Antoni Botey de Badalona
dut a terme per Tantàgora amb la col·laboració de La Caixa. Després d’assistir
a l’obra de teatre En el bosque de Grimm al teatre Zorrilla de la nostra ciutat,
els nois i noies varen composar textos poètics que varen ser recitats per ells en un MATCH DE LLETRES A RAIG
celebrat a la Nau3 de l’Escorxador del barri de Llefià. Posteriorment aquestes creacions s’han convertit en uns
vídeos de stop motion el·laborats pels nois i noies amb la tècnica de ligthdoodeling. Els cartells poema de l’exposició han estat fets pels futurs il·lustradors, alumnes de la Escola d’art i superior de disseny Pau Gargallo, inspirats
ens les creacions poètiques de l’alumnat de primària.

De l’1 al 15 de desembre
¿Tenemos garantizados nuestros derechos? La lucha por los DDHH desde Sonrisas de Bombay
L’exposició està dividida en dues grans parts. A la primera, composta per quatre roll-ups, es fa un breu resum dels
Drets Humans (inicis, reptes i futur) i es presenta l’ONGD Sonrisas de Bombay. A la segona es detallen els tres
grans àmbits d’actuació que l’entitat duu a terme amb els seus projectes: educació, salut i desenvolupament socioeconòmic.
En conjunt persegueix emmarcar l’acció de la ONGD i el seu objectiu de lluita contra la POBRESA com una ferma
aposta contra la vulneració dels Drets Humans més fonamentals.
Aquesta exposició es complementa amb una xerrada sobre els drets humans als barris de barraques (slums) de
Bombai, que tindrà lloc el dijous 4 de desembre a la Biblioteca Can Casacuberta.
Del 15 de desembre al 15 de gener

Del 15 de desembre al 15 de gener
Després del C... transmutació i canvi
Recull de ceres, olis, ceràmica i password de Glòria Avilés.

CURSOS
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Codeclub a les biblioteques és una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat, que juntament amb Codeclubcat i les universitats UOC i UPC vol iniciar als nens i nenes (entre 10 i 12 anys) a la programació d’ordinadors
i treballar la creativitat, la planificació i el pensament crític a través de la programació de jocs.
Els tallers són gratuïts i gestionats per estudiants de dues universitats.

