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

2002-2022
20 anys del Parc

MAIG

JUNY
2022

El 24 de maig és el DIA EUROPEU DELS PARCS

El 5 de Juny és el Dia Mundial del Medi Ambient
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 Biblio@teneu. Sant Fost de Campsentelles - Plaça de la Vila, s/n - 935 796 981
Biblioteca Central. Santa Coloma de Gramenet - Jardí de Can Sisteré, s/n - 934 661 551
Biblioteca Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet - Pça. Sagrada Família, s/n - 934 682 697
Biblioteca 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 Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
2 al 31
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

2 de Maig a

Exposició fotogràfica

1 de Juny

17è concurs de fotografia de muntanya:
Recull d’un total de 88 fotografies amateurs realitzades
sobre els temes “Confinament a la muntanya” i
“Esports a la muntanya”.

Realitzat per:
Club Muntanyenc Mollet

Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dijous

Hora del conte:

5 de Maig

L’hort de l’eriçona Aïrí

18.00 h

a càrrec d’Eva González
Per als més petits !

MAIG
Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dissabte
14 de Maig
11.00 h

Hora menuda:
Un dia amb En Punxetes
un eriçó que viu al camp i surt a buscar troballes

a càrrec d’Aïda Puig

Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dimecres

Hora del Conte, titelles: Històries de bosc

18 de Maig

a càrrec de Sàndal produccions

18.00
18.00 hh

Dos biòlegs us conviden a passar un dia explorant el Bosc. Carregats amb l'equipament d'Animàlia descobrirem les històries amagades d'animals de la fauna catalana. Alguns d'ells estan
en perill, d'altres estan perdent les seves llars i
nosaltres podem ajudar-los.
Recomanat de 2 a 8 anys. Durada: 30 minuts

Biblioteca Can Baratau, de Tiana

Dijous

Hora del Conte:

19 de Maig

Tupinamburga, la remeiera

18.00 h

a càrrec de Roser Serra
El follet Joan i la remeiera
Tupinamburga t’acompanyen
a descobrir el món de les

plantes remeieres.

MAIG
Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Dilluns
23 de Maig
17.00 h

Hora del conte: Històries del bosc
a càrrec de Fes-t’ho com vulguis.
Contes protagonitzats per personatges-animalets amb els quals els
nens i nenes es poden identificar fàcilment i trobar-hi valors com
l’amistat, la solidaritat, la constància i l’empatia.
I tots amb un denominador comú:
l’estima i el respecte per la natura.

Adreçat a infants a partir de 3 anys.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca.

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

Dimarts
24 de Maig

Itinerari literari:

La nostra natura vista per Josep Sol
a càrrec de Jordi Valls

18.00 h

Itinerari literari en el qual sortint de la biblioteca
ens endinsarem al Parc de la Serralada de Marina
per retornar posteriorment a l’urbs. Ho farem tant
físicament com literàriament mitjançant passatges
de llibres de l’escriptor colomenc Josep Sol en el
40è aniversari de la seva mort, evocant la natura,
agricultura i societat dels anys 20 i 30 d’una Santa
Coloma encara poble.

Biblioteca Pomar, de Badalona
Dimecres

Taller sobre

25 de Maig

el cant dels ocells

17.30 h

a càrrec de Javier Oliver Alejos,
biòleg expert en estudis de fauna

i educació ambiental

Cal inscripció prèvia

MAIG
Biblioteca Lloreda, de Badalona
Dijous

Taller de Marqueteria i realització d’un clauer

26 de Maig

Activitat per a conèixer

17.30 h

les aus de l’entorn
a càrrec de DURBEC

Biblioteca Can Sant Joan, de Montcada i Reixac
Dijous

Contes sobre la Natura

26 de Maig

i temps per usar la biblioteca

18.00 h

A càrrec del personal de la biblioteca
Per a infants entre 3-6 anys

Visita Espai Familiar Mentrestant

Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Divendres

27 de Maig

Taller: Mira, toca i descobreix els animals
a càrrec de Bioescola

18.00 h
Taller amb animals vius directament,
coneixerem de primera mà els nostres
animals vertebrats adoptats!
Adreçat a persones de totes les edats

MAIG
Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dissabte

Taller: Construcció de caixes niu per a ocells

28 de Maig
11.00 h

a càrrec de

Gestió
Natural

Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Dimarts

El Parc et dona ales:

31 de Maig

Taller de construcció d’una menjadora per a ocells

17.00 h

a càrrec de Durbec.
Els participants coneixeran
el perquè d’una menjadora,
quan i on col·locar-la, quins
aliments posar o quins ocells
la visitaran.
Adreçat a tots els públics.
Els infants menors de 12 anys
han d’anar acompanyats.
Inscripció prèvia a la biblioteca.

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

Dimarts

Taller i sortida ornitològica:

31 de Maig

Què diuen els ocells?

18.00 h

biòleg, consultor i educador ambiental.

Taller a la sala d’actes de la biblioteca per aprendre
a descriure, identificar i... dibuixar el cant dels
ocells. De cada espècie se’n comentaran aspectes
bàsics i la seva relació amb l’espècie humana i es
mostrarà material documental relacionat amb
aquests. Posteriorment, l’activitat es completarà
amb una sortida per esmolar l'oïda i reconèixer els
cants dels ocells urbans i forestals del Parc de la
Serralada de Marina.

a càrrec de Pere Alzina i Bilbeny,

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dimecres

Experimentem amb els microplàstics

8 de Juny

pel dia Mundial dels Oceans.

18.00 h

A càrrec d'Anèl·lides.
L’activitat permet conèixer els diversos tipus de microplàstics que
podem trobar a les nostres platges, com també sensibilitzar-nos
per saber quina procedència tenen i quan triguen en degradar-se.
Tot això es fa a partir d’un joc de proves on és poden classificar els
microplàstics, trobar de quin macro plàstic provenen i endevinar
l’edat de degradació.
Per acabar, es realitza una reflexió
per trobar solucions sostenibles a
partir d’un joc de diferències.
Recomanada de 4 a 12 anys.

Durada: 1h.

2002-2022

20 anys !!

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.sta.colomag.c@diba.cat

Biblioteca Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet Biblioteca Can Baratau. Tiana -

badabiblios@gmail.com

Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté Biblioteca Llefià - Xavier Soto Biblioteca Pomar -

b.sta.colomag.s@diba.cat

b.tiana.cb@diba.cat

Biblioteques de Badalona. Xarxa Municipal:

Biblioteca Lloreda -

b.st.fost.b@diba.cat

b.badalona.ca@diba.cat

b.badalona.lle@diba.cat

b.badalona.llo@diba.cat
b.badalona.p@diba.cat

Biblioteca Sant Roc -

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

