AGENDA D’ACTIVITATS
Serralada Litoral

Montnegre i el Corredor

2022

GENER
FEBRER
MARÇ

Un munt de propostes al voltant de la natura i la lectura!
Comencem l’any 2022 amb noves biblioteques que s’afegeixen al projecte, donem la
benvinguda a les biblioteques de Martorelles, Montornès del Vallès, Palafolls, La Roca del
Vallès i Vilanova del Vallès.
El 26 de gener és el Dia Mundial de l’Educació Ambiental i les biblioteques del projecte
faran activitats, mostres documentals i recomanacions de llibres per a totes les edats,
estigueu atents a les xarxes socials!

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS

Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Alella - Hort de la Rectoria, s/n - 935 559 055
Biblioteca Ilturo. Cabrera de Mar - Sant Joan, 8 - 937 542 949
Biblioteca Pública de Cabrils - Domènec Carles, 21 - 937 531 186
Biblioteca Lolita Milà. Martorelles. Dr. Santiago Tiffon, 21 - 935 704 437
Biblioteca Joan Coromines. El Masnou - Pujadas Truch, 1A - 935 571 888
Biblioteca Pompeu Fabra. Mataró - Pl. d’Occitània, s/n - 937 412 920
Biblioteca de Montornès del Vallès - Can Parera, 34 - 935 686 530
Biblioteca Enric Miralles. Palafolls - Parc de les Esplanes, s/n - 937 657 908
Biblioteca M. Serra i Moret - Pineda de Mar - Progrés, 22 - 937 623 796
Biblioteca Jaume Perich i Escala. Premià de Dalt - Riera de Sant Pere, 88 - 937 514 771
Biblioteca de la Roca del Vallès - Lope de Vega, 10 - 938 424 461
Biblioteca Can Llaurador. Teià - Av. J. Roca Suárez-Llanos, 40 - 935 550 104
Biblioteca de Tordera - Joan Maragall, 6 - 937 642 560
Biblioteca Contravent. Vilanova del Vallès - Pl. Països Catalans, 4 - 938 456 910
Biblioteca Can Manyer. Vilassar de Dalt - Pl. Miquel Martí i Pol, 6 - 937 530 952

GENER
EL MASNOU. Joan Coromines
Del 10 al 31
de gener

EXPOSICIÓ: Els colors que ens alimenten. Recull de treballs artístics de l'alumnat dels centres educatius del municipi sobre la importància del consum responsable i sostenible d’aliments.

MATARÓ. Pompeu Fabra
11 de gener a les
17.30 h

HORA DEL CONTE: La Filomena va al riu. A càrrec de Pengim Penjam. La
Filomena és una ovelleta que vol anar al riu a banyar-se. Es lleva quan surt el sol
amb una mica de mandra i cap a la muntanya va tot saltant. Espectacle poètic, visual
i tendre, acompanyat de la música de Mozart. Adreçada a infants de 0 a 3 anys. Cal
inscripció prèvia a la biblioteca, per telèfon o mail: b.mataro.pf@diba.cat

VILANOVA DEL VALLÈS. Contravent
13 de gener a les
18.00 h

HORA DEL CONTE: A la voreta del mar. A càrrec de Cia Patawa,
Al vestíbul de la biblioteca.

TORDERA
22 de gener a les
12.00 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Parlem amb els arbres. A càrrec de Lola
Casas, Carme Clopés i Cinta Riera.

LA ROCA DEL VALLÈS
24 de gener a les
17.30 h

HORA DEL CONTE: La nena dels pardals. A càrrec d’Isabel Gomis. Contes
i taller. Quan el Gran Timoner ordena exterminar tots els pardals perquè es mengen les collites, la Ming-Li decideix salvar-ne tants com pugui. El valerós gest d’aquesta nena petita serà una lliçó per als qui no van saber veure la importància de
cada espècie en el cicle de la vida. Una història poètica i emocionant sobre els petits herois quotidians i el respecte a la vida. El conte finalitzarà amb un taller on es
realitzarà un petit ocell amb paper. Per a infants a partir de 3 anys.

PREMIÀ DE DALT. Jaume Perich i Escala
24 de gener a les
17.30 h

HORA DEL CONTE: Ho2 PLANETA S.O.S. A càrrec de Sandra Rossi.

GENER
PREMIÀ DE DALT. Jaume Perich i Escala
Del 24 de gener al EXPOSICIÓ: La mar de plàstics. L’exposició descriu el problema de la contaminació marina per plàstics i les claus per a formar part de la seva solució. Medi
7 de febrer
Ambient, Diputació de Barcelona. A la sala d’adults de la biblioteca.

CABRERA DE MAR. Ilturo
25 de gener a les
18.00 h

BIBLIOLAB-TALLER ARTÍSTIC: Una ampolla com mai l’havies vist. A
càrrec d’Assumpció Ramón, professora de dibuix i pintura. Transforma un envàs
de plàstic en un test original i ple de color! Adreçat a adults. Gratuït. Cal inscripció
prèvia.

MONTORNÈS DEL VALLÈS
26 de gener a les
18.00 h

HORA DEL CONTE: La casa del vent. A càrrec de Sherezade Bardají. Contes
amb motiu de l'Eficiència Energètica. Activitat familiar per a infants +3 anys. Inscripcions a Entrapolis.com. Places limitades.

PALAFOLLS. Enric Miralles
26 de gener a les
17.30 h

TALLER CREATIU: Taller de construcció d'una menjadora per a ocells.
A càrrec de Durbec (Grup d'Estudi i Difusió de les Aus). Coneixerem el per què
d'una menjadora, tipus d'aliments, on col·locar-la o quins ocells la visitaran. Activitat gratuïta per a majors de 5 anys. Cal inscripció prèvia a b.palafolls.em@diba.cat

VILANOVA DEL VALLÈS. Contravent
27 de gener a les
18.00 h

TALLER DE MANUALITATS: Decorem pots de vidre amb material de
la natura. A càrrec de la biblioteca. Taller de manualitats amb material reciclat
per infants de 3 a 12 anys. Al vestíbul de la biblioteca.

PREMIÀ DE DALT. Jaume Perich i Escala
27 de gener a les
17.30 h

TALLER: Salvem els oceans. A càrrec de la Sandra Uve. Taller d’aquarel·la on
parlem de les espècies més perilloses dels mar: els plàstics i residus generals. Per a
infants a partir de 6 anys.

FEBRER
TEIÀ. Can Llaurador
1 de febrer a les
18.00 h

TALLER CREATIU: Animals del bosc i la granja. A càrrec dels alumnes de
l'institut Turó d'en Baldiri de Teià. Taller de manualitats amb materials reciclats per
recrear animals del bosc i la granja. Per a infants a partir de 4 anys.

CABRILS
De l’1 al 28 de
febrer

EXPOSICIÓ: Mostra del concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. Mostra fotogràfica de les fotografies que han participat al concurs fotogràfic
del Parc de la Serralada Litoral. Gerència de Serveis d’Espais Naturals.

EL MASNOU. Joan Coromines
Del 7 al 28 de fe- EXPOSICIÓ: El Meu nom és Calotriton i només visc al Montseny! Exposició fotogràfica divulgativa sobre el tritó del Montseny, un organisme únic i endèbrer
mic d’aquest massís. Malauradament la Unió Internacional per a la Conservació de
la Natura (IUCN) l’ha catalogat com a espècie en perill crític d’extinció. L’objectiu
de la mostra és difondre el coneixement d’aquest amfibi i de l’hàbitat on viu, les
amenaces que posen en perill la seva supervivència i les actuacions que es duen a
terme per millorar la seva conservació.

VILASSAR DE DALT. Can Manyer
11 de febrer a les XERRADA: La vespa asiàtica a Vilassar de Dalt. A càrrec de ADF Vilassar
de Dalt. La vespa asiàtica, un insecte considerat fauna invasora, va arribar fa uns
18:30 h
anys a Vilassar de Dalt, però, com ha arribat? Com afecta en el nostre entorn? Podem contribuir a controlar-ne la població? Cal inscripció prèvia. Places limitades.

EL MASNOU. Joan Coromines
13 de febrer a les HORA DEL CONTE: Bitxos. A càrrec de la Cia Patawa. El jardí de la caseta
s’ha omplert de bitxos en arribar el bon temps. Per a infants a partir de 3 anys.
11.00 h

TORDERA
12 de febrer a les HORA DEL CONTE: Kiviuq i els arbres. A càrrec de Susana Tornero. A partir de 5 anys.
11.00 h

FEBRER-MARÇ
TEIÀ. Can Llaurador
15 de febrer a les HORA DEL CONTE: Jully Papallona. A càrrec de Laura Asensio. Conte-taller
sobre la natura, l'amor pels arbres centenaris i el despertar de la consciència eco18.00 h
lògica. A partir de 4 anys.

PALAFOLLS. Enric Miralles
19 de febrer a les HORA DEL CONTE: Contes d’ocells. A càrrec de la Biblioteca. Recull de
contes per donar a conèixer diferents espècies d'ocells i algunes de les seves ca11.30 h
racterístiques. A partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia a b.palafolls.em@diba.cat.
Gratuïta.

PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
21 de febrer a les TALLER CREATIU: Màscares de natura. A càrrec de la Biblioteca. Activitat
infantil adreçada a nens de 5 a 10 anys. Cal inscripció prèvia.
18.00 h

EL MASNOU. Can Baratau
24 de febrer a les XERRADA: El Tritó del Montseny. A càrrec d’Aula BGT. Xerrada familiar
adaptada per infants amb debat participatiu per a conèixer el Tritó del Monseny,
18:30 h
un dels amfibis més amenaçats d’Europa.

MATARÓ. Pompeu Fabra
1 de març a les
18.00 h

HORA DEL CONTE: A la nostra manera amb Puig i contes. A càrrec de
les alumnes de Grau Superior d’Educació infantil de l’INS Puig i Cadafalch: Candela
Pavez, Laura Nisa, Carlos Peral, Ariadna Larrosa i Gisela Martínez. Celebrem el 3
de març. Dia Mundial de la natura. Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada
lliure.

PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
De l’1 al 30 de
març

EXPOSICIÓ: Mostra del concurs fotogràfic del Parc del Montnegre i el
Corredor. Mostra fotogràfica de les fotografies que han participat al concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. Gerència de Serveis d’Espais Naturals.

MARÇ
VILASSAR DE DALT. Can Manyer
5 de març a les
11.30 h

CONTES MENUTS: Visca la natura! A càrrec de la Biblioteca. Contes amb
motiu del Dia Mundial de la Natura i el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. Activitat destinada a famílies amb infants de 2 a 5 anys. Cal inscripció prèvia. Places
limitades.

VILASSAR DE DALT. Can Manyer
19 de març a les
11.00 h

BIBLIOLAB: Un bosc de sensacions. A càrrec de la Biblioteca. Activitat familiar de creació de poemes a partir de les sensacions que ens evoquen els elements
naturals del bosc. Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. Activitat destinada a
famílies amb infants a partir de 7 anys. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

TORDERA
24 de març a
les 17.30 h

CLUB DE LECTURA INFANTIL: Contes de la natura. A càrrec de la biblioteca. Contes més taller creatiu relacionat amb la natura. A partir de 7 anys,
grup tancat.

TORDERA
31 de març a
les 17.30 h

HORA DEL CONTE: Contes de la natura. A càrrec de la biblioteca. Contes
més taller creatiu relacionat amb la natura. Per a famílies amb infants a partir de 4
anys. Cal inscripció prèvia.

TROBA TOTES LES ACTIVITATS A:

bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios
DESCOBREIX EL PRESTATGE VIRTUAL “ESPAIS NATURALS”:

bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals

MOSTRES DOCUMENTALS
En motiu de l’efemèride ambiental del Dia Mundial de l’Educació Ambiental el 26 de gener, hi haurà mostres documentals a diversos espais de les biblioteques, amb una selecció de documents sobre aquesta temàtica:
Cabrera de Mar. Ilturo: del 7 al 27 de gener.
Mataró. Pompeu Fabra: del 17 al 29 de gener + aparador cultural
Palafolls. Enric Miralles: del 17 de gener al 7 de febrer + mostra documental
sobre els ocells a la sala infantil
Premià de Dalt. Jaume Perich i Escala: del 17 gener al 7 de febrer
Biblioteca de Tordera: del 17 al 31 de gener.
Biblioteca de La Roca del Vallès: del 24 al 31 de gener
Vilanova del Vallès. Contravent: del 24 al 31 de gener
El Masnou. Joan Coromines: del 24 al 31 de gener
Pineda de Mar. M. Serra i Moret: del 24 al 31 de gener

#EducacióAmbiental
#BibliosMaresme

#EA26

#Parcsibiblios

@xarxadeparcs @bibliotequesXBM

