AGENDA D’ACTIVITATS
Parc de la Serralada Litoral

2022

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

Parcs i biblioteques... naturalment!
Aquesta primavera celebrarem el Dia Europeu dels Parcs i la Setmana de la
Natura amb un munt d’activitats per a totes les edats.
No us perdeu les passejades de La Biblioteca, porta del Parc per conèixer la
natura que tenim més a prop. A més a més hi haurà aparadors culturals,
exposicions, hores del conte, tallers creatius,...

BIBLIOTEQUES I PARCS
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 de Montornès del Vallès - Can Parera, 34 - 935 686 530
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 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
Parc de la Serralada Litoral - p.slitoral@diba.cat - 937 540 024

OCTUBRE
VILASSAR DE DALT. Can Manyer
De l’1 al 31
d’octubre

EXPOSICIÓ: 13è Concurs Fotogràfic de la Serralada Litoral. Exposició
de les fotografies que van formar part del 13è Concurs Fotogràfic de la
Serralada Litoral, realitzat al 2021

EL MASNOU. Joan Coromines
De l’1 al 31
d’octubre

EXPOSICIÓ: Àfrica, un continent dinàmic. Exposició per a mostrar un
continent vital, ric, treballador, creatiu i lluitador.

TEIÀ. Can Llaurador
4 d’octubre
18.00 h

TALLER FAMILIAR: Arbres de tardor. Iniciem la tardor dibuixant i creant
arbres ben originals. A càrrec del personal de la biblioteca. Taller per a infants acompanyats.

MONTORNÈS DEL VALLÈS
5 d’octubre
17.00 h

HORA DEL CONTE MENUDA: Un bosc molt animat. Al bosc hi viuen
molts animals, grans i petits, a dalt dels arbres o dins dels caus, i tots tenen
històries per explicar a aquells que les vulguin escoltar. A càrrec de Lídia
Clua. Per a infants de menys de 3 anys.

EL MASNOU. Joan Coromines
5 d’octubre
18.30 h

CONFERÈNCIA: Riqueses i contradiccions d’un continent ple de dinamisme. Mostrar una Àfrica vital, rica, enginyosa, treballadora, lliutadora que
se'ns presenta sota un enorme ventall de fórmules i ens ensenya que la
creativitat africana no té límits.

OCTUBRE
LA ROCA DEL VALLÈS
10 d’octubre
17.30 h

LABORATORI DE LECTURA: "Boom...bombes de llavors!". Taller de lectura en veu alta de contes sobre el cicle de la vida i la natura. un munt
d'històries d'amor i respecte cap a la nostra Mare Terra. Inclou taller d'elaboració de bombes de llavors. Per a infants a partir de 3 anys. A càrrec de
Planeta pastanaga.

PREMIÀ DE DALT. Jaume Perich i Escala
13 d’octubre
17.30 h

HORA DEL CONTE: Tupinamburga, la remeiera. Expliquem el conte i olorem algunes de les plantes protagonistes tot fent un petit joc per endevinar
a quins personatges pertanyen. A continuació fem saquets d’espígol per
allunyar els malsons. A partir de 3 anys.

ALELLA. Ferrer i Guàrdia
14 d’octubre
18.00 h

HORA DEL CONTE: Contes que bufa el vent. El vent bufa... ens bufa
històries, contes i faules dels animals, arbres i plantes que viuen en les
nostres terres mediterrànies. Narradora: Violeta Antó . A partir de 3 anys.

TEIÀ. Can Llaurador
15 d’octubre
11.00 h

TALLER FAMILIAR: Taller de caixes niu. Sortida al Parc de la Serralada
Litoral amb l’ADF Teià per comprovar l’estat i nidificació de les caixes niu
de raspinell, mallerenga i ratpenat penjades l’any 2021, netejar-les i tornarles a penjar per iniciar el cicle de caixes de posta. Taller per a infants
acompanyats.

OCTUBRE
TEIÀ. Can Llaurador
18 d’octubre
18.00 h

HORA DEL CONTE: El bosc del cargol. Rondalles de colors, d’amistat,
de paciència, de festa i d’aventures, totes elles cantades i contades amb
l’ajuda d’un acordió i de petits titelles i objectes musicals per la rondallaire
Marta Catalan. A partir de 3 anys.

CABRILS
20 d’octubre
17.00 h

TALLER FAMILIAR: Taller d'endrapasomnis de tardor. Realització d'endrapasomnis amb elements de la natura, fulles, branquetes, etc. a càrrec
de Talleret Craft. Per a infants de 6 a 10 anys acompanyats. Cal inscripció
prèvia.

ALELLA. Ferrer i Guàrdia
28 d’octubre
19.00 h

CONFERÈNCIA: Les aus rapinyaires i la seva silueta. Alfons Alier respondrà el perquè de la forma de les ales i de la cua, la mida i el tipus de vol
dels rapinyaires

LA ROCA DEL VALLÈS
29 d’octubre
10.00 h

SORTIDA: Coneixem el bosc amb la Castanyera. Quan arriba la tardor,
arriba la Castanyera! Farem una passejada per conèixer els secrets que
amaguen el boscos durant la tardor de la mà de la castanyera. Itinerari teatralitzat!

NOVEMBRE
VILASSAR DE DALT. Can Manyer
4 de novembre
18.00 h

HORA DEL CONTE: Històries de bosc. Narració oral de contes ambientats al bosc, amb la manipulació de titelles de fusta articulats. A càrrec de
Sàndal Produccions. Activitat per a infants acompanyats.

EL MASNOU. Joan Coromines
13 de novembre TALLER: Descobrim i experimentem. Taller per a experimentar amb el
material de la maleta pedagògica de la Serralada del Montnegre i el Corre17.30 h
dor. Adreçat a infants majors de 6 anys.

TEIÀ. Can Llaurador
15 de novembre TALLER FAMILIAR: Manualitats de tardor amb elements de la natura.
Amb elements de la natura i diferents tècniques artístiques farem diferents
18.00 h
propostes artístiques amb els colors de la tardor. A càrrec del personal de
la biblioteca. Taller per a infants acompanyats.

MONTORNÈS DEL VALLÈS
16 de novembre BIBLIOLAB: La Ciència del Cervell... t’enganyen els ulls? a càrrec de
Funbrain. El cervell com a eina de percepció de la realitat. És sempre fia17.00 h
ble? Te les seves pròpies regles de comportament, més enllà del que és
estrictament “real”? Taller per a fomentar el pensament crític per l’anàlisi de
la informació i resolució de problemes i comprendre el funcionament del
nostre cervell. Recomanat per a infants de 7 a 9 anys.

EL MASNOU. Joan Coromines
19 de novembre HORA DEL CONTE: La revolta climàtica dels contes. Sessió de contes
sobre el canvi climàtic i la preservació del medi ambient. A partir de 3 anys.
11.00 h
A càrrec de Vivim del Cuentu.

DESEMBRE
EL MASNOU. Joan Coromines
15 de desembre TALLER: Reciclem. Taller familiar per a construir una joguina amb materials reciclats. Adreçat a infant entre 8 i 10 anys, a càrrec d'Els contes
17.30 h
d'en Momo

Amb motiu de les efemèrides ambientals del Dia Mundial de l’Hàbitat el
3 d’octubre i el Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament el dia 10 de novembre, les biblioteques estan preparant
aparadors culturals i mostres documentals sobre aquesta temàtica.

TOTES LES ACTIVITATS A:

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

bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals

Les biblioteques faran diverses accions a les xarxes socials:

#BibliosMaresme
#bibliotequesVO
#Parcsibiblios
@xarxadeparcs

@bibliotequesXBM

