AGENDA D’ACTIVITATS
Parc del Montnegre i el Corredor

2022

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

Parcs i biblioteques... naturalment!
Amb aquest projecte, t’animem a conèixer el territori així com el patrimoni
natural i cultural del teu entorn. Documentals, xerrades, tallers i visites guiades
organitzades per les biblioteques públiques dels municipis establerts en cada
zona d’influència dels Parcs Naturals t’aproparan la lectura i la natura.

BIBLIOTEQUES I PARCS

Biblioteca Can Casas - Llinars del Vallès - Av. Pau Casals, 26 - 938 413 448
Biblioteca Pompeu Fabra - Mataró - Pl. d’Occitània, s/n - 937 412 920
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 L’Escorxador - Sant Celoni - Rectoria Vella, 10 - 938 673 313
Biblioteca de Tordera - Joan Maragall, 6 - 937 642 560
Parc del Montnegre i el Corredor - p.montnegre@diba.cat - 934 727 670

OCTUBRE
PALAFOLLS. Enric Miralles
De l’1 al 31
d’octubre

EXPOSICIÓ: La ruta de la Tourdera. Exposició sobre el projecte de dinamització dels recursos naturals, culturals i immaterials vinculats al riu
Tordera i la seva conca. A càrrec del Consell Comarcal de la Selva.

PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
Del 3 al 9
d’octubre

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL: Dia Mundial de l’Hàbitat. Exposició documentat sobre el tema.

MATARÓ. Pompeu Fabra
7 d’octubre
18.00 h

HORA DEL CONTE I LABORATORI DE LECTURA: El rebost del cau. Activitat al voltant de l’àlbum il·lustrat Frederick de Leo Lioni. A càrrec de personal de la biblioteca. A partir de 4 anys. Entrada lliure. Aforament limitat.

SANT CELONI. L’Escorxador
Del 4 al 24
d’octubre

EXPOSICIÓ: Dins del bosc. Instal·lació que proposa un joc de recerca
de personatges de la tradició oral a dins d’una il·lustració d’un bosc i
acompanyada de textos sobre boscos i de llibres.

PALAFOLLS. Enric Miralles
7 d’octubre
19.00 h

XERRADA: Ruta de la Tourdera. Presentació de la ruta i les seves característiques. A càrrec del Consell Comarcal de la Selva.

OCTUBRE
PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
14 d’octubre
17.30 h

HORA DEL CONTE PELS MÉS MENUTS: Vent de tardor. Pedagogia musical a càrrec de Musinfant. Infants fins a 3 anys.

PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
17 d’octubre
18.00 h

TALLER CREATIU: Pinta i decora un test. Activitats a partir de 7 anys i
amb infants acompanyats. Cal inscripció prèvia.

LLINARS DEL VALLÈS. Can Casas
22 d’octubre
10.30 h

TALLER DE FOTOGRAFIA: Sortida fotogràfica al parc del Montnegre i el
Corredor: a càrrec de Mariano Pagès. Inscripció prèvia. Cal disposar
de mitjà de transport.

TORDERA
22 d’octubre
11.30 h i
12.30 h

TALLER CREATIU: Fil i agulla: vine a fer un punt de llibre de la tardor.
Taller infantil a partir de 7 anys. En el marc de la Fira del Conte de Tordera.
Cal inscripció prèvia. Places limitades. Dues sessions.

TORDERA
22 d’octubre
11.45 h

CONTE INCLUSIU EN LLENGUA DE SIGNES: La bruixa Amalurra i la
màgia més poderosa. A càrrec de Montse Panero i Isabel Sanmartín.
Per a famílies amb infants a partir de 4 anys. En el marc de la Fira del Conte de Tordera.

NOVEMBRE
PINEDA DE MAR. M. Serra i Moret
Del 2 al 30 de
novembre

EXPOSICIÓ: Parc del Montnegre i el Corredor. El personatge carboner Pep Carbó ens descobreix els secrets del parc amb passejades audiovisuals, objectes mòbils i ambientació aromàtica. Exposició per al públic en general així com a públic escolar fins el primer cicle de l’ESO.

SANT CELONI. L’Escorxador
10 de novembre
17.30 h

TALLER FAMILIAR: Insectes socials. Analitzarem diferents tipus d’insectes socials, la seva la importància i els beneficis que ens aporten. A
càrrec d'Educabitxos. Cal inscripció prèvia. Activitat per a infants acompanyats.

PALAFOLLS. Enric Miralles
12 de novembre
10.30 h

TALLER FAMILIAR: Herbari. Amb la Mireia Córdoba, coneixerem les
plantes més representatives de l'entorn, tot creant un herbari personal.
Taller per a infants de qualsevol edat, acompanyats d'un adult. Cal inscripció prèvia.

TORDERA
18 de novembre
18.00 h

TALLER PER ADULTS: Taller de sabó de l’àvia. Taller sostenible on
reciclarem l’oli usat com a element principal per a l’elaboració de sabó
per fer la bugada. A càrrec de Los Jabones de Luna. Cal inscripció prèvia, places limitades.

SANT CELONI. L’Escorxador
19 de novembre
11.00 h

TALLER FAMILIAR: Mural del clima. El projecte "mural del clima" ens
permet entendre el problema del canvi climàtic i de quina manera podem trobar solucions. A càrrec de Mathieu Durrande. Inscripció prèvia i
amb infants acompanyats.

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.

CLUB DE LECTURA
La biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni organitza el club de lectura
“Entre Plantes” que gira al voltant de la descoberta de la flora de l’entorn més proper.

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

