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

2002-2022
20 anys del Parc

Octubre

Novembre
Desembre

El 3 d’octubre és el Dia Mundial de l’Hàbitat

El 10 de Novembre és el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament
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
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

Biblio@teneu. Sant Fost de Campsentelles - Plaça de la Vila, s/n - 935 796 981
Central. Santa Coloma de Gramenet - Jardí de Can Sisteré, s/n - 934 661 551
Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet - Pça. Sagrada Família, s/n - 934 682 697
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

OCTUBRE
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet
De l’1 al 31 EXPOSICIÓ: Parc de la Serralada de Marina
d’Octubre

És una exposició destinada a donar a conèixer la gestió i els valors
naturals i culturals del Parc de la Serralada de Marina, i a apropar
l’espai natural a la població visitant, en
especial als escolars.
Al llarg de l’exposició, la Marina, una noia
ibera, filla del cap del poble que va habitar fa
més de 2.000 anys el turó de les Maleses,
prop de l’actual Montcada i Reixac, obrirà les
portes del Parc als visitants.

Biblioteca Can Baratau, de Tiana
Dilluns

Construïm un Hàbitat animal
3 d’Octubre Taller (què preferiu: selva, mar, àrtic?)
18.00 h

A càrrec del personal de la biblioteca.
Per a infants a partir de 6 anys

Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet
Dilluns
3 d’Octubre
18.00 h

HORA DEL CONTE

La granota Carlota, a càrrec d’Ecometròpoli
La granota Carlota vivia en un petit estany a la vall d’una muntanya.
Cada matí al despertar, des del Nenúfar on
dormia, mirava el seu reflex a l’aigua per
tal d’empolainar-se i posar-se ben bonica.
Dia Internacional de l’Hàbitat

OCTUBRE
Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Del 3 al 31
d’Octubre
D’Octubre

Exposició fotogràfica:
Concurs del Parc
de la Serralada de Marina
Exposició de les imatges guanyadores i d’una
selecció de les més destacades de la darrera
edició del concurs, dedicat a promoure i donar
a conèixer els valors naturals, culturals i
històrics del Parc de la Serralada de Marina.
Organitzada pel Consorci del Parc de la Serralada
de Marina i la Diputació de Barcelona.

Biblioteca Pomar, de Badalona
Dimecres

Hora del Conte:

5 d’Octubre Un año con las golondrinas
17.30 h

de Thomas Müller

Seguit d’un taller infantil

En el marc del Dia mundial de les aus migratòries.

Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dimecres
5 d’Octubre
17.30 h

Hora del Conte - Taller: Jully Papallona
a càrrec de Laura Asensio
Sofia, una nena de cinc anys no vol anar a dormir. Vol que la mare li expliqui el seu conte preferit Jully Papallona, l'aventura d'una noia molt
valenta que viurà 1 any en una sequoia perquè no sigui tallada.
Un conte inspirador que posa en relleu l'esperit aventurer i determinat
dels nens, l'amor i el respecte pels arbrers centenaris i ancestrals.
El taller vol recrear el cicle que va des que un arbre neix i creix fins que
es talla i es converteix en paper i/o cartró. Farem arbres petits 3D
amb una casa a dalt de l'arbre, escala, corda, fulles, etc...
Activitat recomanada a partir de 4 anys

OCTUBRE
Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dijous
13 d’Octubre

18.00 h

Xerrada:

Vols conèixer el teu amic?
a càrrec d’Alba Vázquez i Javier Aguirre

Si tens un gos que acaba d'arribar a casa o vols aprofundir amb més
coneixements vine a la xerrada. Activitat emmarcada dins el projecte
de Parcs i Biblioteques, naturalment!
Parlarem entre altres coses de:
Adopció, compra i acollida, Necessitats del gos, Relació
entre races i estil de vida, Vies a seguir en cas de no poder
fer-se càrrec del gos per motius externs, Alimentació, Vacunes, Higiene, Emergències i precaucions, El passeig, Sociabilització, Jocs i esports, Cognitiu, Emocional, Legislació

Activitat recomanada per a majors de 16 anys

Biblioteca Biblio@teneu, de Sant Fost de Campsentelles

Dilluns
17 d’Octubre

17.00 h

Contes per a nadons:

Bitxos

A càrrec de la Cía. Patawa
El jardí de la caseta s’ha omplert de bitxos en
arribar el bon temps. El cargol surt de la closca,
“Cargol treu banya” cantem. Si arriba la marieta “Vola vola” cantarem. I vindran molts més
bitxos amb una cançó rabent: l’abelleta, la granota, la papallona també; l’escarabat Bum Bum
s’acosta, i l’aranyeta ja el sent, i s’enfila a la
teulada i rellisca... ja ho sabem! Cançoneta a
cançoneta totes juntes cantarem, i al final amb
“La Tortuga ballaruda” ballarem!

Adreçat a infants entre 1 i 3 anys. Inscripció prèvia a la biblioteca.

Biblioteca Can Casacuberta, Badalona (Sala Josep Uclés)

Dijous
27 d’Octubre

18.00 h

L’hora del Conte:
Oh! Aigua!
a càrrec de la Cia
Laberta Delpoblet

Un bon dia, quan vol anar a pescar, l’Esteve
Pescallunes… no troba el mar! Un espectacle
que ens farà descobrir la importància de cuidar el que estimem i ens dona vida.

Recomanat a partir de 4 anys

NOVEMBRE
Bib. Singuerlín-Salvador Cabré, de Sta. Coloma de Gramenet
2

7 Novembre Exposició:
fins
10 Desembre

Concurs Fotogràfic del Parc
de la Serralada de Marina 2021
Arriben a la biblioteca les fotografies premiades
del 8è Concurs Fotogràfic del Parc de la Serralada de Marina. Com cada any podreu trobar les
millors fotografies presentades als apartats de
flora i/o fauna, de patrimoni i de paisatge.

Biblioteca Can Sant Joan, de Montcada i Reixac
Dimarts

Taller: Insectes i aranyes a les vostres mans

8 Novembre

A càrrec de Sergi Romeu
No tots els animals ens són atractius. La
majoria d'invertebrats ens produeixen
una sensació de rebuig. Voleu saber si sou
capaços de tocar una taràntula? En aquest
taller podreu gaudir d'una mostra d'insectes i d'altres invertebrats a tocar de vosaltres.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 15 places.
Per a estudiants de 1r a 4t d’ESO.

18.00 h

Biblioteca Can Casacuberta, Badalona (Sala Josep Uclés)

Dijous

L’hora del conte: Dins del bosc

10 Novembre

a càrrec de Lidia Clua
Un bosc amaga molt secrets… Animalons que no volen ser
vistos i històries que volen ser
explicades. Ens acompanyeu
a descobrir-los?

18.00 h

Activitat familiar adreçada a
nens i nenes de 0 a 3 anys.

NOVEMBRE
Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
De l’11
al 27 de
Novembre

Exposició:
Les empremtes del passat
Aquesta exposició vol ser una aproximació al
món de la paleontologia, centrant-nos en què
és i com és forma un fòssil, tot gaudint i fent
un joc amb una selecció de fòssils trobats, la
majoria d’ells, a Catalunya. Farem junts un viatge en el temps descobrint animals i plantes
que van viure ara fa milions d’anys. A més, inclou una visita guiada el primer dia.

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

Dimecres

Taller infantil: Coneguem les abelles

16 Novembre A càrrec d’URSUS, escola de natura
Un taller per descobrir el món increïble de les
abelles i el seu context i entendre la importància
que tenen aquests insectes en els ecosistemes i
la nostra supervivència. Un taller per aprendre
com són, com viuen, com s’organitzen, l’estructura social, què produeixen... tot això amb material per què puguin veure’l i escoltar.

18.00 h

Cal inscripció prèvia.
Activitat per a infants majors de 4 anys

Biblioteca Can Sant Joan, de Montcada i Reixac
Dijous

Taller Toca-Toca: coneguem els animals vertebrats

24 Novembre a càrrec de Bioeduca

17.30 h

Taller molt pràctic i dinàmic on els infants toquen, observen i descobreixen
directament diferents animals vius:
eriçó, tortuga, gripau, ocell, xinxilla,
gerbo...
Edat: infants de 3r a 6è de Primària
Cal inscripció prèvia

NOVEMBRE - DESEMBRE
Biblioteca Elisenda de Montcada, de Montcada i Reixac
Dimecres

L’hora del Conte:

30 de

L’arbre de sucre a càrrec d’Ada Cusidó

Novembre

Adaptació pròpia d'un conte de Joles Senell (contes dolços).

17.30 h

Quan era petita em mirava el paisatge de la vida des del balcó de casa.
A la primavera veia les orenetes passar, però mai s’aturaven a saludar-me;
a l’estiu volia convidar el mar a viure a casa per passar-me el dia dins de
l’aigua ballant amb els peixos; a la tardor, regalava una bufanda a cada flor
i a l’hivern la finestra quedava tancada!
Ara que ja soc gran, m’agrada tocar les
estacions i veure com es transformen.
Un conte on passejarem per les diferents
estacions de l’any, Veurem com canvia el
paisatge, i com canviem nosaltres!

Activitat recomanada a partir de 4 anys.

Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet
Del 12 de
Desembre
al 13 de

EXPOSICIÓ
Mostra fotogràfica de la Serralada de Marina
Exposició fotogràfica del concurs anual que convoca la Xarxa de
Parcs Naturals i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

Gener
Descobreix
què tenim
a tocar!

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 -

b.sta.colomag.s@diba.cat

b.tiana.cb@diba.cat

Biblioteques de Badalona. Xarxa Municipal:

badabiblios@gmail.com

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

b.st.fost.b@diba.cat

b.badalona.ca@diba.cat

b.badalona.lle@diba.cat

b.badalona.llo@diba.cat

Biblioteca Pomar - 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

