GENER, FEBRER i MARÇ 2018

Aquest hivern... activitats per a tothom al voltant
de la natura!
Les Biblioteques del Maresme que formen part del projecte
“Parcs i biblioteques, naturalment! Us conviden a gaudir
d’activitats per a tots els públics.
Aquest primer trimestre, es celebra el Dia Mundial de
l’Eficiència Energètica, el 5 de març, per prendre consciència i
reflexionar sobre el consum responsable de l'energia.
Amb aquest projecte pioner, les biblioteques d’Alella, Cabrera de
Mar, Cabrils, El Masnou, Mataró Pompeu Fabra, Premià de Dalt,
Teià, Tiana, Tordera i Vilassar de Dalt, us conviden a gaudir més i
millor de l’entorn natural més proper: el Parc de la Serralada
Litoral, el Parc del Montnegre i El Corredor i el Parc de la
Serralada de Marina, tots tres a la comarca del Maresme.

ACTIVITATS GENER, FEBRER i MARÇ 2018
Biblioteca de
Tordera

EXPOSICIÓ Estima l’aigua, cada
gota compta

Del 8 al 31 de
gener

5 plafons de petit format per
tenir
coneixement
del
malbaratament de l’aigua.
Activitat per a tots els públics.

Biblioteca
HORA DEL CONTE Contes del bosc i
9 de gener a
Pompeu Fabra - altres històries, a càrrec de Montse
les 18 h
Margalef
Mataró

Activitat per a nens i nenes a
partir de 4 anys.

Biblioteca Joan
Coromines Masnou, El

HORA DEL CONTE Els sons robats, 13 de gener a
a càrrec d’Eva González
les 11 h

Activitat per a nens i nenes a
partir de 4 anys.

Biblioteca Can
Manyer Vilassar de Dalt

CONTES
MENUTS
La
gran
13 de gener a
orquestra del bosc, a càrrec del
les 11.30 h
personal de la biblioteca

Activitat per a nens i nenes de
2 a 5 anys.

Biblioteca Can
Llaurador - Teià

HORA DEL CONTE El Pep i la Bel
16 de gener a
ens expliquen contes, a càrrec de
les 18 h
Maribel Paret i Pep

Activitat per a nens i nenes a
partir de 3 anys.

Biblioteca Can
Baratau - Tiana

HORA DEL CONTE Contes de
25 de gener a
tritons i libèl·lules, a càrrec de
les 17.30 h
Marta Catalan

Activitat per a nens i nenes a
partir de 3 anys.

Biblioteca de
Cabrils

TALLER INFANTIL Feu el tres en
26 de gener a
ratlla amb elements naturals, a
les 18 h
càrrec de Pilar Aznar

Activitat per a nens i nenes a
partir de 4 anys.

Biblioteca Can
Manyer Vilassar de Dalt

TALLER INFANTIL Fem màscares
10 de febrer a
d’animals, a càrrec del personal de
les 11.30 h
la biblioteca

Taller on es realitzaran
màscares d’animals que viuen
al bosc, com l’esquirol o la
guineu. Activitat per a nens i
nenes a partir de 4 anys.

Biblioteca
Jaume Perich i
Escala - Premià
de Dalt

HORA DEL CONTE La cabana dels
somnis, a càrrec de la Cía.
Minimons

Activitat familiar.

13 de febrer a
les 17.30 h

ACTIVITATS GENER, FEBRER i MARÇ 2018
Biblioteca
HORA DEL CONTE El meu gran
13 de febrer a
Pompeu Fabra - arbre de Michaël Jacques Goldstyn,
les 18.00 h
a càrrec de Montse Margalef
Mataró

Amb la col·laboració de les
alumnes de Grau Superior
d’Educació infantil de l’Institut
Puig i Cadafalch de Mataró.

Biblioteca Iluro
- Cabrera de
Mar

Es tracta d'un compromís
global en què, entre altres
punts, es té en compte
l’eficiència energètica.

EXPOSICIÓ Objectius de desenvolupament sostenible

Del 14 de
febrer al 7 de
març

Biblioteca
ESPAI DE LECTURA a la Fira de 17-18 de
Pompeu Fabra l’Arbre i la Natura de Mataró
febrer
Mataró

Dins la Fira de l’Arbre i la
Natura de Mataró, les
Biblioteques
de
Mataró
ofereixen un espai de lectura
per a les famílies.

Biblioteca de
Tordera

HORA DEL CONTE De quin planeta
21 de febrer a
ets, Anna Tarambana? A càrrec de
les 18h
Mon Mas

Per a famílies amb nens i
nenes a partir de 4 anys.

Biblioteca Can
Baratau - Tiana

HORA DEL CONTE Els sons robats, 22 de febrer a
a càrrec d’Eva González
les 17.30 h

Activitat per a nens i nenes a
partir de 3 anys.

TALLER INFANTIL Fem un diorama
23 de febrer a
del bosc, a càrrec del personal de
les 18.30 h
la biblioteca

Taller on, a partir d’una caixa
de cartó i amb elements
naturals i reciclats es realitzarà
un diorama que representarà
una escena del bosc en tres
dimensions. Activitat per a
nens i nenes de 8 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia. Places
limitades.

Biblioteca
TALLER INFANTIL Amb la casa sí
24 de febrer a
Ferrer i Guàrdia que s'hi juga: taller per a la
les 11.00 h
sensibilització energètica
- Alella

Activitat familiar de 6 a 11
anys. Celebració Dia Mundial
de l'Eficiència energètica. Amb
la col·laboració del Col·legi
d’Aparelladors de Barcelona.

Biblioteca
HORA DEL CONTE Contes del cel, a 27 de febrer a
Ferrer i Guàrdia
càrrec de Núria Urioz
les 17 h
- Alella

Activitat familiar.

Biblioteca Can
Manyer Vilassar de Dalt
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Biblioteca
MOSTRA DOCUMENTAL Boscos i
Tot el mes de
Pompeu Fabra - parcs de Catalunya i d’arreu del
febrer
món
Mataró

A la sala d’adults.

Biblioteca Can
Manyer Vilassar de Dalt

de Tot el mes de
març

Obres realitzades pels socis de
La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc.

Biblioteca
MOSTRA DOCUMENTAL Energies
Tot el mes de
Pompeu Fabra - alternatives i fons especial de
març
sostenibilitat
Mataró

Per tal de celebrar el Dia
Mundial
de
l’Eficiència
Energètica. A la sala d’adults.

Biblioteca Iluro
- Cabrera de
Mar

Amb maquetes a petita escala,
els infants construiran una
central solar fotovoltaica, amb
la que podran fer anar un
motor.

EXPOSICIÓ 5a Exposició
fotografia de muntanya

TALLER Experiments amb energies
5 de març a les
alternatives, a càrrec de Fundació
18 h
Privada Sigea

Biblioteca
ESPAI CREATIU Vols fer un molinet
Pompeu Fabra - de paper? A càrrec de Montse
Constans
Mataró

17 de març
Tot el dia

Des de la Biblioteca Pompeu
Fabra et proposem fer un
molinet de paper, una senzilla
manualitat per ajudar-nos a
entendre la importància de
l'ús racional de l'energia.

Biblioteca Can
Baratau - Tiana

17 de març
d’11 a 14 h

Activitat per a adults.

gener, febrer i
març

A la sala de música i revistes.

TALLER Herbes remeieres de l’Àvia
Pepa, a càrrec de Sílvia Sancho

Biblioteca
APARADOR CULTURAL Parcs i
Pompeu Fabra biblioteques, naturalment!
Mataró

Organitza:

