
Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona

AGENDA ABRIL 2015
DESTAQUEM
ENCÈN LA METXA!  CONEGUEM ELS FORJADORS DE LA FESTA. L’Avantsala de les Festes de Maig

TROBADES, EXPOSICIONS I TALLERS DE JOCS
Del 9 al 29 d’abril

Trobades amb les entitats de cultura popular badalonina a totes les biblioteques de la ciutat i al Centre Cultural l’Escorxador Nau-3. Aquest any ens 
visiten: Castellers de Badalona, Bufons del Foc i Bufons del Toc, La Colla de Geganters de Badalona, Confraria de Sant Anastasi, Diables de Badalona, 
Badalona Bèsties de Foc, Grup de Diables Kapaoltis i Miquelets de Badalona Colla Trabucaire. 
Parlarem amb ells de cultura, tradició i de quin és el seu paper en les Festes de Maig. Ens explicaran contes, majoritàriament propis de les entitats, i 
faran tallers per ensenyar als nens i nenes com es porten els elements (capgrossos, gegants, dracs, etc), com es fa un pilar, com es vesteixen, les músi-
ques tradicionals...
Exposicions que expliquen gràficament la cultura popular badalonina i que s’acompanyen d’elements propis de les entitats que protagonitzen les troba-
des a cada un dels equipaments.

Tallers conduïts per aprendre jugant als nostres jocs: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir.
Aquest any presentem el joc complet d’Aquesta la saps? Un joc de preguntes sobre les Festes de Maig, el Dimoni de Badalona i les entitats de cultura 
popular badalonina en el que hi han participat totes elles

*Encén la metxa! és un projecte cultural que té per objectiu difondre els elements festius de la ciutat que participen en les Festes de Maig.

Consulteu el calendari d’activitats. http://issuu.com/badabiblios/docs/original_cartell_dina3_activitats_e

PER LA DIADA DE SANT JORDI PORTEM LES TERTÚLIES I ALTRES ACTIVITATS AL CARRER
A la plaça de la Vila, a partir de les 10 h
Activitats infantils, tallers de manualitats i narració de contes 
Tallers d’escriptura romana amb Reconstrucció Històrica Badalona-Museu de Badalona.
Tertúlia literària, a les 11 h sobre el llibre Sukkwan Islandt de David Vann 
L’hora del conte a les 17 h l’hora del conte El dimoni pelut, a càrrec de la seva autora Marisol López (per a infants menors de 6 anys)
A la plaça Antonio Machado, a partir de les 17 h
Participació de la Biblioteca Llefià-Xavier Soto a la Gimkana per a infants.
A la plaça Camarón, a partir de les 17 h
Contes a la fresca: Contes de terrat a càrrec d’Anna Roca i tallers de manualitats

*Organitzat amb la Fundació Ateneu Sant Roc

AQUEST MES ENS VISITA
M. Carme Roca i Costa
Per compartir una trobada que estarà centrada en la seva obra Barcino i que tindrà lloc a la sala d’actes del Museu de Badalona, el divendres 17, a les 19 h. 
Inscripcions i més informació a: Biblioteca Can Casacuberta

*Amb la col·laboració del Museu de Badalona

ALTRES NOTÍCIES I ACTIVITATS D’INTERÈS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS:
- Vols formar part del nostre club de lectura virtual? Ofereix activitats de foment de la lectura en format virtual: tertúlies literàries temàtiques, concurs 
de relats col·lectius en línia i d’altres que combinen l’activitat presencial i en línia. Un espai de debat, interrelació i d’intercanvi de coneixement. 
Es pot demanar en línia. Més informació a www.badabiblios.cat

- Vols rebre el butlletí mensual d’activitats destacades de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona? 
Es pot demanar en línia. Més informació a www.badabiblios.cat

Més informació a www.badabiblios.cat

En conveni amb:



BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 8, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
L’Hora del conte 
La Princesa i el pèsol de Hans Chistian Andersen
2 d’abril Dia Internacional del Llibre Infantil

BIBLIOTECA POMAR 
Dimecres 8, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
L’alquimista de Paulo Coelho

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 8, a les 16 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Joana E de M. Antònia Oliver
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA SANT ROC
Dimecres 8, a les 17.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Contes per parlar d’autors diversos
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 8, a les 18 h

L’ Hora del conte
Contes desexplicats Sant Jordi a la cova del Drac
Al finalitzar el conte farem el Taller de Sant Jordi
Per a infants a partir de 6 anys anys. 

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 8, a les 18 h

L’Hora del conte
Un dia a l’escola de Sarah Powell
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 8, a les 18.30 h

Taller
Per Sant Jordi: La Rosa
Cal inscripció prèvia. Per a infants a partir de 6 anys.

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 9, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
L’Hora del conte, contes de seguretat viària 
Moc, Moc de la Policia Local de Figueres 
a càrrec de la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona

BIBLIOTECA LLOREDA
Dijous 9, a les 18 h

L’Hora del conte
Arrelarreu “Expliquem contes del país on vam nèixer”
Responsable: Comissió gestora del Pla Educatiu d’Entorn de la Pau Coordinació: Òmnium cultural /LIC

En conveni amb:



BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 9, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de castells i altres elements festius 
Trobada i presentació del conte Tornasol anxeneta de Castellers de Badalona
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que té com a objectiu difondre 
els elements festius de la ciutat que participen a les Festes de Maig.

BIBLIOTECA POMAR
Divendres 10, a les 17.30 h

Els Divendres a la Biblioteca
Taller de manualitats, jocs, contes per a tota la família. 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 6 i 11 anys. 
Amb la col·laboració de Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir 
de les 4 de la tarda, per correu electrònic o telèfon

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Divendres 10, a les 18 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El Vestit d’Emilie Flöge i altres contes de Clara Soley
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 14, a les 10.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cafè Zoo d’Ana Moya

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 14, a les 18 h

Xerrada per a mares, pares i docents: Mindfulnees, una nova eina educativa
a càrrec de Maria Canals, psicòloga i educadora. Experta en educació emocional. 
Xerrada adreçada a mares, pares, docents i a tots aquells interessats en l’aprenentatge emocional.
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLOREDA 
Dimarts 14, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de foc i altres elements festius 
Trobada i conte La Sardana i altres danses d’Estel Baldó
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que té com a objectiu difondre 
els elements festius de la ciutat que participen a les Festes de Maig.

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimarts 14, a les 18.30 h

At the Libray Let’s Talk
English Conversation Group a càrrec de Jana Graham
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 14, a les 19 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
La rosa entre els llops de Joaquim Molina
Premi Néstor Luján 2014

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 15, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
L’alquimista de Paulo Coelho

En conveni amb:



BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 15, a les 16 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Joana E de M. Antònia Oliver
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 15, a les 18 h

L’ Hora del conte
Fem un conte amb Titelles! 
Catxidiable a càrrec de Màgic Empenta
Per a infants a partir de 4 anys  

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 15, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 15, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de gegants. Trobada i conte de gegants
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que té com a objectiu difondre els elements festius 
de la ciutat que participen a les Festes de Maig.  a càrrec de Colla de Geganters de Badalona

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 15, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès
English book club 
The Joy Luck Club d’Amy Tan
(nivell avançat)

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 16, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de Festes de Maig 
Trobada i conte amb la Confraria de Sant Anastasi
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que te com a objectiu difondre els elements festius 
de la ciutat que participen a les Festes de Maig.a càrrec de Confraria de Sant Anastàsi

BIBLIOTECA LLOREDA
Dijous 16, a les 18 h

L’Hora del conte
Arrelarreu “Expliquem contes del país on vam nèixer”
Responsable: Comissió gestora del Pla Educatiu d’Entorn de la Pau Coordinació: Òmnium cultural /LIC

BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 16, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLOREDA
Dijous 16, a les 18.30 h

Tertúlia literària
El Mal negra de Berberova, N
Cal inscripció prèvia.

En conveni amb:



BIBLIOTECA POMAR
Divendres 17, a les 17.30 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir.
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Divendres 17, a les 18 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
El Vestit d’Emilie Flöge i altres contes de Clara Soley
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTEQUES DE BADALONA
Divendres 17, a les 19 h

Trobada amb l’escriptora M. Carme Roca a la sala d’actes del Museu de Badalona
Tertúlia centrada en la seva obra Barcino
Amb els participants en els clubs de lectura de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.
Activitat oberta a tothom. Cal inscripció prèvia (Biblioteca Can Casacuberta)

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dissabte 18, a les 12 h

Passejada amb contes
Els pares de Carme Solé i No fa falta la veu d’Armando Quintero

BIBLIOTECA SANT ROC
Dilluns 20, a les 17.30 h

Tertúlia literària
Tuareg d’Alberto Vázquez Figueroa

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA 
Dimarts 21, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 22, a les 15.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
L’alquimista de Paulo Coelho

BIBLIOTECA LLOREDA
Dimecres 22, a les 16 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Joana E de M. Antònia Oliver
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA SANT ROC
Dimecres 22, a les 17.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Contes per parlar d’autors diversos

En conveni amb:



BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 22, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de foc i bèsties 
Trobada i conte L’Espurneta que buscava el seu lloc a càrrec de Diables de Badalona
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que te com a objectiu difondre els 
elements festius de la ciutat que participen a les Festes de Maig.
Per a infants a partir de 4 anys. 

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 22, a les 18 h

L’Hora del conte
Explica’m un conte Pili 
Llegenda de Sant Jordi a càrrec de Pili Padilla

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA 
Dimecres 22, a les 19 h

Tertúlia literària en anglès
English book club 
“Today matters”(Temes d’avui)

BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 23, a les 10 h

Sant Jordi. La Biblioteca amb les escoles
Espectacle de titelles 
Palla, fusta, pedra de Galiot, Teatre de Titelles
Es faran dues sessions amb diferents escoles de la zona, la primera a les 10 h 
per 1r de primària i la segona a les 11.15 h per 2n de primària

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 23, a les 11 h

Tertúlia literària
Sukkwan Island de David Vann
Activitat de St Jordi a la Pl. Vila

BIBLIOTEQUES DE BADALONA
Dijous 23, a les 11 h

Sant Jordi. Biblioteques al carrer 
Per Sant Jordi llibres i roses
Per Sant Jordi totes les biblioteques surten al carrer. Tot el dia tindrem una parada 
a la Plaça de la Vila on hi farem tallers i expicarem contes. Consulteu programació especial

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dijous 23, a les 17 h

Participació de la biblioteca en la festa de Sant Jordi del barri de La Salut
Gimcana adreçada als més petits.
Pl. Antonio Machado

BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 23, a les 18 h

Taller de manualitats
Farem un punt de llibre de Sant Jordi 
Pintem un drac

En conveni amb:



BIBLIOTECA SANT ROC
Divendres 24, a les 17 h

Contes a la fresca. Per Sant Jordi, llegim al carrer 
Contes de terrat a càrrec d’Anna Roca i tallers de manualitats
Traiem els contes a la Pl. Camarón
Organitzat amb la Fundació Ateneu Sant Roc

BIBLIOTECA POMAR
Divendres 24, a les 17.30 h

Els Petits Divendres
Taller infantil 
Cal inscripció prèvia. Per a infants entre 3 i 5 anys. 
Les inscripcions es faran el mateix divendres a partir de les 4 de la tarda, per mail o telèfon

BIBLIOTECA CANYADÓ I CASAGEMES JOAN ARGENTÉ
Divendres 24, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Va de foc i bèsties 
Trobada amb Badalona Bèsties de Foc
Encèn la metxa!: és un projecte cultural que té com a objectiu difondre els 
elements festius de la ciutat que participen a les Festes de Maig.

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 28, a les 10.30 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
Cafè Zoo d’Ana Moya

BIBLIOTECA POMAR
Dimarts 28, a les 17 h

Contes en anglès
Little Tree de Jenny Bowers
Amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Sant Jordi de Pomar i la Ludoteca del Casal Cívic de Pomar

BIBLIOTECA POMAR
Dimarts 28, a les 17.45 h

Contes en anglès
Little Tree de Jenny Bowers
Amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Sant Jordi de Pomar i la Ludoteca del Casal Cívic de Pomar

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimarts 28, a les 19 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
La rosa entre els llops de Joaquim Molina
Premi Néstor Luján 2014

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 29, a les 10 h

Anem a la Biblioteca!
Taller de suport a les persones amb dependència 
Cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració d’el Pla Comunitari Pomar

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dimecres 29, a les 18 h

Tertúlia literària
El professor de Coimbra de Francesc Planes

En conveni amb:



BIBLIOTECA CANYADÓ I CASAGEMES JOAN ARGENTÉ
Dimecres 29, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dimecres 29, a les 18 h

Coneguem els Forjadors de la Festa
Taller Els Jocs de la Festa 
Per aprendre jugant a: Domino Festa, Memoritza, Aquesta la saps?, 
jocs electrònics, jocs d’enginy i material per acolorir
Per a infants a partir de 4 anys. 

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 29, a les 18 h

En català llegim i parlem. Iniciació a la lectura i la conversa en català
L’alquimista de Paulo Coelho

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 29, a les 18 h

L’Hora del conte
El test buit de Demi
Seguit del taller ‘Pintem el conte’

BIBLIOTECA POMAR
Dimecres 29, a les 19 h

Tertúlia literària
L’home de la maleta de Ramon Solsona

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 30, a les 18 h

Els Dijous d’en Biblius
Taller de reciclatge 
Fem el nostre transport!
Cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA SANT ROC
Dijous 30, a les 18 h

Taller de manualitats
Amb motiu del dia de la mare farem un jerro de vidre decoratiu.

BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA
Dijous 30, a les 19 h

Tertúlia literària
Tiza d’Eugenio Asensio

BIBLIOTECA LLEFIÀ-XAVIER SOTO
Dijous 30, a les 19 h

Tertúlia Literària
La Mort del corredor de fons de Jordi de Manuel
Cal inscripció prèvia 

En conveni amb:



EXPOSICIONS

A totes les biblioteques
Del 9 al 24 d’abril

Coneguem els Forjadors de la Festa

Expliquen gràficament la cultura popular badalonina i s’acompanyen amb 
elements propis de les entitats que visitaran durant tot aquest mes les 
biblioteques.

Donen una visió general de la cultura popular de la ciutat i a cada biblioteca 
s’aprofundeix en una temàtica diferent a partir dels elements que aporta 
l’entitat que protagonitza la trobada amb els nens i nenes de la biblioteca, una visita que serveix per introduir-los en el seu món.

Les entitats que fan la trobada aporten elements propis: capgrossos, dracs, vestuari, ceptrots, etc, per complementar l’exposi-
ció i perquè els nens es familiaritzin amb aquests elements de ciutat.

De què va a cada Biblioteca?

 Biblioteca Sant Roc    Va de castells i altres elements festius

 Biblioteca Lloreda    Va de foc i altres elements festius

 Biblioteca Pomar     Va de gegants

 Biblioteca Can Casacuberta   Va de Festes de Maig

 Biblioteca Llefià-Xavier Soto   Va de foc i bèsties

 Biblioteca Canyadó i Casagemes Joan Argenté Va de foc i bèsties

 Centre Cultural l’Escorxador Nau-3   Va de foc i de dimonis

(Consulteu el calendari d’activitats)

Emmarcada en el projecte Encén la metxa! per a la difusió de la cultura popular badalonina als barris a través de les biblio-
teques i del Centre Cultural l’Escorxador Nau-3.

Biblioteca Lloreda
Del 14 al 30 d’abril

‘Menja bé, tu hi guanyes’

Es tracta d’una exposició interactiva en la que s’utilitzen diversos recursos: mecànics 
(mitjançant l’obertura manual de pannells), jocs multimedia i d’un audiovisual.

Dirigida a educació primària

Produïda per la Diputació de Barcelona

TALLERS

A totes les biblioteques
Del 15 al 29 d’abril

Els Jocs de la Festa

Tallers Els Jocs de la Festa

Tallers conduïts per aprendre jugant als nostres jocs: Domino Festa, 
Memoritza, Aquesta la saps?, jocs electrònics, jocs d’enginy i material 
per acolorir

Aquest any presentem el joc complet d’Aquesta la saps? Un joc de preguntes sobre les Festes de Maig, el Dimoni de Badalona 
i les entitats de cultura popular badalonina en el que hi han participat totes elles: Associació de Puntaires Montserrat Niubó, 
Badalona Bèsties de Foc, Badalona Sardanista, Bastoners de Canyet, Bufons del Foc/Bufons del Toc, Castellers de Badalona, 
Colla de Geganters de Badalona, Confraria de Sant Anastasi, Diables Badalona, Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, Grup de 
Diables Kapaoltis, La Bossa Verda, Miquelets de Badalona Colla Trabucaire.

(Consulteu el calendari d’activitats)

Emmarcats en el projecte Encén la metxa! per a la difusió de la cultura popular badalonina als barris a través de les biblio-
teques i del Centre Cultural l’Escorxador Nau-3.

En conveni amb:


