Biblioteca Miquel Martí i Pol

Centre Jujol-Can Negre

DIJOUS DE CONTE

Secció infantil i juvenil
Taller de pintura i dibuix, experimentació i expressió plàstica

Dijous 16 de gener i 20 de febrer,
a les 18 h

Petit o gran?

a càrrec de l’Escola Municipal d’Art

Imagina, expressa´t, experimenta, observa, gaudeix, coneix artistes i tècniques plàstiques

a càrrec de la cia. Albert Vinyes

Dilluns de 17 a 18.15 h
Dilluns de 17.30 a 18.45 h
Dilluns de 18.15 a 19.30 h
Dimarts de 18 a 19.30 h

CONTE PER A NADONS

Inscripcions a Centre Jujol – Can Negre, Pl. de Catalunya, s/n.
Per a més informació: Tel. 93 373 73 63. Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net

Edat recomanada:
infants a partir de 4 anys (16 de gener)
i de 0 a 6 anys (20 de febrer)

Dijous 12 de març, a les 18 h

(de 7 a 9 anys)
(de 7 a 9 anys)
(de 7 a 9 anys)
(de 13 a 15 anys)

Dimecres de 17 a 18.30 h
Dimecres de 18.30 a 20 h
Dijous de 17 a 18 h
Dijous de 18 a 19 h

(de 10 a 12 anys)
(de 10 a 12 anys)
(de 4 a 6 anys)
(de 4 a 6 anys)

La formiga Josep Maria
a càrrec de Santi Rovira

Edat recomanada: infants de 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia.

DISSABTE DE CONTE
Dissabte 15 de febrer, a les 11 h

Conte en anglès
a càrrec de Kids&Us

Edat recomanada:
infants a partir de 3 anys

TALLERS
Dissabte 18 de gener, a les 11 h

Com cuidar-se quan
estem cuidant
a càrrec de Mònica Civit

Públic destinat: Adults cuidadors
Cal inscripció prèvia.

Dijous 19 de març, a les 18 h

Postal de felicitació
del dia del pare

a càrrec de Mònica Salgado

Edat recomanada: A partir de 6 anys
Cal inscripció prèvia.
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Informeu-vos dels abonaments i descomptes de la temporada de teatre infantil,
per a nadons i primera infància. Pots comprar les teves entrades on line a:
www.teatresdespi.cat

Venda d’entrades a taquilla
Centre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i
dimarts i divendres de 10 a 14 h
teatresdespi@sjdespi.net

Serveis per a persones
amb discapacitat
Sales amb accés per a persones amb
mobilitat reduïda i seients reservats
Per a atenció i reserves:
93 477 00 51
93 267 57 02

www.sjdespi.cat
@ajuntamentsantjoandespi
Ajuntament Sant Joan Despí
@AjSJDespi

Centre Mercè Rodoreda
Biblioteca Mercè Rodoreda
Sala Camèlies

TALLERS

DISSABTE DE CONTE EN
ANGLÈS PER A NADONS

Taller de Carnestoltes
amb els nostres amics peluts

Dissabte 18 de gener, a les 11 i 12 h
A càrrec de Kids&Us

Edat recomanada:
infants d’1 i 2 anys
(i les seves famílies)
Cal recollir la invitació a partir del dimarts
14 de gener.

DIMARTS DE CONTE
Dimarts 28 de gener, a les 18 h

Contes musicats.
L’elefant curiós

a càrrec de la Companyia
La Salt d’Olot

Edat recomanada:
públic familiar a partir de 3 anys
Cal recollir la invitació a partir del dilluns
27 de gener..
Aforament limitat

Dimecres 12 de febrer, a les 17.30 h

a càrrec d’A.C.E.C. (Associació
Catalana d’Excursionisme Caní),
secció de teràpies

Edat recomanada: infants de 4 a 7 anys
Cal inscripció prèvia. Cada infant haurà
d’anar acompanyat, només, per un adult.
En el moment de fer la inscripció tindran
preferència les persones que no hagin
participat abans en tallers d’ACEC
(Associació Catalana d’Excursionisme
Caní).

Contes dins una ampolla
a càrrec de Santi Rovira
i la seva inseparable guitarra

Edat recomanada:
públic familiar a partir de 3 anys
Aforament limitat. Cal recollir la invitació
a partir del dilluns 23 de març.

Dissabte 7 de març, a les 11 i 12 h
A càrrec de Kids&Us

Edat recomanada:
infants de 3 a 12 anys
Aforament limitat. Cal recollir la invitació
a partir del dilluns 2 de març.

TEATRE INFANTIL
Diumenge 26 de gener, a les 12 h

Diumenge 29 de març, a les 12 h

La nena dels pardals

El Pot Petit al teatre

a càrrec de la cia. Teatre al Detall

Un espectacle poètic i emocionant sobre els
petits herois quotidians, sobre el respecte a
la vida i la saviesa innata dels infants.
Autoria: Jordi Palet
Direcció: Joan Maria Segura Bernadas
Interpretació: Xavi Idáñez i Txell Botey
Idioma: català | Durada: 1 hora | Preu: 8 €

Dimarts 18 de febrer, a les 18 h

Adéu Peter Pan

a càrrec de la cia Festuc Teatre

a càrrec de la Tupinamburga,
la remeiera

El follet Joan i la remeiera Tupinamburga
t’acompanyen a descobrir el món de les
plantes remeieres. Al llarg del camí faràs
bons amics que t’ensenyaran les plantes
que es troben a la muntanya, per a què
s’utilitzen i algun dels seus secrets
Edat recomanada:
públic familiar a partir de 4 anys
Cal inscripció prèvia.
Activitat dins del projecte De l’hort a la
Biblioteca

Un concert al teatre? És clar que sí! Un
concert dinàmic i participatiu en el qual
podreu escoltar moltes cançons que
normalment no s’inclouen en el repertori
dels concerts a l’exterior.
Autoria, direcció i interpretació: El Pot Petit
Idioma: català | Durada: 70 minuts
Preu: 10 €

Diumenge 26 d’abril, a les 12 h

Conte i taller.
Com fer un herbari

Dijous 26 de març, a les 18 h
Dimarts 24 de març, a les 18 h

DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS

Diumenge 16 de febrer, a les 12 h

Mal de closca

Un espectacle de titelles i actors
Direcció: Pere Pàmpols
Actors titellaires:
Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols
Idioma: català | Preu: 8 €

TEATRE PER A NADONS
I PRIMERA INFÀNCIA
Diumenge 19 de gener, a les 12 h

L’eruga voladora

Diumenge 22 de març,
a les 11 i 12.30 h

Cuida’l

a càrrec de la cia Fes t’ho com vulguis

Una obra dirigida per Edu Blanch
Guió, titelles, ganxet i manipulació:
Emilia Esteban Langstaff
Durada: 45 minuts | Preu: 5 €

Un espectacle que busca la mirada
creativa de l’infant
Creació i interpretació:
Nona Umbert i Xavier Basté
Direcció: Xavier Basté
Durada: 35 minuts | Preu: 5 €

Diumenge 9 de febrer, a les 12 h

Diumenge 19 d’ abril, a les 12 h

a càrrec de la cia. Pea Green Boat

KL’AA

a càrrec de la cia. Inspira Teatre

Una obra produïda per Inspira Teatre
Intèrprets: Neus Umbert, Laia Piró
i Esther Westermeyer
Durada: 35 minuts d’espectacle
+ 15 minuts d’interacció amb el públic
Preu: 5 €

Son soneta

a càrrec de la cia. Daquidallà
Un espectacle teatral i musical
Direcció i creació: Daquidallà
Interpretació i música:
Alba Rubió i João Braz
Durada: 45 minuts | Preu: 5 €

Un espectacle per reviure, amb humor
i tendresa, les angúnies d’un infant quan
ha d’anar al metge.
Text i direcció: Jordi Palet i Puig
Interpretació:
Ada Cusidó i Mariona Anglada
Idioma: català | Durada: 55 minuts
Preu: 8 €

Coneguem els amfibis
i els rèptils

a càrrec de l’Associació BioEduca

Taller de Toca-Toca (amb animals vius)
Edat recomanada: públic familiar
amb infants a partir de 7 anys
Cal inscripció prèvia.

Les inscripcions a tots els tallers s’obriran el dia 13 de gener. Per tal de garantir que el
màxim nombre de persones participi en les activitats programades per la biblioteca,
com a norma general, una mateixa persona només podrà inscriure’s en una activitat
amb inscripció prèvia.

