
Cultura 
en família
abril – juliol  
2019

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

Les inscripcions a tots els tallers s’obriran el dia 1 
d’abril de 2019. 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.

Centre Jujol –  
Can Negre 
Pl. de Catalunya, s/n
Tel. 93 373 73 63 
cannegre@sjdespi.net

Biblioteca  
Mercè Rodoreda 
Carrer Major, 69
Tel. 93 267 57 02 
b.st.joand.mr@diba.cat

  bsjdmr 

 @BibMR

 @Bibsjdmr

Biblioteca  
Miquel Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85 
Tel. 93 477 12 82
b.st.joand.mmp@diba.cat

  bsjdmmp

 @BiblioMartiipol

 @bibliotecammp

Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí

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

Biblioteca Miquel Marti i Pol   
Sala Petits Lectors
Dimarts 30 d’abril, 7 i 21 de maig, a les 18 h 

Caixa de recursos
A càrrec de Judith Navarro Royo (Librotad) 
Per a infants de 0 a 3 anys 
Cal inscripció prèvia

Dimarts 11 de juny, a les 18 h 

BLW. Alimentació 
autoregulada pel nadó.
A càrrec de Esther bebé a la mesa  
Per a infants de 6 mesos fins als 2 anys
Cal inscripció prèvia
Activitat dins del projecte  
De l’hort a la Biblioteca.

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

 Activitats a les biblioteques - Tallers

Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sala Camèlies
Dimecres 3 d’abril, a les 18 h

Comencem un hort urbà
A càrrec d’Ester Casanovas
Recomanat per a públic familiar
a partir de 5 anys
Cal inscripció prèvia
Activitat dins del projecte
De l’hort a la Biblioteca.  

Dimarts 9  d’abril, a les 18 h 

El llibre animat i els secrets 
de l’animació
A càrrec de Catàrtic.
Tallers d’art i creativitat
Recomanat per a públic familiar
de 5 a 11 anys
Cal inscripció prèvia

Dimecres 29 de maig, a les 18 h

Taller midori, creant el 
nostre travelbook
A càrrec de Mònica Salgado
El midori va néixer al Japó com 
un quadern de viatges i s’ha anat 
expandint.
Recomanat per a infants
a partir de 7 anys
Cal inscripció prèvia

Dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27, a 
partir de les 17.30 h al Pati del Diamant

Taller-marató solidari de 
polseres candela
Activitat recomanada per a tot tipus 
de públic



Altres activitats
Xarxa de Biblioteques
de Sant Joan Despí
Dimarts 23 d’abril 

Diada de Sant Jordi
Venda de llibres i roses a les parades 
que trobareu a diferents places de 
la ciutat, de 9 a 20 h. A més, podreu 
gaudir de jocs gegants, signatures 
d’escriptors locals, espectacles i moltes 
activitats més. 
Per a més informació consulteu el 
programa Primavera a Sant Joan 
Despí.

Divendres 26 d’abril  

Cloenda del concurs de 
superlectures (XIII edició)
Horari: a les 18 h
Lloc: Biblioteca Miquel Martí i Pol

Di
ss

en
y 

im
at

ge
: N

oe
lia

 R
ey

 "superlectures"
Sant Joan Despí, abril de 2019

Cultura

Per la seva participació a la XIII edició del concurs de

Centre
Jujol-Can Negre
Diumenge 12 de maig 
A les 11 i 12 h

Taller familiar
d’experimentació Jujoliana 
a càrrec de Trencadís 
Combinació de dos tallers per a infants 
per tal que experimentin amb l’art de 
Josep Maria Jujol.

ESPAI D’OMBRES
Activitat on nens i nenes podran 
experimentar un joc d’ombres xineses 
amb formes jujolianes a les parets de 
Can Negre.

ESPAI TRENCADÍS
Taller on, a partir de fragments de 
roba de colors, podran dissenyar 
formes especials gràcies a la tècnica 
del trencadís que tant dominava Josep 
Maria Jujol.
Recomanat per a infants fins a 5 anys.
Cal inscripció prèvia al 93 373 73 63 o
a cannegre@sjdespi.net.

Diumenge 9 de juny  
A les 11 h

Visita familiar a Can Negre    
i taller de trencadís 
a càrrec de Trencadís 
Recomanat per a infants
fins de 6 a 10 anys.
Cal inscripció prèvia al 93 373 73 63 o
a cannegre@sjdespi.net.

Dijous de conte
Biblioteca Miquel Martí i Pol 
Sala Petits Lectors
Dijous 11 d’abril
A les 18 h

L’Hospital del Dr. Farruc
A càrrec de Keke Shuga 
Recomanat per a infants
a partir de 3 anys.

Dijous 25 d’abril 
A les 18 h

El conte de la nevera
A càrrec de Solidança
Recomanat per a infants
a partir de 6 anys.

Dijous 2 de maig 
A les 18 h

Conte en anglès
A càrrec de Collage
Recomanat per a infants a partir  
de 4 anys.

DIJOUS DE CONTE PER A NADONS

Dijous 6 de juny 
A les 18 h

Rimes i altres contes 
A càrrec de Petita Companyia 
Recomanat per a infants
de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dissabte de conte en anglès
Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sala Camèlies
Dissabte 4 de maig, a les 11.30 i 12.30 h

Dissabte de conte en
anglès per a nadons
A càrrec de Kids&Us
Recomanat per a infants d’1 i 2 anys  
(i les seves famílies).
Aforament limitat. Cal recollir invitació 
a partir del dilluns 29 d’abril.

Dissabte 15 de juny, a les 11.30 i 12.30 h

Dissabte de
conte en anglès
A càrrec de Kids&Us
Recomanat per a infants  
de 3 a 12 anys.
Aforament limitat. Cal recollir invitació 
a partir del dimarts 11 de juny.

Centre
Jujol-Can Negre
Secció infantil i 
juvenil
Taller de  
pintura i dibuix, 
experimentació  
i expressió plàstica
Imagina, expressa’t, experimenta, 
observa, gaudeix, coneix artistes  
i tècniques plàstiques.

Horari:
Dilluns de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys)
Dilluns de 18.15 a 19.30 h (de 7 a 9 anys)
Dilluns de 17.30 a 18.45 h (de 7 a 9 anys)
Dimarts de 18 a 19.30 h (de 13 a 15 anys)
Dimecres de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys) 
Dimecres de 17 a 18.30 h (de 10 a 12 anys)
Dimecres de 18.30 a 20 h (de 10 a 12 anys)
Dijous de 17 a 18 h (de 4 a 6 anys)
Dijous de 18 a 19 h (de 4 a 6 anys)

Teatre infantil
Teatre Mercè Rodoreda 
Espectacles en català
Diumenge 28 d’abril
A les 12 h (45 min) 
Preu: 8 €

El monstre de colors
Adaptació teatral de l’obra d’Anna 
Llenas Un espectacle de titelles, 
música i colors per fer viatjar els més 
menuts pel món de les emocions. 
Direcció: Ruth García
Interpretació: Aida Moré,
Clara Algabà i Berta Vidal
Produïda: Tutalis i Transeduca 

Dimarts de conte
Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sala Camèlies
Dimarts 30 d’abril, a les 18 h

El drac del riu 
A càrrec d’Eva Gonzàlez
Recomanat per a públic familiar  
a partir de 4 anys. Aforament limitat 
Cal recollir invitació a partir
del dilluns 29 d’abril

DIMARTS DE CONTE PER A NADONS

Dimarts 28 de maig, a les 17.30 i 18.30 h

La lluna a la finestra
A càrrec de Sherezade Bardají
Espectacle de contes, llums i ombres 
Recomanat per a infants  
de 0 a 3 anys sempre acompanyats 
d’un adult
Cal inscripció prèvia


