
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

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

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

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Sala Petits Lectors
DISSABTE DE CONTE
Dissabte 16  de novembre, a les 11 h

Conte en anglès 
A càrrec de
Recomanat per a infants a partir de 3 anys

DIJOUS DE CONTE
PER A NADONS
Dijous 12 de desembre, a les 18 h

La formiga Josep Maria   
A càrrec de Santi Rovira
Recomanat per infants de 0 a 3 anys

TALLERS
Dijous 28 de novembre, a les 18 h

Fes el teu moc
A càrrec d’eXplorium
Recomanat per infants de 6 a 10 anys
Cal inscripció prèvia.
Activitat dins del
projecte biblioLab

Dijous 19 de desembre, a les 18 h

Decoració de Nadal
A càrrec de Mónica Salgado
Recomanat per infants a partir de 6 
anys. Cal inscripció prèvia

Cultura 
en família
setembre – desembre 
2019

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.
A càrrec de l’Escola Municipal d’Art

Horari: Dilluns de 17 a 18.15 h (de 7 a 9 anys)
 Dilluns de 17.30 a 18.45 h (de 7 a 9 anys)
 Dilluns de 18.15 a 19.30 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)
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

Centre Jujol-Can Negre
Diumenge 17 de novembre, a les 11 i 12 h

Taller familiar d’experimentació Jujoliana a càrrec de Trencadís 
Visita familiar a Can Negre combinada amb la realització de dos tallers:

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

ESPAI TRENCADÍS Taller on es podrà dissenyar a partir de fragments de robes de 
colors, formes especials que dona aquesta tècnica de 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

Centre Miquel Martí i Pol

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



Centre
Mercè Rodoreda
Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sala Camèlies

DIMARTS DE CONTE
Dimarts 8 d’octubre, a les 18 h

Contes musicats 
A càrrec de la cia. La Sal d’Olot
Recomanat per a públic familiar  
a partir de 3 anys. Aforament limitat 
Cal recollir invitació a partir de dilluns 7 
d’octubre

DIMARTS DE CONTE       
PER A NADONS
Dimarts 19 de novembre, a les 18 h

L’hort del Martí
A càrrec del
KeKe ShUgA
Recomanat per a públic familiar a partir 
d’1 any
Aforament limitat. Cal recollir invitació a 
partir de dilluns 18 de novembre
Activitat dins del projecte
De l’hort a la Biblioteca

DISSABTE DE CONTE         
EN ANGLÈS
Dissabte 19 d’octubre, a les 11.30 i 12.30 h

Dissabte de conte en anglès 
per a nadons
A càrrec de
Recomanat per a infants d’1 i 2 anys (i 
les seves famílies) 
Aforament limitat. Cal recollir invitació a 
partir del dilluns 14 d’octubre

Dissabte 14 de desembre, a les 11.30 i 
12.30 h

Dissabte de conte en anglès
A càrrec de

Recomanat per a infants de 3 a 12 anys
Aforament limitat. Cal recollir invitació a 
partir del dilluns 9 de desembre

Activitats a la biblioteca           
Mercè Rodoreda
Sala Camèlies

TALLERS
Divendres 4 d’octubre, a les 17.30 h

M’ajudes a llegir? 
A càrrec d’A.C.E.C. (Associació Catalana 
d’Excursionisme Caní), secció de 
teràpies
Recomanat per a infants de 7 a 10 anys. 
Cal inscripció prèvia
L’activitat consisteix a llegir un conte 
a un espectador ben especial, que en 
aquest cas són els gossos. Milloren les 
habilitats lectores i l’argument de l’auto-
estima dels infants. Estaran tota l’estona 
al costat dels peluts passant una tarda 
agradable, motivadora, divertida, 
lúdica, dinàmica, etc. 

Dimecres 23 d’octubre,
1r torn: de 17.30 a 18.15 h (d’1 a 3 anys)
2n torn: de 18.30 a 19.15 h (de 3 a 5 anys)

Descobrint els nostres amics 
de quatre potes 
A càrrec d’A.C.E.C. (Associació Catalana 
d’Excursionisme Caní), secció de 
teràpies
Cal inscripció prèvia. Cada infant haurà 
d’anar acompanyat només per un adult.
Activitat per conèixer, des del respecte 
i la responsabilitat, els nostres amics 
peluts de quatre grapes: els gossos.

Dimecres 13  de novembre, a les 18 h

La plastilina fa llum.
Juguem amb l’electricitat
A càrrec de Fundació Pere Tarrés
Recomanat per a infants de 4 a 8 anys
Cal inscripció prèvia
Activitat dins del
projecte biblioLab 

Dijous 28 de novembre, a les 17.30 h

Literatura juvenil i eines 
digitals. Redescobrint la 
literatura a través de les 
pantalles
Recomanat per a joves a partir de 12 
anys
Cal portar un aparell electrònic (mòbil, 
tauleta, portàtil)
Cal inscripció prèvia

Dilluns 9 de desembre, a les 17.30 h

Taller-marató solidari de 
polseres Candela 
Activitat recomanada per a tot tipus de 
públic
Vine a la biblioteca i crea les teves 
polseres Candela. 
El 100% del vostre donatiu passa 
directament al laboratori de l’Hospital 
Sant Joan de Déu per a la investigació 
del càncer infantil. 
Gràcies per la vostra col·laboració. No 
hi falteu.

Dijous 12 de desembre, a les 18 h

Postal elèctrica 
A càrrec de smARTions
Recomanat per a infants de 5 a 10 anys
Cal inscripció prèvia 
Activitat dins del
projecte biblioLab

ALTRES ACTIVITATS
XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE SANT JOAN DESPÍ
Dijous 19 de setembre, a les 19 h

Presentació de llibres de 
contes infantils de la Sandra 
Colavidas
Activitat recomanada per a tot tipus de 
públic

TEATRE INFANTIL
TEATRE MERCÈ RODOREDA
Diumenge 20 d’octubre, a les 12 h

TXEMA MÀGIC “The 
Postman”   
Espectacle de màgia teatralitzada, 
visual i creativa. Un sobre que amaga 
màgia 
Direcció i interpretació: Txema Muñoz 
Codirecció: Mario Andrés Gómez, JAM i 
Mai Rojas
Idioma: sense text  Durada: 55 minuts 
Preu: 8 €

Diumenge 24 de novembre, a les 12 h

HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS    
A càrrec de la cia. Giramàgic    
És un conte indígena que narra el 
navegar de Hai i la seva tribu (el públic) 
per l’oceà de la imaginació. Direcció i 
creació: Miquel Crespi i Joana Rhein 
Interpretació: Joana Rhein
Idioma: sense paraules / teatre gestual   
Durada: 60 minuts Preu: 8 €

TEATRE PER A NADONS I 
PRIMERA INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ RODOREDA
Diumenge 6 d’octubre, a les 11 i 12.30 h

UNA POMETA, UN POMER   
A càrrec de la cia. de Paper       
Espectacle delicat per gaudir la poesia 
de les coses senzilles. Autoria i interpre-
tació: Joan Alfred Mengual Cabanes 
(titellaire) i Núria Lozano Serret (música) 
Direcció: Eudald Ferré Serra 
Idioma: català  Durada: 40 minuts 
Preu: 5 €

Diumenge 10 de novembre, a les 11 i 12.30 h

EL PEIX IRISAT    
A càrrec de la cia. Tanaka Teatre       
Un espectacle de teatre i titelles basat 
en la col•lecció de contes il•lustrats de 
Marcus Pfister.
Autoria i interpretació: Ariadna Matas i 
Elsa Lluch Garcia
Idioma: català  Durada: 40 minuts
Preu: 5 €

Venda d’entrades, a taquilla

Les inscripcions a tots els tallers s’obriran el dia 16 de setembre 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.


