
Centre Jujol-Can Negre
TALLER DE PINTURA I DIBUIX, EXPERIMENTACIÓ

TARDOR 2017

TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL
Per a famílies
Dilluns 4, 11 i 18 de desembre de 2017 de 18 a 19 h 
Contingut del curs: Vine i aprèn com fer les decoracions 
nadalenques més personals, estrelles de ganxet, centre 
de taula, espelmes amb cera d’abella, targes de Nadal,...

Preu: 36 €
Inscripcions: 
ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
Centre Jujol – Can Negre,
Pl. Catalunya,  s/n. Tel. 93 373 7363 
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net

TALLER DE PINTURA I DIBUIX, EXPERIMENTACIÓ I EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Secció infantil i juvenil 
Imagina, expressa´t, experimenta, observa, gaudeix, coneix artistes i tècniques plàstiques
Horari: Dilluns de 17 a 18.15 h (7 a 9 anys)
 Dilluns de 18.15 a 19.30 h (7 a 9 anys)
 Dilluns de 17.30 a 18.45 h (7 a 9 anys)
 Dimarts de 18 a 19.30 h (13 a 15 anys)
 Dimecres de 17 a 18.30 h (10 a 12 anys)
 Dimecres de 18.30 a 20 h (10 a 12 anys)
 Dijous de 17 a 18 h (4 a 6 anys)
 Dijous de 18 a 19 h (4 a 6 anys)
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. Informeu-vos dels abonaments i descomptes de la temporada de teatre infantil
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 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

XARXA DE BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN DESPÍ
BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

Av. Barcelona, 83-85  ·  Tel. 93 477 12 82
Correu electrònic: b.st.joand.mmp@diba.cat

 Facebook.com/bsjdmmp
@BiblioMartiipol
@bibliotecammp

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA 
Carrer Major, 69  ·  Tel. 93 267 57 02  

Correu electrònic: b.st.joand.mr@diba.cat
Facebook.com/bsjmr 

@BibMR
@Bibsjdmr

CENTRE JUJOL – CAN NEGRE 
Pl. Catalunya, s/n  ·  Tel. 93 373 73 63 

Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net

Diumenge 8 d’octubre 2017  a les 12 hores  
EN JAN TOT LI FAN A càrrec de L’Estaquirot
Interpretació: Olga Jiménez Tourt, Núria Benedicto Buj,  
Albert Albà Ricard. Autoria: Olga Jiménez Tourt, Núria 
Benedicto Buj,  Albert Albà Ricard, Ferran Martínez Palou                                                      
Direcció: Guillem Albà Ricart   
Aquesta és la història d’en Jan, un nen a qui de petit a 
casa seva li feien tot. Quan es va fer gran, en Nicolau, el 
seu ajudant, també li feia tot. Però un dia, en Nicolau va 
marxar a viure a les Illes Verdes i en Jan, que no sabia 
viure sense ajuda, va decidir emprendre un llarg viatge 
per trobar-lo.
Edat recomanada: infants a partir de 2 anys. 
Idioma: Català   Durada: 55 minuts   Preu: 8 €

Diumenge 26 de novembre de 2017
a les 11 i 12.30 h 
ÒPERA DEI PUPI
Titelles tradicionals de Sicília (Itàlia)
L’espectacle és l’episodi de la Batalla d’Orlando i 
Rinaldo per amor de la bella Angèlica de la Storia dei 
Paladini di Francia que anirà acompanyat d’una petita 
farsa, tant a l’obertura com al tancament de l’obra, en 
què apareixeran personatges tradicionals palermitants; 
en Nofriu i en  Virtucchiu
Edat recomanada: nenes i nens a partir de 2 anys. 
Idioma: Català i Italià   Durada: 60 minuts   Preu: 8 €

Teatre Familiar [Teatre Mercè Rodoreda]
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Teatre per a nadons [Teatre Mercè Rodoreda]   Els més petits a l’escenari

.....
.....

..... Diumenge 12 de novembre de 2017 a les 11 i 12.30 h 
A LA UNA, EL SOL I LA LLUNA A càrrec de Titelles PamiPipa                                                                                                             
El camp és ple de sons i animalons, i de la nostra caixa en sortiran de tots els racons. Un espectacle de cançons, 
titelles i musicosetes per gaudir de la veu cantada, la veu parlada i dels petits matisos d’un món de sons.
Edat recomanada: infants d’1 a 3 anys   Idioma: Català   Durada: 30 minuts   Preu: 4 €



Biblioteca Mercè Rodoreda
Dimecres 27 de setembre de 2017
CONEIXEM L’ART GREC
A càrrec de Mª Jesús Castro 
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
En aquest taller aprendrem alguns conceptes bàsics de 
l'art grec, convertint-nos en artistes i signant la nostra 
obra amb unes lletres una mica diferents.
Edat recomanada: nens i nenes de 5 a 8 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dimarts 10 d'octubre de 2017
POSA’T LES PILES
A càrrec de
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
En aquest taller aprendrem a construir piles orgàniques, 
investigant quina fruita o vegetal genera més electricitat.
Edat recomanada: per a nenes i nens de 7 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia. Activitat dins del projecte 

Dimecres 25 d’octubre de 2017
TALLER DE SERPENTINES DE PAPERS DE 
COLORS
A càrrec de Consol Cortés 
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
Edat recomanada: nenes i nens de 5 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dimecres 29 de novembre de 2017
FEM DIVERTITS NINOTS AMB CABELL DE GESPA
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
Edat recomanada: nens i nenes de 3 a 10 anys
Cal inscripció prèvia.
Activitat dins del projecte

Dimecres 13 de desembre de 2017
LABORATORI DE LECTURA
“Quan tot és fosc”
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
Edat recomanada: nens i nenes de 4 a 10 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dilluns 18 de desembre de 2017
TALLER SOLIDARI DE POLSERES CANDELA
Hora d’inici: A partir de les 17.30 h
Lloc: Sala Camèlies
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 la investigació del 
càncer infantil.
Edat recomanada: activitat recomanada per a tot tipus 
de públic.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Dimarts 24 i dimecres 25 d’octubre de 2017
TESTOS DE COLORS
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Petits Lectors 
A la primera sessió fabricarem els testos amb fang amb 
la forma que més li agradi a cadascú. La segona sessió 
és per pintar-los i decorar-los.
Edat recomanada: infants a partir de 5 anys.
Cal inscripció prèvia.

Dilluns 11 de desembre de 2017
LABORATORI DE LECTURA
“Quan tot és fosc”
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Petits Lectors.
Què es pot veure a la foscor? Res de res. RES DE RES? Un 
món per explorar amb els 5 sentits i fer volar la imaginació.
Edat recomanada: nenes i nens a partir de 5 anys.
Cal inscripció prèvia.

Les inscripcions a tots els tallers s’obriran el dia 12 de setembre de 2017. 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.

Activitats a les biblioteques - Tallers

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...

Setmana de la ciència [Setmana del 6 al 10 de novembre]

Biblioteca Mercè Rodoreda
Dimarts 19 de setembre de 2017
LA NENA DEL FANALET I
ALTRES CONTES DE TARDOR
A càrrec de la Cia. Patawa 
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies 
Us oferim tres contes amb titelles on la llum i els 
animalets del bosc són els protagonistes. 
Edat recomanada: a partir de 3 anys.
Aforament limitat. Cal recollir la invitació el mateix dia.

Dimarts 17 d’octubre de 2017
BORRISSOL I EL MÓN DELS COLORS
A càrrec d’Alquímia Musical
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
Conte musical on els infants acompanyen el 
protagonista en el descobriment d’un nou món. 
Edat recomanada: nenes i nens de 0 a 8 anys. 
Aforament limitat. Cal recollir la invitació el mateix dia.

Dimarts 19 de desembre de 2017
SET RATOLINS CECS I ALTRES CONTES I CANÇONS
A càrrec d’El Cantallaire
Hora d’inici: 18 hores
Lloc: Sala Camèlies
Us oferim tres contes cantats: Segur que creixerà?,
Set ratolins cecs i El monstre que menjava princeses.
Edat recomanada: nens i nenes de 3 a 9 anys. 
Aforament limitat. Cal recollir la invitació el mateix dia.

Dimarts de conte per a nadons
Dimarts 21 de novembre de 2017 
M’HE PERDUT!
A càrrec d’El Cep i la Nansa
Hora d’inici: 18 hores
Lloc: Sala Camèlies
Un cargolet molt despistat va sortir a passejar. Va passejar 
per aquí i per allà, fins que es va adonar que s’havia perdut! 
Edat recomanada: infants de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Setmana del 6 al 10 de novembre
T7 DE LA CIÈNCIA
Lloc: Sala Infantil
La setmana de la ciència de Sant Joan Despí deixarà a la 
biblioteca un joc per aprendre i conèixer amb ajuda dels 
llibres alguns conceptes d’aquesta matèria. El joc es pot 
fer en l’horari i temps que cadascú decideixi.
Edat recomanada: nenes i nens a partir de 5 anys. 

Biblioteca Mercè Rodoreda
Dilluns 6 de novembre de 2017
TALLER DE ROBÒTICA
A càrrec d’AVA Robòtica Educativa
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Camèlies
Edat recomanada: nenes i nens de 6 a 12 anys
Cal inscripció prèvia.

Dimarts de conte
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Biblioteca Mercè Rodoreda
Dissabte 21 d’octubre de 2017
CONTE EN ANGLÈS
A càrrec de 

Lloc: Sala Camèlies
Horari: Es faran dues sessions. A les 
11.30 h i a les 12.15 h
Edat recomanada: Nenes i nens d’1 a 

12 anys, independentment de si 
saben anglès o no. Cal recollir la 
invitació del 16 al 20 d’octubre de 
15.30 h a 20 h.

Dissabte de conte en anglès
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
Dijous 5 d’octubre de 2017
EL LLOP I LES SET CABRETES
A càrrec de Mitja i Mitjoneta
Hora d’inici: 18 h                                                                  
Lloc: Sala Petits Lectors
Una peça teatral molt dinàmica amb un joc original i 
una reflexió sobre la por, la valentia, els prejudicis i la 
pressió social.
Edat recomanada: infants a partir de 3 anys.

Dijous 9 de novembre 2017
EL PERQUÈ DE LES COSES
A càrrec d’Engruna teatre
Hora d’inici: 18 h                                                                                                                        
Lloc: Sala Petits Lectors
L’Ares és una rodamón que viatja per tot el món, sempre 
acompanyada del seu carro.
Edat recomanada: infants a partir de 3 anys.

Dijous 14 de novembre 2017
BARRET SOLIDARI
“Contes del món i les estrelles”
A càrrec de Laura Barret                                                                                                                  
Hora d’inici: 18 h                                                                                                                        
Lloc: Sala Petits Lectors
El viatge, Lili i Les heroïnes del Tsunami són contes 
solidaris que fan reflexionar sobre les persones 
refugiades, la discriminació i el valor que té ajudar-nos 
mútuament. 
Edat recomanada: infants a partir de 3 anys.

Dijous de conte
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Altres activitats
[Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí]
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... Dijous 7 de setembre, dillluns 16 d'octubre i dijous 14 de desembre de 2017

ESCACS A LA BIBLIOTECA
Horari: de 17.30 a 19 h 
Lloc: Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
Edat recomanada: totes les edats.
No cal inscripció prèvia.

LECTURES EN VEU ALTA Enid Blyton
Recomenat per a totes les edats
Cal inscripció prèvia

Del 18 al 21 de setembre de 2017
Hora d'inici: a partir de les 18.30 h
Lloc: Àrea infantil de la biblioteca Mercè Rodoreda

Dijous 21 de setembre de 2017
Hora d'inici: 18 h
Lloc: La Fàbrica, a la biblioteca Miquel Martí i Pol


