De l’hort a la biblioteca
VERDURES D’HIVERN I CUINA VEGETARIANA
Durant tot el mes, el carro expositiu aplega documents sobre la temàtica, on descobrirem la
manera de sembrar i cuidar un dels cultius que genera productes més saludables i recomanats
pels professionals de la salut. Les guies que l’acompanyen us indiquen les
activitats trimestrals a Les Voltes i a la resta de Biblioteques de la Xarxa
Municipal participants del projecte. Documents disponibles en préstec.
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INFO VOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

EXPOSICIONS
DIRECTORES DE CINEMA
Aquest novembre la selecció de cinema vol promoure la visibilitat de les
directores de cinema perquè la qualitat dels seus productes és elevada i
continuen representant una minoria respecte el col·lectiu masculí d’aquest
món professional. Us convidem a gaudir de pel·lícules creades en base a la
mirada de dones com Sofia Coppola, Isabel Coixet, Icíar Bollaín, Carla
Simón, Pilar Miró o Nely Reguera. Exemplars disponibles en préstec.
M’AGRADA EL MANGA
Amb motiu del XXIV Saló del Manga de Barcelona (de l’1 al 4 de
novembre), us hem preparat una selecció amb alguns dels millors
còmics japonesos que tenim a la Biblioteca. Recordant grans
clàssics com ara Astroboy o Bola de drac i descobrint d’altres com
Pokémon o One punch-man. Propostes per a totes les edats. Exemplars disponibles en préstec.
CAMPS DE VOLUNTARIAT
Una proposta visual per conèixer i promoure el voluntariat internacional, una eina de transformació i canvi social. De les experiències de les persones voluntàries s’ha creat una exposició
fotogràfica dels camps de voluntariat. Del 23 de novembre a l’11 de desembre. Organitzat
per la Biblioteca i el Servei Civil Internacional Catalunya.
CONEIXENT JAPÓ
Espanya i el Japó celebren aquest any el 150 aniversari de l'establiment
de relacions diplomàtiques el proper 12 de novembre. Amb motiu de
l’efemèride us hem preparat una selecció de documents per conèixer la
cultura nipona: sushi, samurais, judo, etc. Vine i tasta! Exemplars disponibles
en préstec.

HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h.
Dimecres i dissabtes,
de 10 a 13 h.

HORARI DE LES AULES D’ESTUDI
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h.
 Programació de BiblioLabs a Les Voltes
 Comença el curs escolar amb activitats del programa “Eduquem en família”

Biblioteca Municipal Les Voltes
C/ Nou, 1-9
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 06 63
lesvoltes@svh.cat
http://biblioteca.santvidigital.cat
http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com.es

Espai infantil i familiar
h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m
CLUBS DE LECTURA INFANTILS
 PATUFET. 1r i 2n de primària. Tots els dimecres, de 17.30 a 18 h
(sala 2). Llegirem El Lleó de la biblioteca de Michelle Knudsen.
Dinamitzat per Rafael Cervantes.
 BAT PAT. 3r i 4t de primària. Tots els dimarts, de 17.30 h a 18.15 h (sala 2).
Llegirem El Gran Kong de Roberto Pavanello. Dinamitzat per Rafael Cervantes.
 SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous, de 17.30 a 18.15 h (sala 2).
Llegirem Bola de drac d’Akira Toriyama. Dinamitzat per Núria Maymó.
HORA DEL CONTE. Doble sessió aquest novembre
Divendres 16 a les 18 h, “La fada de les dents”, a càrrec de Mai Tant Teatre
per a tothom. Per a famílies amb infants a partir de 3 anys. Amb la
col·laboració del COEC i Servei de Biblioteques. A la sessió un dentista
explicarà els bons hàbits de salut bucodental.
Divendres 23, a les 17.30 h, “Món de sons i colors” a càrrec de Laura del barret. Sessió
especial per a famílies amb nadons. Aforament limitat.
HORA DELS MINICONTES
Dimecres 28 a les 17.30 h "M’agrada la verdura", a càrrec de Judith Arlandis i
adreçat a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys (sala infantil).

Eduquem en família
ELEFANT ENGOLIT PER UNA SERP
Dimarts 20 de 17.30 a 18.30 h. Descobrim la intel·ligència visual i espacial
amb tallers lúdics i pràctics. Captar detalls i orientar-se per comprendre
l’entorn. A càrrec de Talents Latents. Adreçat a famílies amb infants d’entre
6 i 12 anys. Cal inscriure-s’hi prèviament. Places limitades.
CONTES EN 360º: Exploradors de l’espai
Dilluns 26 o dimarts 27 a les 17.30 h. A càrrec d’Explora 360. Adreçat a famílies amb infants
de 3 a 7 anys. Cal inscriure-s’hi prèviament.
PLANETARI DIGITAL FAMILIAR: Els misteris del sistema solar
Dilluns 26 o dimarts 27 a les 18.30 h. A càrrec d’Explora 360. Adreçat
a famílies amb infants a partir de 6 anys. Cal inscriure-s’hi prèviament.

Espai JUVENIL I ADULT
CLUB DE CONVERSA EN FRANCÈS
Per a totes les persones que vulguin refrescar i perfeccionar la parla del país veí. Tots
els divendres, a les 19 h (sala 2). Dinamitzat per Conxi Romero. Inscripcions obertes.
MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals permeten intercanviar aspectes culturals i practicar i establir
converses en anglès. Tots els dilluns, a les 19 h (sala 2). Dinamitzat per Joan Valls.
Inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU “EN RUTA” Llegir el teatre!
Divendres 9, a les 19 h, el club de textos teatrals es reuniran per comentar
l’obra Cartografía de una desaparición de Sergio Blanco. Dinamitzat per Jaume
Chavarria. Diumenge 11, a les 18 h, sortida al TNC per a veure l’espectacle.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de textos narratius es reunirà el divendres 30, a les 19 h al voltant de la
novel·la Tea-Bag de Henning Mankell. Dinamitzat per Miguel Àngel Duque
(sala d’actes). Exemplars disponibles i inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA VÍCTOR CATALÀ
Aquest club de lectura de textos en català facilita la millora comunicativa en aquest
idioma. Aquest mes llegirem Vés on et porti el cor de Susanna Tamaro. Dinamitzat
per Conxi Romero. Cada dimarts, a les 15.45 h (sala 2). Inscripcions obertes.

BIBLIOLABS
BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals amb
l’objectiu de facilitar l’accés al coneixement a través de l’experimentació i
metodologies innovadores i creatives obert a tots els ciutadans.
 APP INVENTOR: Dissenya el teu primer projecte d’APP per Android. Dilluns 5 i 12 de
novembre, de 17.15 a 20.15 h. Cal inscriure-s’hi prèviament.

VOLTES AL DIAL
El programa radiofònic de la Biblioteca. Cada dimarts, de 19 a 20 h, Voltes al Dial
(8a edició), a Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM). A càrrec d’Antonio Muñoz i Rafael Cervantes.

