De l’hort a la biblioteca
CUINA SALUDABLE
Durant tot el mes, el carro expositiu aplega documents sobre cuina
saludable. Un munt de receptes basades en productes de l’hort, de
temporada i proximitat.
Les guies que l’acompanyen us indiquen les activitats trimestrals a la
Biblioteca Les Voltes i la resta de Biblioteques de la Xarxa Municipal
participants del projecte. Documents disponibles en préstec.

EXPOSICIONS
CINEMA EN CATALÀ
L’oferta de cinema en català actualment és del 3%. Es tracta d’un dels àmbits on el català es
troba més discriminat i amb una situació de clara desigualtat respecte a l’oferta en espanyol.
L’exposició permet acostar-nos a les dades reals d’aquesta anomalia i,
alhora, facilitar informació i recursos per als consumidors. Als plafons
expositius creats per la Plataforma per la llengua els acompanyen una
selecció de pel·lícules en català disponibles en préstec. Del 3 al 22 de
setembre.
HISTÒRIES D’INSTITUT
Amb la tornada a l'escola els adults recordem aquella etapa estudiantil i on
l'institut és una de les grans fonts de records, estant desorientats sobre el nostre
futur i sobrevivint a l'adolescència.
A la biblioteca hem preparat una selecció de recomanacions per endinsar-nos
de nou en el món dels joves i les seves vivències. Prepareu-vos per entrar en un
món on els joves s'han d'enfrontar als primers amors, decidir quin ha de ser el
seu futur professional, conviure amb famílies amb les que no s'entenen i, fins i tot, sobreviure a
éssers fantàstics. En definitiva, històries que, tot i no ser la nostra, podrien haver-ho estat.
Disponibles en préstec.
APERITIUS I TAPES, CAPRICIS DELS SENTITS
Quintotapa torna a Sant Vicenç dels Horts del 13 al 30 de setembre. Els
productes del Parc Agrari del Baix Llobregat recorreran els bars i
restaurants de la ciutat en forma de tapa. Des de la Biblioteca us oferim
una selecció de llibres per a tots aquells que us animeu, també, a
preparar-ne a casa. Disponibles en préstec.
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HORARI D’ESTIU
De dilluns a dijous,
de 16 a 21 h.
Divendres de 15.30 a 20.30 h.
Dimecres de 10 a 13 h.

A partir del 12 de setembre
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.
• Tornen els clubs de lectura i d’idiomes d’adults.
• Inscripcions obertes als clubs de lectura infantils Patufet i Shin Chan.

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

Espai JUVENIL I ADULT

h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m

CLUB DE CONVERSA EN FRANCÈS
Per a totes les persones que vulguin refrescar i perfeccionar la parla del país veí. Dinamitzat
per Mari Paz Jiménez. Tots els divendres, a les 19 h (sala 2). Inscripcions obertes.

CLUBS DE LECTURA INFANTILS
A l’octubre tornen els clubs de lectura infantils. Inscripcions obertes al club Patufet i Shin Chan.
• PATUFET. 1r i 2n de primària. Tots els dimecres, de 17.30 h a 18.15 h (sala 2).
Dinamitzat per Rafael Cervantes.
• BAT PAT. 3r i 4t de primària. Tots els dimarts, de 17.30 h a 18.15 h (sala 2).

MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals permeten intercanviar aspectes culturals i practicar i establir converses
en anglès. Dinamitzat per Joan Valls. Tots els dilluns, a les 19 h (sala 2). Inscripcions obertes.

Dinamitzat per Rafael Cervantes.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous, de 17.30 a 18.15 h (sala 2).
Dinamitzat per Núria Maymó.
COMENÇA L’ESCOLA
Selecció de documents infantils que ens endinsen en l’inici escolar,
que engresquen a l’assimilació del canvi després de les vacances
d’estiu. Disponibles en préstec.
HORA DELS MINICONTES
Dimecres 26, a les 17.30 h, Comença l’escola! a càrrec de Judith
Arlandis. Adreçat a infants de 0 a 3 anys.

BIBLIOLABS
BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que
desenvolupa i dóna suport a accions amb l’objectiu de facilitar l’accés al
coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i
creatives en un entorn col·laboratiu obert a tots els ciutadans.
A l’octubre es duran a terme dos tallers de ciència adreçats a públic infantil. Les places són
limitades i les inscripcions són obertes.
• Divendres 5 d’octubre de 17.30 a18.30 h: Taller de ciència. Per a famílies amb
infants de 3 a 6 anys.
• Dilluns 8 d’octubre de 17.30 a 19.30 h: Dibuixem en 3D. Per a infants de 7 a 13 anys.

CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU Llegir el teatre!
Divendres 14, a les 19 h, el club de textos teatrals comentaran l’obra Homes i
no de Manuel de Pedrolo. Dins el centenari del naixement de l’autor.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de textos narratius es reunirà el divendres 28, a les 19 h al voltant de la
novel·la Tot el soroll del món de Vicenç Llorca. Es comptarà amb la presència de
l’autor gràcies al programa Lletres en viu de la Institució de les Lletres
Catalanes. Dinamitzat per Jordi Boladeras (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 El noi del pijama de ratlles, de John Boyne. Dinamitzat
per Conxi Romero. Cada dimarts, a les 15.45 h (sala 2). Inscripcions obertes.

Dia mundial de l’alzheimer
Dimecres 19 a les 17 h s’oferirà una taula rodona al voltant de “La malaltia de l’Azlheimer des
de l'atenció primària. Serveis i recursos” a càrrec de professionals del CAP i de l’AFA Baix
Llobregat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
horts, Obra Social Fundació “La Caixa”, Fundación ONCE i la
Generalitat de Catalunya.
Des de la Biblioteca us hem preparat una selecció de documents per
prevenir aquesta malaltia i per conèixer-la una mica més. Podeu consultar
la guia virtual que hem elaborat llegint el següent codi QR:

