De l’hort a la biblioteca
BANC DE LLAVORS
Cada dimarts, de 17 a 18 h, en Ferran, pagès vicentí, us facilitarà gratuïtament llavors de
raves, pebrots vermells, julivert i enciams i us assessorà sobre el vostre hort urbà. També podreu
donar llavors vostres a fi de crear un banc d’intercanvi que ampliï els vostres cultius.
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INFO VOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

Especial sant jordi
CIUTAT EN VERS: del 21 de març al 23 d’abril
La Biblioteca col·labora en la campanya vicentina amb un mural amb poemes seleccionats,
il·lustració de poemes a la sala infantil i reproducció de poemes musicats a l’hora de tancament.
MANUAL DEL BON CUINAR
Dijous 12, a les 19 h, al Forn romà, presentació del darrer llibre del xef
català Josep Lladonosa i Giró anomenat Manual del bon cuinar. Acte a
càrrec de Pere Chias.
MANUEL DE PEDROLO, PARE DE LA NOVEL·LA NEGRA EN CATALÀ
Dimarts 17, a les 19 h, xerrada en commemoració de l’Any Pedrolo
organitzada pel Servei Local de Català. A càrrec d’Anna M. Villalonga
Fernández.
PREMI NARCÍS LUNES I BOLOIX
Divendres 20, a les 18 h, presentació del llibre Les ulleres de Walter Benjamin, de
Joan Carles González-Pujalte. Tertúlia de l’autor amb José Antonio Arcediano i
Jordi Boladeras, i amb la intervenció de Rafael Gómez Gamboa.
RECITAL POETICOMUSICAL
Dissabte 21, a les 12 h, presentació del llibre Damunt les passes, de Marc Freixas i
recital amb l’autor, Empar Sáez (poeta) i Cesk Freixas (cantautor). Amb la
col·laboració de Galaxia Management.
FOTORECLAM I TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
Dilluns 23, de 16 a 18.30 h, davant la Biblioteca: M’agrada llegir! Què em recomanes?, un
espai per compartir lectures fent-vos una fotografia i taller Personalitza el teu punt de llibre,
perquè creeu i personalitzeu el millor complement per al regal de Sant Jordi.
PREMI DELTA
Dimarts 24, a les 18.30 h, presentació del llibre S’ha acabat, de Maite
Moreno. Obra guanyadora del IX Premi literari Delta.

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

Una campanya de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per promoure l'interès per la poesia i el
seu valor social a la població amb motiu del Dia Internacional de la Poesia: goo.gl/6M22t3

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
HORA DELS MINICONTES
Dimecres 4, M’agrada la fruita! i dimecres 25, És primavera!, a les 17.30 h, a càrrec de Judith
Arlandis. Adreçat a infants de 0 a 3 anys .
HORA DEL CONTE
Divendres 20, a les 18 h, Explica’m cireres, a càrrec de Moi Aznar. Adreçat
a famílies amb infants a partir de 4 anys. Sant Jordi 2018.
CLUBS DE LECTURA INFANTILS
• PATUFET. 1r i 2n de primària. Tots els dimecres, de 17.30 h a 18.15 h
(sala 2). Llegirem El segrest de la primavera, de Joan de Déu Prats.
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 Jo sóc el més alt, de Paul Maar i Peter Gut. Dinamitzat
per Rafael Cervantes.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous, de 17.30 a 18.15 h
(sala 2). Continuarem llegint Moon girl y dinosaurio diabólico, de Brandon
Montclare, Amy Reeder i Natacha Bustos. Dinamitzat per Núria Maymó.
PER VIATJAR LLUNY, LA MILLOR NAU ÉS UN LLIBRE
Per Sant Jordi, els millors llibres d’imaginació al voltant de la lectura i dels llibres mateix, així com
llibres de coneixements que ajudin els pares i les mares perquè els seus fills siguin bons lectors.

EXPOSICIONS
CINEMA I CUINA
El món de la cuina està cada dia més present al cinema actual: es posa en escena la
preparació d'un plat o un sopar en un restaurant o es roden pel·lícules que ens
parlen de cuiners o que ens traslladen a llocs determinats del món i a moments
històrics importants en l’àmbit culinari. Us oferim una selecció de documents que durà
a les vostres llars diversitat d’aromes i sabors.
FINALISTES DEL SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA
Del 12 al 15 d’abril se celebra el 36 Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
FICOMIC organitza anualment el Saló per a la promoció i difusió del còmic, i es
concedeixen premis a les obres més importants del moment. Aquest mes podeu
conèixer algunes de les obres finalistes del Saló del Còmic dels darrers 5 anys.

Espai JUVENIL I ADULT
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.
MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals permeten intercanviar aspectes culturals i practicar i establir converses en
llengua anglesa. Tots els dilluns, a les 19 h (sala 2). Inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU Llegir el teatre!
Divendres 20, a les 19 h, el club de textos teatrals comentarà l’obra Que rebentin
els actors, de Gabriel Calderón. Dinamitzat per Jaume Chavarria (sala 1).
Inscripcions obertes. Divendres 13, a les 18 h, sortida a veure l’espectacle al TNC.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de textos narratius es reunirà el dijous 26, a les 19 h al voltant de
la novel·la Tren a Puigcerdà, de Blanca Busquets. Dinamitzat per Carme Via
(sala d’actes). 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 La senyora Stendhal, de Rafel Nadal. Dinamitzat per
Conxi Romero. Cada dimarts, a les 15.45 h (sala 2). Inscripcions obertes.

Tallers
COMUNICACIÓ ESSENCIAL: el procés cap a un llenguatge de vida
Un taller de comunicació per guanyar habilitats d’entesa i comunicació en
les nostres relacions, a càrrec d’Imma Pagès. Dimarts 24 d’abril i 8, 15 i
22 de maig, de 18.30 a 20.30 h (sala 2). Cal inscriure-s’hi prèviament.
EBIBLIO: El servei de préstec gratuït de llibres electrònics
Sessió formativa per conèixer com utilitzar el servei gratuït de préstec de llibres
electrònics eBiblio l’11 o el 25, de 18.30 a 19.30 h. A càrrec de Carlos Vázquez,
bibliotecari. Activitat gratuïta. Inscripcions obertes.

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.

