LA MOSTRA 2019
DISSABTE 19 DE GENER
• De 10.30 a 13 h: Biblioplaça. Les Voltes surt al carrer amb llibres sobre hort, cuina, contes,
revistes i molt més per triar i descobrir la millor recepta. A l’estand de la Biblioteca.
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• A les 11 h: L’hortet: taller d’iniciació als llavorers per a infants, amb Ester Casanovas. A

El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

l’estand de la Biblioteca.
• A les 16 h: Amunt i avall, pageses, cucs i alls, espectacle a càrrec de Hand Made
Theater. Una hora del conte sobre hort ecològic. A la sala infantil de la Biblioteca.
• A les 17.30 h: L’hortet: Taller d’iniciació als llavorers per a infants, amb Ester Casanovas. A
l’estand de la Biblioteca.
DIUMENGE 20 DE GENER
• A les 11 h: Llegeix en verd: taller familiar de punts de llibre de productes de l’hort. Recomanat per a infants de 6 a 12 anys. A l’estand de la
Biblioteca.

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

• De 16.30 a 19 h: Biblioplaça. Les Voltes surt al carrer amb llibres sobre hort, cuina, contes,
revistes i molt més per triar i descobrir la millor recepta. A l’estand de la Biblioteca.
• A les 17.30 h : Llegeix en verd: taller familiar de punts de llibre de productes de l’hort.
Recomanat per a infants de 6 a 12 anys. A l’estand de la Biblioteca.

EXPOSICIONS
EL MILLOR CINEMA DEL 2018
Durant aquest mes de gener volem fer un repàs de les millors pel·lícules que
s’han estrenat a les nostres exposicions mensuals de cinema. Amb aquestes
seleccions volem oferir les millors històries, els films amb les millors bandes
sonores, la fotografia més destacada o les obres premiades pel treball
destacat dels actors o directors. Trobareu títols com Bajo el sol, La decisión del
Rey, La reina Victoria y Abdul, El instante más oscuro o En la playa sola de noche.
CÒMICS & MUNTANYA
Una proposta plena d’humor amb les il·lustracions de Xavi Mountain, Edu
Català, Sergi Díez i Xavi Socías. Uns escaladors que dibuixen amb bon
humor i estils ben diferents situacions surrealistes o imatges entranyables
des d´un gran coneixement dels esports de muntanya, l´escalada i
l’alpinisme. Del 28 de gener al 16 de febrer.

HORARI DE LES AULES D’ESTUDI
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h
Del 29 de desembre al 10 de febrer: de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h;
dissabtes, de 16 a 20.30 h i diumenges, de 10.30 a 14 i de 16 a 20.30 h.
Tancades el dia 22 de gener.

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 Els Elefants mai no obliden d'Anushka
Ravishankar i Christiane Pieper. 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
La tierra està triste ¿la
ayudas? de Mary Martinez. Dinamitzat per Rafael Cervantes.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous, de 17.30 a
18.15 h (sala 2). Llegirem Niñas de papà de Nob . Dinamitzat per
Núria Maymó.

Eduquem en família
CAMELLS I DROMEDARIS
Dimarts 15 de 17.30 a 18.30 h, descobrirem la intel·ligència
naturalista amb tallers lúdics i pràctics. A càrrec de Talents Latents.
Adreçat a famílies amb infants d’entre 6 i 12 anys. Cal inscriure-s’hi
prèviament. Places limitades.

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.

De l’hort a la biblioteca
PLANTES MEDICIONALS
Durant tot el mes, el carro expositiu aplega una selecció de documents les
plantes i herbes utilitzades per a fins terapèutics. Amb ells descobrirem la
manera de sembrar-les i cuidar-les. 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.

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 11, a les 19 h, el club de textos teatrals es reuniran per comentar
l’obra Afanys d’amor perduts de William Shakespeare. Dinamitzat per Jaume
Chavarria. Divendres 25, a les 20 h, sortida al Teatre Nacional de Catalunya
per a veure l’espectacle.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de textos narratius es reunirà el divendres 25 de gener, a les 19 h al
voltant de la novel·la El Callejón de los milagros de Naguib Mahfuz. Dinamitzat
per Edith Steiner (sala d’actes). Exemplars disponibles i inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA FÀCIL “CAN COSTA”
Els llibres de lectura fàcil són documents creats amb la intenció de ser més
fàcils d’entendre per a persones amb dificultats de comprensió lectora.
Durant el mes de desembre els membres del club de lectura de “Can Costa”
llegirà el llibre de lectura fàcil El agua del Rif de Montse Flores. Dinamitzat
per Maxi Villa.

FES LLOC AL TEU MÒBIL
Gestiona l’emmagatzematge del teu dispositiu
T’has quedat sense espai al teu dispositiu mòbil i no pots fer més fotos o descarregar
aplicacions? En aquest taller de 4 hores coneixerem la capacitat del nostre telèfon, les opcions
d’ampliar memòria, com moure les aplicacions d’ubicació, com esborrar arxius o
aplicacions innecessàries i com fer còpies de seguretat i desar-les al núvol.
Formació gratuïta per a majors de 55 anys. Cal inscriure-s'hi prèviament.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés i Fundación Vodafone España.

