De l’hort a la biblioteca
AMANIDES
Al carro expositiu del replà de la planta 1 trobareu una selecció de documents sobre
l’elaboració de les millors amanides amb productes de l’hort. Una forma saludable d’omplir
d’olors i sabors la taula a partir de les verdures, hortalisses i fruites que ens ofereix la
primavera. Les guies que acompanyen el carro us indiquen les activitats trimestrals a la
Les Voltes i a la resta de biblioteques de la Xarxa Municipal participants al projecte.
LABORATORI DE LECTURA Jardí de llibres
Sembrar horts i jardins, regar-los, veure’ls créixer, collir-ne els fruits i gaudir de
cuinar-los i alimentar-nos. Llibres plens de vida. Un hort de llibres. Volem anar-hi
amb tu. Ens hi acompanyes? Adreçat a famílies amb infants a partir de 5 anys. Inscripcions
obertes. Dissabte 11, de 10 a 12 h, a la plaça de Narcís Lunes amb el Mercat de Pagès.
TALLER D’HORT ECOLÒGIC L’hort amb els cinc sentits
Taller lúdic per experimentar, tastar i aprendre el valors dels aliments ecològics i
de proximitat. Reflexionarem sobre la procedència dels aliments que ingerim i
prendrem consciència de la importància de tenir cura de l’entorn. Inscripcions obertes. Dissabte
11, de 12 a 13.30 h, a la plaça de Narcís Lunes amb el Mercat de Pagès.
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INFO VOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes
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
AMPLIACIÓ D’HORARI fins al 23 de juny
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
Horari especial del 23 de juny: de 10.30 a 14 h

tallers
COM LLEGIR POESIA? TALLER D’INICIACIÓ #ciutatenvers
Sovint diem que la poesia és difícil, que ens agradaria que ens agradés més, que no entenem
els poemes. Vine a fer aquest taller i comprovaràs que no és així. Activitat inclosa al
programa #ciutatenvers, adreçada a públic adult. A càrrec de Jordi Boladeras. Inscripcions

10È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA LES VOLTES
Dissabte 4 de maig, a les 12 h, els Diables, els Gegants i els Grallers amenitzaran la festa de
commemoració del 10è aniversari de la Biblioteca a peu de carrer. Us convidem a participar-hi.
Lectores, lectors, sou els protagonistes! Consulteu el programa a: http://tuit.cat/1i9Qs

obertes als taulells de la Biblioteca. Places limitades. Dimarts 7, 14 i 21, de 19 a 20.30 h.
INICIACIÓ A LA GENEALOGIA
Dijous 9, 16, 23 i 30, de 19 a 20.30 h, gaudeix d’aquest curs d’introducció a la genealogia
adreçat a públic adult i organitzat pel Centre d’Estudis Locals i la Societat Catalana de
Genealogia. Inscripcions a través de correu electrònic a cel@santvidigital.cat o bé per telèfon
al 655 764 614. Places limitades. Gratuït per a socis del CEL.
ESCRIURE POESIA. TALLER D’INICIACIÓ #ciutatenvers
Dimarts 28 de maig, 4 i 11 de juny, de 19 a 20.30 h. Paraules, síl·labes, versos, rimes,
imaginació i composició són el còctel necessari en aquest taller d’escriptura. Adreçat a totes les
persones adultes que vulguin experimentar per primera vegada la creació literària de
màxima musicalitat. Inscripcions obertes. Places limitades.

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.
Llegirem Viure amb la Hilda (i els seus inconvenients) de Bel Olid.
Dinamitzat per Rafael Cervantes.
• BAT PAT. 3r i 4t de primària. Tots els dimarts, de 17.30 h a
18.15 h. Llegirem Ot de Pallars i el secret d'Elisava de Montse
Subirana i Mònica Bada. Dinamitzat per Rafael Cervantes.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous, de 17.30 a 18.15 h.
Llegirem Arashiyama: la montaña de los deseos de Fidel de Tovar i Dani
Bermúdez. Dinamitzat per Núria Maymó.
EXPOSICIÓ “PETITS LECTORS”
Exposició de documents per als més petits, en aquest recull els nens i nenes aprendran conceptes
com lletres, paraules, colors, així com algun conte tradicional.
LABORATORI DE LECTURA
“Pim, pam, Pomelo” Taller lúdic de lectura on el personatge principal és
en Pomelo. Una espècie de Km 0, vinguda directament des del seu hort,
sense intermediaris. Dimecres 22 de maig, a les 17.30 h. Adreçat a
famílies amb nens i nenes de 4 a 8 anys.
HORA DEL CONTE
Divendres 24, a les 18 h, “A la voreta del mar” a càrrec de La marieta daurada. Activitat
gratuïta adreçada famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys.
HORA DELS MINICONTES
A càrrec de Judith Arlandis. Adreçat a nens i nenes de 0 a 3 anys.
• Dimecres 8, a les 17.30 h, “Contes de l’hort”
• Dimecres 29, a les 17.30 h, “Contes d’aigua”

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.

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. 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. Dinamitzat per Joan Valls.
Inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU Llegir el teatre!
Divendres 10, a les 19 h, el club de textos teatrals es reuniran per comentar l’obra El
gran mercado del mundo de Calderón de la Barca. Dinamitzat per Jaume Chavarria.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de textos narratius es reunirà el divendres 31, a les 19 h al voltant de la
novel·la Permagel d’Eva Baltasar. Dinamitzat per Teresa Tuset. Exemplars
disponibles i inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA FÀCIL “CAN COSTA”
Els membres del club de lectura de “Can Costa” llegiran el llibre La vuelta al
mundo en 80 días de Julio Verne amb l’adaptació d’Ángel Burgas. Dinamitzat per
Maxi Villa. Tots els dimarts de 16 a 17 h a l’Associació de Veïns de Can Costa.

EXPOSICIONS
CINEMA I DISTÒPIA
Històries apocalíptiques on la societat i la vida al planeta es solen trobar en situacions límits, on
la societat no té futur i està privada de llibertat, on els totalitarismes dirigeixen a una societat
sense cultura cap a l’extinció.
HISTÒRIES PER RIURE
Passeu una bona estona amb vinyetes plenes d'humor. Recordarem els autors
clàssics com Quino, Goscinny o Ibañez y en endinsarem en les historietes
còmiques més actuals de la mà d'Agustina Guerrero, Moderna de Pueblo o Nob.
APRENDRE A GESTIONAR LES EMOCIONS
Us ajudem en la gestió d’aquesta àmplia diversitat d’emocions que arribem a
sentir i que poden convertir-se en les nostres aliades més que no pas un motiu
de lluita.

