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Horari:
De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h
Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

Activitats de la Sala Infantil
TALLER:

Taller de Lectura de C.M.

Especial Carnestoltes:

Els dimarts 7, 14, 21 i 28, de les 17.30 a les

Durant aquest mes de febrer, els nens i

18 h, els nens i nenes del Taller de

nenes que visitin la Sala Infantil podran

Lectura de Cicle Mitjà continuaran

pintar màscares de tots colors i ambientar la

amb la lectura: Quatre gats, de la

sala per a la festa de disfresses.

collecció

Antibarbis

de

Mercè

Anguera.
El dia 28 es comptarà amb la

Us informem de:

presència de l’autora.

Especial Carnestoltes

•

Tallers de lectura de
Cicle Mitjà

•

oferirà una sessió especial de l’Hora del

Club de Lectura
Prometeu

•

ESPECIAL HORA DEL CONTE
El divendres 17 a les 18 h, la Biblioteca

Hora del conte

•

Hora del conte

Conte.

A càrrec de la companyia
La Maleta portàtil

Club de Lectura Manga
On-line

•

sessions de l’Hora del Conte, a les 18 h
Viurem el carnestoltes
El divendres 10 de febrer, els

Rodar i rodar

Club de Lectura en
català

•

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà dues

més petits es podran escoltar i es
divertiran amb contes sobre el
carnestoltes.
Ens divertim amb la Lola

Us ho perdreu???

•

Voltes al Dial

El divendres 24 de febrer, els més

•

Exposició

petits gaudiran amb les històries de

•

Recomanació infantil
Clubs temàtics: anglès,
fotografia i cinema

•

•

Audicions musicals

•

Sèries en VO

la Lola.

Activitats per a adults
Club de Lectura Prometeu
Després de l’obra Memòries d’Adrià, el Club de Lectura Prometeu s’endinsa en
l’obra La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol.
La trobada del Club es realitzà el divendres 24 de febrer a les 19 h, a la Sala

Voltes al
dial
La

Biblioteca

Les

Voltes

Polivalent.
Les sessions són a càrrec de l’escriptor Jordi Boladeras.
Aquesta sessió comptarà amb la presència de l’autor.
Club de Lectura en català

continua la seva segona

Aquest mes el Club de Lectura en català comença amb l’obra El diari d’Anna

temporada a la ràdio amb

Frank: la seva vida, de Marian Hoefnagel.

Voltes al dial.

Les trobades són tots els dimarts, de 15.45 a 16.45 h, a la Sala 1.

Ens podreu escoltar cada
dimarts, a partir de les 19

Club de Lectura Manga On-line

h, a la Ràdio Sant Vicenç

El Club de Lectura Manga On-line continua amb Dr. Slump, del famós

(90.2 FM).

autor Akira Toriyama.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

Consulteu el nostre web:
i el nostre bloc:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

BIBLIOVOLTES,
el bloc de la Sala Infantil
http://bibliovoltes.blogspot.com/

Exposició “Com ens estimem?”
La Biblioteca ha preparat una exposició durant tot el mes de febrer al replà de la Planta 1. En ella s’hi inclou un recull de
documents relacionats amb les diferents formes d’estimar. Parlem d’amor... Com ens estimem?

Es vol donar una atenció especial a la literatura romàntica i les grans dames de la novella romàntica com
Jane Austen, les germanes Brönte, Danielle Steel, Victoria Holt, Stephenie Meyer...

Us recomanem… Rodari

de Gianni Rodari

Rodari, Gianni. Rodari: contes del geni de la fantasia. Barcelona: La Galera, 2011
La Galera vol homenatjar el gran escriptor italià Gianni Rodari publicant aquest recull de sis obres. Un recull que
aplega poemes, contes, una adaptació d’un clàssic i dues novelles, magníficament illustrat per en Gustavo
Roldán, que ha sabut captar el punt mig surrealista mig juganer del geni italià.

Clubs temàtics a la biblioteca
MIND THE LAPS: club de converses en anglès
El club es reunirà tots els dilluns a les 19 h a la Sala 2 de la biblioteca, i no cal inscripció prèvia.
L’activitat és a càrrec del vicentí Daniel Jiménez.
Vine i no perdis l’oportunitat de parlar en anglès i de gaudir d’aquest idioma universal.

OBJECTIU VOLTES
Aquest club de fotografia es reuneix el dijous 16 a les 19 h a la Sala Polivalent de la biblioteca.
L’activitat és a càrrec del fotògraf vicentí Antoni Molero. Vine i comparteix la teva passió per la fotografia.

ENVOLTATS DE CINEMA
La biblioteca comptarà amb la collaboració dels integrants del programa MKC de Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM)
per a la realització d’un cinefòrum, un club pels amants del cinema.
El dimecres 29 a les 18 h es projectarà a la Sala Polivalent la pellícula Chico & Rita de Fernando Trueba &
Javier Mariscal. Vine, observa, comenta i gaudeix del bon cinema en versió original.

Audicions musicals:

música en viu a la biblioteca
AUDICIONS JUVENILS

La Biblioteca continua amb el seu cicle d’audicions musicals

Els alumnes i les alumnes de l’Escola Música

Concert de HIP HOP
Divendres 5 a les 19.30 h amb l’actuació de Teku

Sant

el Druida i Carlok Keyz amb Dj Shedd.

d’actuacions musicals a la biblioteca.

Divendres 17 a les 19.30 h amb
de

ens

oferiran

un

seguit

Es tracta d’assaigs instrumentals quinzenals.

Concert de BLUES
l’actuació

Vicenç

Miguel Àngel Talavera i

Aquest mes es realitzaran els dijous 9 i 23 de
febrer a les 19.30 h, a la Sala Polivalent.

Joan Pau Comelles

Sèries en VO:

cinefòrum de sèries televisives

La biblioteca iniciarà un cicle de projeccions de sèries, un cinefòrum de grans sèries televisives.
Es visualitzaran alguns capítols en versió original.
El dimecres 15 de febrer es realitzarà la primera sessió, amb la mítica sèrie FRIENDS.
T’ho perdràs?
Consulteu el nostre web:
i el nostre bloc:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

BIBLIOVOLTES,
el bloc de la Sala Infantil
http://bibliovoltes.blogspot.com/

