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Taller d’estiu

Horari:
De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h

Club de lectura infantil

Durant tot el mes podeu fer sopes de lletres i

Els dimarts 5 i 12, de les 17.30 a

dibuixos d’estiu.

les 18 h, els nens i nenes del Club
de lectura infantil continuaran

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

Ajudants de Biblioteca

amb la lectura: Contes per expli-

Durant tot el mes, dos ajudants de biblioteca

car en un minut de Victoria Ber-

ens ajudaran a collocar els llibres. Per parti-

mejo.

cipar-hi, pots apuntar-te a la Sala Infantil.

Us informem de:
•

Club de Lectura Infantil

ESPECIAL HORA DEL CONTE

L’hora dels minicontes

•

Hora del conte

El divendres 15 a les 18 h, la Biblioteca

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà dos

Club de Lectura
Prometeu

oferirà una sessió especial de l’Hora del

sessions de l’Hora del Conte, a les 18 h.

•

Conte.

Club de Lectura en
català

•

Anem de viatge!
El Pescador de

Club de Lectura Manga
On-line

•

•

Voltes al Dial

•

Exposició

•

Recomanació infantil

Barcelona

El divendres 8 de juny

a càrrec de

Moi Aznar

Estem de vacances!
El divendres 29 de juny.

Clubs temàtics: anglès,
fotografia, cinema i jocs
de taula

•

•

Audicions musicals

Clubs de Lectura

•

Cinefòrum d’animació
japonesa

Club de Lectura Prometeu
Després de l’obra El Perseguidor y otros cuentos de cine, el Club de Lectura
Prometeu s’endinsa en l’obra La Flaqueza del Blochevique de Lorenzo Silva.
La propera trobada del club es durà a terme el divendres 29 de juny a les 19 h, a
la Sala Polivalent. Gaudirem de la visita de l’autor.

Voltes al
dial
La

Biblioteca

Les

Les sessions són a càrrec de l’escriptor Jordi Boladeras.
Club de Lectura en català

Voltes

Aquest mes el Club de Lectura en català continua amb Petons de diumenge, de

continua la seva segona

Silvia Soler. El dijous 7 de Juny, en sessió especial, gaudirem de la visita de

temporada a la ràdio amb

l’autora.

Voltes al dial.
Ens podreu escoltar cada

Club de Lectura Manga On-line

dimarts, a partir de les 19

Aquest mes el Club de Lectura Manga On-line començarà amb Inu Yasha, de

h, a la Ràdio Sant Vicenç

Rumiko Takahashi.

(90.2 FM).

Per a més informació, adreceu-vos a la Planta 2. Digues la teva a:
http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

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 “Medicina alternativa”
Durant tot aquest mes de juny gaudirem d’una exposició de Medicina alternativa al replà de la Planta 1.

Us recomanem…Otto: l'ós de llibre
Otto : l'ós de llibre, de Katie Cleminson
L’Otto és un ós que vivia en un llibre en una casa, i quan els nens llegien el seu llibre era l’ós més feliç del món. Fins que
un dia va passa una cosa terrible i l’Otto va haver de buscar una nova casa per viure.

Clubs temàtics a la biblioteca
MIND THE LAPS: club de converses en anglès
El club es reuneix tots els dilluns a les 19 h a la Sala 2 de la biblioteca. Vine i no perdis l’oportunitat de
parlar en anglès. Segueix el club a facefook: https://www.facebook.com/groups/228277250582711/

Focus SVH. Club de Fotografia
Aquest club de fotografia es reuneix el primer i tercer dijous a les 19 h a la Sala 2 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

CLUB AMATENT

La biblioteca compta amb la collaboració dels integrants del pro-

El Club Amatent és un conjunt de persones que es reu-

grama MKC de Ràdio Sant Vicenç per a la realització d’un cinefòrum

neixen per provar, jugar i ensenyar a jugar a jocs de

en versió original on es projectaran pellícules...El 4 de juliol serà

taula moderns. Les sessions són cada 15 dies, en dis-

la propera trobada amb la pellícula La flaqueza del bolchevique.

sabte, a la Sala Polivalent de 10 a 13 hores.

Audicions musicals:

música

La Biblioteca continua amb el seu cicle d’audicions musicals.

AUDICIONS JUVENILS
Els alumnes i les alumnes de l’Escola Música

ACTUACIÓ DE BALLET

Sant Vicenç ens oferiran un seguit d’actuacions

Divendres 15 de Juny gaudirem d’una

musicals a la biblioteca.

actuació de ballet clàssic a càrrec de

Es realitzarà en sessió especial de fi de temporada

l’Escola de Ballet DEDANS de Sant

el dijous 7 de juny a les 19.30 h, a la Sala In-

Vicenç.

fantil (Planta 1).

Cinefòrum d’animació japonesa:”Dr.Slump”
Aquesta activitat forma part del Club de Lectura Manga On-line. Durant aquest mes, continuem amb la projecció de “Dr. Slump” a la Sala 2 de la nostra Biblioteca. Les projeccions es faran habitualment durant tots els
dimarts a les 17.30 h. Vine i participa!

Sequeix-nos també a les Xarxes Socials:
Biblioteca Municipal Les Voltes
Club de Lectura Prometeu (Biblioteca Municipal Les Voltes)
Club de Lectura Manga On-line (Biblioteca Municpal Les Voltes)

@BiblioLesVoltes

