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RECORDEU QUE LA BIBLIOTECA ROMANDRÀ TANCADA EL 23 DE GENER PER FESTA LOCAL
Biblioteca Municipal Les Voltes
C/ Nou, 1-9
08620 St Vicenç dels Horts
T. 93 656 06 63
b.st.vicensh@diba.cat

TALLER:

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

Us informem de:
Descobrim la Festa
Major

•

Activitats de la Sala Infantil
Taller de Lectura de C.M.

Especial Descobrim la Festa Major

Els dimarts 10, 17, 24 i 31, de les 17.30 a les

La Festa Major ja ha arribat a la Sala Infantil!

18 h, els nens i nenes del

Durant el mes de gener els nens i nenes de

de Lectura de Cicle Mitjà iniciaran

la sala infantil endevinaran les besties que

una nova lectura al voltant de:

corresponen a cada localitat. I els més petits

Quatre

podran pintar gegants i capgrossos, que es

Antibarbis de Mercè Anguera.

Club de Lectura Manga
On-line amb Dr. Slump

•

Voltes al Dial

•

sessió de l’Hora del Conte, a les 18 h

Festa Major amb versos
andalusos

•

petits es podran escoltar i es
divertiran amb les endevinalles.
ESPECIAL HORA DEL CONTE
El divendres 27 a les 18 h, la Biblioteca oferirà una sessió especial de l’Hora del Conte.
El semàfor que estava trist

Activitats per a adults

Audicions musicals

•

El divendres 13 de gener, els més

A càrrec de l’autora local, Carme Vía.

Nous clubs a la
biblioteca: anglès,
fotografia i cinema

•

collecció

Juguem amb les endevinalles

Club de Lectura en
català amb La crida del
bosc

•

la

Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà una

Club de Lectura
Prometeu amb
Memorias de Adriano

•

de

Hora del conte

Hora del conte

•

gats,

penjaran a la Sala.

Tallers de lectura de
Cicle Mitjà

•

Taller

Club de Lectura Prometeu
Després de l’obra El hereje, el Club de Lectura Prometeu s’endinsa en l’obra
Memorias de Adriano, de Margarite Yourcenar.
La trobada del Club es realitzà el divendres 27 de gener a les 19 h, a la Sala 1.

Voltes al
dial
La

Biblioteca

Les

Voltes

continua la seva segona
temporada a la ràdio amb
Voltes al dial.

Les sessions són a càrrec de l’escriptor local Jordi Boladeras.
Club de Lectura en català
Aquest mes el Club de Lectura en català comença amb l’obra La crida del bosc,
de Jack London.
Les trobades són tots els dimarts, de 15.45 a 16.45 h, a la Sala 1.
Club de Lectura Manga On-line

Ens podreu escoltar cada

El Club de Lectura Manga On-line inicia una nova lectura amb Dr. Slump,

dimarts, a partir de les 19

del famós autor Akira Toriyama. No us perdeu les aventures de l’Arale i

h, a la Ràdio Sant Vicenç

dels habitants de la Villa del Pingüí.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

(90.2 FM).

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/

Música clàssica
Al finalitzar les festes nadalenques, la biblioteca oferirà fins a finals de mes una exposició molt musical...
Música clàssica
S’exposen un seguit de materials relacionats amb aquesta temàtica: llibres de música, biografies de compositors, cd’s
d’interpretacions, dvd’s d’actuacions i revistes de música... Tot per estar ben informat i gaudir de la música.

Nous clubs a la biblioteca
MIND THE LAPS: club de converses en anglès
A les ciutats cosmopolites, com Barcelona, existeix una comunitat de parlants formada per estudiants,
viatgers, artistes, treballadors... on es poden intercanviar aspectes culturals, fer amistats, i sobretot,
practicar l’anglès. Però a Sant Vicenç no tenim aquesta sort, i d’aquí neix Mind the laps.
Aquest club es reunirà tots els dilluns a les 19 h a la Sala 1 de la biblioteca, i no cal inscripció prèvia.
L’activitat és a càrrec del vicentí Daniel Jiménez.
Vine i no perdis la oportunitat de parlar en anglès i de gaudir d’aquest idioma universal.

OBJECTIU VOLTES
T’agrada la fotografia? Vols aprendre noves tècniques fotogràfiques? Voldries compartir les teves fotografies
amb altres persones que comparteixen el teu interès? Si és així, aquest és el teu club!!
El club es reunirà el tercer dijous de mes a les 19 h a la Sala Polivalent de la biblioteca.
L’activitat és a càrrec del fotògraf vicentí Antoni Molero.

VERSIÓ ORIGINAL
Si t’agrada el cinema, ara el gaudiràs en majúscules. 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.
Les pellícules es projectaran l’últim dimecres de mes a les 18 h a la Sala Polivalent de la biblioteca.
Vine, observa, comenta i gaudeix del bon cinema en versió original!!

Audicion s m usicals : música en viu a la biblioteca
AUDICIONS JUVENILS

BOLLYWOOD
La Biblioteca continua amb el seu cicle d’audicions

Els alumnes i les alumnes de l’Escola Música

musicals

Sant

amb

un

concert

de

Bollywood

el

Vicenç

ens

oferiran

un

seguit

divendres 27 a les 19.30 h.

d’actuacions musicals a la biblioteca.

Actuació de coreografies típiques de les pellícules

Es tracta d’assaigs instrumentals quinzenals.

de Bollywood.

Aquest mes es realitzaran els dijous 12 i 26 a

L’activitat és a càrrec de l'escola de teatre El Bitxo.

les 19.30 h.

Actes Festa Major: versos andalusos
El dilluns 23 de gener, tot i que la biblioteca estigui tancada al públic i en motiu de la Festa Major de Sant Vicenç
dels Horts, tindrà lloc una sessió de lectura de versos andalusos a les 19 h.
Amb la collaboració de la Casa d’Andalusia, es realitzarà una sessió especial d’audicions que consistirà en la lectura
de poemes d’autors andalusos, acompanyats de guitarra, cante jondo i ball flamenc.
L’acte serà amenitzat amb vi, xoriço i formatge. 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/

