DESEMBRE 2013

núm. 15

INFOVOLTES
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

Dissabte 7 desembre la
Biblioteca romandrà tancada
i els dimarts 24 i 31 s'obrirà
excepcionalment en horari de
matí, de 10 a 13 h.

NOTÍCIES:
• Presentació Que sa! Que bo! Guia pràctica per a una alimentació saludable de la família
• Actes en commemoració del Centenari d’en Narcís Lunes i Boloix
• Nou Club de lectura Margarida Xirgu de textos teatrals

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/

Espaiinfantil
h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m/
ACTIVITAT GENERAL DEL MES: Demanem un desig per Nadal
Durant aquest mes, els nens i nenes que visitin la sala infantil
podran pintar dibuixos de boles per decorar l’arbre i escriure
postals amb desitjos per aquestes festes.
HORA DELS MINICONTES
Durant mitja hora els més petits escolten contes llegits i explicats a la sala
infantil.
• Divendres 13 a les 18 h: Contes de Nadal a càrrec de Joaquim Pastor.

HORA DEL CONTE
Un cop al mes un conte contes visita la Biblioteca per explicar
rondalles, cantar, interpretar, fer manualitats... i explicar
contes als més menuts. Aquest mes es realitzarà el divendres
20 a les 18 h (sala infantil).
Explica’m un Nadal a càrrec de Moi Aznar.
AJUDANTS DE BIBLIOTECA
Com cada mes, la sala infantil compta amb dos ajudants que endreçaran els llibres i
aprendran com estan organitzats els documents en una biblioteca.
CLUBS DE LECTURA INFANTILS: Inscripcions obertes!
• PATUFET. A partir de 6 anys. Tots els dimecres de 17.30 h a 18 h
(sala 1). Aquest mes es llegirà L’Olivia salva el circ d’Ian Falconer.
• BAT PAT. A partir de 8 anys. Tots els dimarts de 17.30 h a 18.15 h
(sala 1). Aquest mes llegiran El segrest de la bibliotecària de Margaret
Mahy.
• CLUB DE LECTURA MANGA INFANTIL. A partir d’11 anys. Tots els
dijous de 17.30 a 18.15 (sala 2). Aquest mes es comentarà One Piece
d’Eiichiro Oda i es visualitzarà l’anime de Chicho terremoto.

EspaiJUVENILIADULT
GRUP DE LECTURA EN CATALÀ
Aquest club de lectura permet aprendre català i millorar la comprensió
lectora. Aquest mes llegiran Miguel Strogoff en la versió elaborada per
Lluís Quintana. Tots els dimarts de 15.45 h a 16.45 h (sala 1).
MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals d’aquest grup permeten practicar i establir converses
en llengua anglesa. Tots els dilluns a les 19 h (sala 2).
CLUB DE CONVERSA EN ALEMANY
Les trobades setmanals del club de conversa en alemany permeten practicar i
establir converses en aquesta llengua. Tots els dimecres a les 19 h (sala 2).
FOCUS SVH. Club de fotografia
Pels apassionats a la fotografia, aquí teniu el vostre club. Les trobades són dinamitzades pel
fotògraf Antonio Molero i es realitzen el primer i el tercer dijous a les 19 h (sala d’actes).
ENVOLTATS DE CINEMA
Amb la col·laboració dels integrants del programa MKC de Ràdio Sant Vicenç
(90.2 FM), la biblioteca ofereix un espai de tertúlia cinematogràfica per a
comentar grans pel·lícules. Aquest mes Incendies, dirigida per Denis Villeneuve.
Dimecres 18 a les 18 h (sala d’actes).
NOU: CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU.
Club de lectura de textos teatrals. Inscripcions obertes a partir del 2 de desembre en
qualsevol dels taulells de la biblioteca. Les trobades s’iniciaran el gener. Tindran una
periodicitat mensual, el segon divendres de cada mes a la Biblioteca Municipal Les Voltes.
Més informació i inscripcions a lesvoltes@svh.cat i als taulells de la Biblioteca.

EXPOSICIONS
EL TEATRE
Durant el mes de desembre la Biblioteca ofereix una exposició sobre el món del teatre amb
una selecció de documents que tracten des de l’inici del teatre més clàssic fins al més
contemporani i innovador. Maquillatge, disfresses, màscares, mim, història del teatre,
escenografia, dansa i tot el que es pot utilitzar com a recurs escènic (replà de la planta 1).

actes
DIMARTS DE LES VICENTINES
El proper dimarts 3, a les 18 h, taller Aperitius d’aperitius nadalencs, a
càrrec de Montse Rusinés (sala d’actes).
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Dijous 19, a les 19 h, Eva Baqués Bonilla ens presentarà el projecte Que sa,
que bo i el llibre Que sa! Que bo! Guia pràctica per a una alimentació
saludable de la família (sala d’actes). L’acte inclourà tastet de productes.
El llibre pretén transmetre els valors d'una alimentació saludable i donar
consells pràctics per fer del menjar nostre cada dia una cosa saludable,
senzilla i econòmica.
Més informació a: http://www.quesaquebo.com/
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
Continua el taller d’escriptura a càrrec de Mònica Cano, dinamitzadora del
Premi literari Delta. Dissabte 14, de 10.30 a 12.30 h (sala 2). Gratuït. Inscripció
prèvia als taulells de la Biblioteca i a lesvoltes@svh.cat. Places limitades.

Narcíslunesiboloix
Amb motiu de la commemoració del Centenari de Narcís Lunes i Boloix (1913
-1987), el proper divendres 13 de desembre, a les 19 h, la sala d’actes de
la Biblioteca serà nomenada Sala Narcís Lunes. A més a més, es realitzarà un
recital poètic i s’inaugurarà una exposició dedicada al poeta i dramaturg
vicentí. L’exposició es podrà gaudir durant el mes de desembre i fins el 9 de
gener, amb fotografies, objectes i textos relacionats amb la vida i obra de
Narcís Lunes.
Divendres 20, a les 19 h, s’oferirà un concert de Nadales a càrrec de la
Coral El Llessamí, i poemes en commemoració del Centenari d’en Narcís Lunes
i Boloix (Forn Romà).

VOLTESALDIAL
El programa radiofònic de la Biblioteca continua amb la seva quarta edició.
Tots els dimarts, de 19 a 20 h, Voltes al Dial a Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).

