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INFOVOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres:
de 15.30 h a 20.30 h
Dimecres i dissabtes:
de 10 h a 13 h

NOTÍCIES:
• Nou club de conversa en alemany
• Taller d’escriptura Premi Delta
• Visita de l’il·lustrador Agustín Comotto

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/

Espaiinfantil
h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m/
ACTIVITAT GENERAL DEL MES: Preparem Carnestoltes
Durant el mes de febrer els nens i nenes de la sala infantil podran
pintar diverses màscares.
HORA DELS MINICONTES
Durant mitja hora els més petits escolten contes llegits i explicats pel personal
de la sala infantil. El segon i quart divendres de mes a les 18 h (Sala infantil).
• Divendres 8: Arriba Carnestoltes
• Divendres 22: Busquem animals?
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 15 de
febrer a les 18 h (Sala infantil).
Titelles la Zooband
A càrrec de la companyia 3/4 de 15
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. Per apuntar-s’hi, dirigiu-vos
al taulell d’informació. Les places són limitades i hi ha possibilitat de llista d’espera.
CLUBS DE LECTURA INFANTILS
•

PATUFET. Per als petits. Tots els dimecres de 17.30 h a 18 h.
Aquest mes es llegirà Carnestoltes de Núria Font i Endevina endevinalla
de Teresa Sabaté.

•

BAT PAT. Per a més grans. Tots els dimarts de 17.30 h a 18.15 h.
Aquest mes llegiran BAT PAT El tresor del cementiri.

CINEFÒRUM D’ANIME
Com a activitat del Club de Lectura Manga On-line, la biblioteca
ofereix per al tots els nens i nenes un cinefòrum d’animació japonesa.
Aquest mes es continuarà veient Bola de Drac d’Akira Toriyama.
Tots els dijous a les 17.30 h (Sala 2).

EspaiJUVENILIADULT
CLUB DE LECTURA MANGA ON-LINE
Per a tots els lectors de còmic japonès, la biblioteca ofereix un punt de
trobada virtual. Tots els dies a: http://mangaalabiblioteca.blogspot.com.
Aquest mes s’iniciarà Yotsuba de Kiyohiko Azuma, amb la lectura dels
volums 1 i 2.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de lectura per a adults és el punt de trobada per a tots els amants
de la lectura, dinamitzat per l’autor Jordi Boladeras. La propera trobada
serà el divendres 1 de març a les 19 h (Sala d’actes) i es comentaran dos
llibres: Mil sols esplèndids de Khaled Hosseini i Brodats de Marjane Satrapi.
CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Aquest club de lectura permet aprendre català i millorar la comprensió lectora.
Aquest mes es llegirà Dràcula de Bram Stoker.
Tots els dimarts de 15.46 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).
NOU Club de converses en alemany
El club de converses en alemany s’inicia aquest mes de febrer. Les trobades
setmanals d’aquest grup permeten practicar i establir converses en alemany.
A partir del dia 6 de febrer, tots els dimecres a les 19 h (Sala 2).
FOCUS SVH. Club de fotografia
Per a tots els apassionats a la fotografia, aquí teniu el vostre club. Les trobades són a càrrec
del 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 cinefòrum per veure i comentar grans pel·lícules en versió original.
La sessions es realitzen l’últim dimecres de mes a les 18 h (Sala d’actes).
AMATENT, club lúdic Les Voltes
Aquest club reuneix a tots els entusiastes dels jocs de taula moderns per jugar i divertir-se. Les
sessions es realitzen el segon i últim dissabte de mes a les 10 h (Sala d’actes).

SALAd’actes
CONFERÈNCIA
Dilluns 4 de febrer, a les 18 h: “Canvis en l’accés a l’assistència sanitària pública”,
a càrrec de Sílvia Granato, advocada d’estrangeria de l’Oficina Llei de barris, i
Gisela Cardús, advocada membre de la cooperativa iACTa.
Dimarts 5 de febrer, a les 18 h: “De temps, fenòmens i dones”, a càrrec de
Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i Catalunya Ràdio.
TALLER D’ESCRIPTURA PREMI DELTA http://elbaixllobregat.net/premisdelta/
Durant els mesos de febrer i març es durà a terme a la Biblioteca un taller
gratuït d’escriptura creativa per a dones. Es farà els dies 8, 15, 22 de
febrer i 1, 8 i 15 de març de 18 a 20 h. Inscripcions obertes.
Per a més informació, dirigiu-vos al personal de la Biblioteca.
VISITA D’AUTOR
El dimecres 13 de febrer, a les 18 h, gaudirem de la presència de l’il·lustrador
Agustín Comotto, que ens explicarà com neix un llibre il·lustrat.

aulaD’INFORMÀTICA
ACTIC http://actic.gencat.cat
La Biblioteca ofereix el servei ACTIC, que permet a l’usuari avaluar les seves
competències en les tecnologies de la informació i la comunicació.
Per a més informació, dirigiu-vos al personal de la Biblioteca.

EXPOSICIONS
DONES VALENTES
La Biblioteca us convida a reflexionar sobre el paper de la dona en la
societat al llarg de la història (replà de la planta 1).

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

