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INFOVOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

HORARI D’ESTIU
De dilluns a dijous: de 16 a 21 h
Divendres: de 16 a 20.30 h
Dimecres: de 10 a 13 h

El dilluns 29 de juliol la Biblioteca
romandrà tancada amb motiu de
la Festa Major.
VACANCES D’ESTIU: Del 5 al 18 d’agost
NOTÍCIES:
• Club d’estiu
• Projeccions dels curtmetratges a Les Voltes
• Recomanacions per a l’estiu

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/
JA TENIM EL CLUB D’ESTIU AQUÍ!
El Club d’estiu és un servei gratuït que ofereix la Biblioteca
Municipal Les Voltes amb la finalitat d’ajudar als nens i nenes de
primària usuaris de la Biblioteca a fer els treballs encomanats per
l’escola i participar de diferents activitats lúdiques de suport a la
lectura. Aquest any també dinamitzaran activitats la companyia
“Gates Gatunes”.
El club s’inicia el dia 1 de juliol i acaba el 25 juliol.
L’horari és de 18 h a 20 h els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous.
Per quart any consecutiu, les places del Club d’estiu estan esgotades.

Imatge Club d’estiu 2012

RECOMANACIONS PER A L’ESTIU:
•

Las Aventuras de Tadeo Jones (IDVD Ave)

•

Brave = Indomable (IDVD Bra)

•

Crear y reciclar : manualidades fáciles y creativas para niños de Cristina
Camarena, Meisi, Elena Ferro (I793.9 Cam)

•

La Crida del llibre de bambú de Joaquim Pastor (I*** Pas)

•

Gemelos : una práctica guía ilustrada para abordar el embarazo, el parto y el primer año
de vida de tus bebés de Carol Cooper y Katy Hymas (613.95 Coo)

•

Herois (DVD Her)

•

La Invasió dels lladres de vàters de Dav Pilkey (IC Pil)

•

Jo mataré monstres per tu de Santi Balmes (I* Bal)

•

Víctor i els follets de Maite Carranza (I*** Car)

EspaiJUVENILIADULT
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 converses en alemany permeten practicar
i establir converses en alemany. 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 espai de tertúlia cinematogràfica
per a comentar grans pel·lícules. Aquest mes Verbo, dirigida per Eduardo
Chapero-Jackson. Dimecres 31 de juliol a les 18 h (Sala d’actes).

RECOMANACIONS PER A L’ESTIU:
•

August de John Williams (N Wil)

•

Brúixoles que busquen somriures perduts d’Albert Espinosa (N Esp)

•

Downton Abbey (2 primeres temporades) (DVD Dow)

•

Espriu, transparent d’Agustí Pons (92(Esp) Pon)

•

El Libro de los portales de Laura Gallego (JN Gal)

•

Lugares sagrados de África : la cuna de la humanidad de Juan Bosco Botsho (91(6) Bot)

•

Nadie quiere saber d’Alicia Giménez Bartlett (N Gim)

•

Peores maneras de morir de Francisco González Ledesma (N Gon)

•

¿Por qué me comprasteis un walkie talkie si era hijo único? :

•

La Reina descalza d’Ildefonso Falcones (N Fal)

•

Superman : el hombre de acero de John Byrne (C Byr)

•

True blood (4 primeres temporades) (DVD San)

•

Victus : Barcelona 1714 d’Albert Sánchez Piñol (N San)

una historia bizarra en 2D de Santi Balmes (N Bal)

actes
EL SAC
El diumenge 16 de juny es van lliurar els premis del Primer Festival
Internacional Santiago Arizón de Curtmetratges (SAC).
La Biblioteca Municipal Les Voltes serà la seu de les projeccions dels set
curtmetratges que s’hi van presentar. Es comptarà amb la presència dels
creadors i dels conductors de les sessions d’EnVOltats de cinema en totes
les projeccions.
• Dimecres 24 de juliol, a les 19 h, dins els actes de la Festa Major, especial EnVOltats de
cinema amb la projecció i debat del curtmetratge finalista i del premiat.
Finalista: El responsable, d’Hèlia Llorens
Premiat: El abismo, de Francesc Cànovas
• Dimecres 25 de setembre, a les 19 h, projecció i debat de 2 curtmetratges.
• Dimecres 30 d’octubre, a les 19 h, projecció i debat dels 3 curtmetratges restants.

EXPOSICIONS
DE VIATGES I ALTRES VIATGES
Per als mesos de juliol i agost, la Biblioteca ha seleccionat un conjunt de
documents sobre grans i petits viatges, així com dels viatgers que
recorren el món a la recerca d'aventures (replà de la planta 1). Podeu
endur-vos en préstec per llegir en època de vacances Sense fronteres,
Los Viajes de Gulliver, La Volta al món en 80 dies, entre d'altres.

LESVOLTESALMÒBIL
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona ofereix una aplicació per
a mòbils i tauletes apta per al sistema Android,
anomenada BibliotequesXBM.
Descarrega’t l’aplicació per a mòbils i en tot
moment tindràs informació de les activitats i
altres aspectes de la Biblioteca Municipal Les
Voltes, o de qualsevol biblioteca de la Xarxa.

