EXPOSICIONS

MAIG 2015

PATRIMONI LOCAL, CONEIX SANT VICENÇ I ELS SEUS AUTORS
Gaudeix de les col·leccions de documents locals que tenim a la Biblioteca. Amb aquesta mostra
documental es pretén fusionar història i actualitat vicentina, un referent del passat i una imatge
latent de la creació viva. Fins al 8 de maig (replà de la planta 1).

núm. 31

INFOVOLTES
El full informatiu de la Biblioteca Municipal Les Voltes

CONTES INFANTILS DE LA GUERRA
Exposició sobre la producció editorial infantil durant la Guerra Civil, període
en què els contes infantils van passar a formar part de l’engranatge
propagandístic del moment i es convertiren en una arma per ensenyar als més
petits el món dels bons i els dolents. Fins al 21 de maig.

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

“TREBALLAR NO ÉS COSA DE NENS”
Exposició cedida per l’ONG Global Humanitaria amb què es pretén informar de la situació de
168 milions d’infants arreu del món, denunciar-la i difondre-la. Del 4 al 16 de maig (Sala d’actes)
EI! VOLS VIATJAR BÉ? VIATGETECA LA CAPELLA
Travessa pels Pirineus, itinerari per Cambodja i viatges low cost són alguns temes
del cicle de xerrades viatgeres de La Capella. Aquests escenaris i la cuina i la
literatura d’aquests territoris formen part de la selecció documental que podeu
endur-vos en préstec. De l’11 de maig al 30 de juny (replà de la planta 1).

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

Foto: http://www.svh.cat

NOTÍCIES:
• Del 18 al 30 de maig “100 anys de l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic”, exposició
fotogràfica i documental
• Un nou laboratori de lectura en família “Un pícnic de conte”

Altresactivitats
TALLER D’ESCRIPTURA: Premi literari Delta
Els dijous, del 30 d’abril al 4 de juny, a les 18.30 h. Organitzat per la Regidoria d’Igualtat i la
Biblioteca. A càrrec de Mònica Cano (sala 2). Gratuït. Inscripcions obertes amb places limitades.
XERRADA I TAST: “Xocolata dolça, xocolata amarga”
El dijous 7, a les 18 h, sabrem una mica més sobre la xocolata gràcies al pastisser
vicentí Eugeni Muñoz (sala d’actes). Acte gratuït. Es recomana confirmació d'assistència.
TALLER D’ESCRIPTURA: L’auca de la vida: mirant el mar
El dissabte 30, de 10.30 a 12 h, s’ofereix el cinquè taller adreçat a majors de 55 anys, a
càrrec de Mónica Cano (sala 2). Gratuït. Inscripcions obertes amb places limitades.
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ACTIVITAT GENERAL DEL MES: Gaudim de la poesia amb Joana Raspall i Narcís Lunes
Durant aquest mes els nens i nenes de la sala infantil podran pintar dibuixos sobre les poesies
de Joana Raspall i solucionar sopes de lletres relacionades amb Narcís Lunes.
HORA DELS MINICONTES
Durant mitja hora els més petits escoltaran contes a la biblioteca llegits per
Judith Arlandis, a les 18 h (sala infantil).
• Divendres 29: Flors i colors
HORA DEL CONTE: Quarta Píndola infantil de Cooperació per la Tolerància
Un cop al mes un rondallaire visita la biblioteca per explicar contes als més menuts. Aquest
mes es realitzarà el divendres 22 a les 18 h (sala d’actes).
Yaku, el peix daurat a càrrec de Global Humanitaria
Dedicada a l’arredicació del treball infantil.
CLUBS DE LECTURA INFANTILS
• PATUFET. 1r i 2n de primària. Tots els dimecres de 17.30 h a 18 h
(sala 1). Aquest mes llegiran La araña fontanera de Gemma
Armengol. Dinamitzat per Maria Josep Marcè.
• BAT PAT. 3r i 4t de primària. Tots els dimarts de 17.30 h a 18.15 h
(sala 1). Aquest mes llegiran El dia que el metro se’ns va empassar de
Gemma Armengol. Dinamitzat per Maria Josep Marcè.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous de 17.30 a 18.15 h
(sala 2). Aquest mes llegiran Tintín del creador belga Hergé.
Dinamitzat per Núria Maymó. Inscripcions obertes.
VISITA D’AUTOR
El dimarts 19, a les 17.30 h, l’escriptora Gemma Armengol es trobarà amb els membres dels
clubs infantils per parlar sobre els seus llibres i del procés d’elaboració (Sala d’actes).

CLUB DE CONVERSA EN FRANCÈS
Per tots aquells que vulguin refrescar i perfeccionar la parla del país veí. Dinamitzat per
Conxi Romero. Tots els divendres a les 19 h (sala 2). Inscripcions obertes.
MIND THE LAPS: converses en anglès
Les trobades setmanals permeten intercanviar aspectes culturals i practicar i establir converses
en llengua anglesa. Dinamitzat per Esther Castellví. Tots els dilluns a les 19 h (sala 2).
CLUB DE LECTURA MARGARIDA XIRGU
Divendres 10 a les 19 h el club de textos teatrals es trobarà per comentar les
obres El malentès i Calígula d’Albert Camus. Cada segon divendres de mes a la
biblioteca (sala 1). Sessions dinamitzades per Jaume Chavarria. Inscripcions
obertes.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de lectura per a adults es reunirà el divendres 15 a les 19 h. La sessió
de lectura de textos en narrativa serà al voltant de l’obra El siglo de las luces
d’Alejandro Carpentier (Sala d’actes), dinamitzada per Edith Steiner.
CLUB DE LECTURA VÍCTOR CATALÀ
Aquest club de lectura permet aprendre català i millorar la comprensió lectora.
Aquest mes llegiran Jerusalem de Froilà A. Galindo. Dinamitzat per Maria Josep
Marcè. Tots els dimarts de 15.45 h a 16.45 h (sala 1). Inscripcions obertes.
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 en versió original. Aquest mes serà al voltant d’Any de
Gràcia de Ventura Pons. Dimecres 27 a les 18 h (sala d’actes). Pel·lícula
disponible en préstec a la Biblioteca. Inscripcions obertes.

espaifamiliar
LABORATORI DE LECTURA EN FAMÍLIA: Un pícnic de conte
Divendres 15, a les 17.30 h, s’ofereix una experiència per endinsar-se en els contes,
per compartir la lectura i esplaiar-se la creativitat artística. A càrrec de Maria Josep
Marcè Munné i Montse Collazos. Adreçat a famílies amb nens i nenes d’entre 3 i 8
anys. Inscripcions obertes amb places limitades (sala d’actes).

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Cal fer els deures?
Divendres 8, a les 19 h, el psicòleg, educador i periodista Jaume Funes
oferirà una tertúlia al voltant del seu darrer llibre i la seva temàtica.
Adreçat a pares, mares i joves a partir d’11 anys (sala d’actes).
Més informació a www.jaumefunes.com

