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

NOTÍCIES
• Eduquem en família: accions formatives per a mares i pares
• Presentació del llibre Cuentas pendientes
• Ens visita Salvador Balcells

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.es

Espai infantil I FAMILIAR
h ttp :/ / b ib lio vol te s. blog sp ot .co m/
ACTIVITAT GENERAL DEL MES: Entre fulles i pellons, castanyes i rovellons
Durant aquest mes, els nens i nenes que visitin la sala infantil podran pintar
bolets i castanyes i resoldre endevinalles.
HORA DEL CONTE
Divendres 20 a les 18 h la Gisela Llimona i “La maleta de Roald Dahl”, un homenatge al 25è aniversari de la mort del novel·lista, escriptor i guionista gal·lès
Roald Dahl (1916-1990) (sala infantil). Adreçat nens i nenes a partir de 4 anys.
HORA DELS MINICONTES
Durant mitja hora els més petits escolten contes llegits a la sala infantil i
adreçat a famílies amb nens de 0 a 3 anys, a càrrec de Judith Arlandis.
•

Divendres 6 a les 18 h: De gran vull ser... per conèixer els oficis

•

Divendres 27 a les 18 h: Bestiari amb històries d’animals

CLUBS DE LECTURA INFANTILS
• PATUFET. 1r i 2n de primària. Tots els dimecres de 17.30 h a 18 h (sala 1).
Aquest mes llegirem Els quatre músics dels Germans Grimm i Juguemos al
corro de la morera de Barefoot Books. 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). Durant el mes llegirem Gorres per a tothom de Marian
Baqués. Dinamitzat per Maria Josep Marcè.
• SHIN CHAN. 5è i 6è de primària. Tots els dijous de 17.30 a 18.15 h
(sala 2). Ens reunirem per llegir Hora de aventuras de Pendleton
Ward. Dinamitzat per Núria Maymó. Inscripcions obertes.
EDUQUEM EN FAMÍLIA
L’itinerari lector dels infants
Dimarts 17 a les 17.30 h, la Nati Calvo, bibliotecària i especialista en literatura infantil ens
oferirà una xerrada sobre recomanacions de lectures i recursos per a fer una bona tria (Sala
d’actes Narcís Lunes). Adreçat als pares. Inscripcions obertes.
Experimentem en família
Els divendres 6, 13 i 20 a les 17.30 h, s’ofereix un taller per promoure el vincle entre pares i
mares i els seus fills i filles a través d’un espai lúdic i educatiu. La primera sessió és per adults i
infants i la tercera sessió només els pares amb servei d'acollida per la mainada (Sala d’actes
Narcís Lunes. Inscripcions obertes.

Espai JUVENIL I ADULT
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 13 a les 19 h el club de textos teatrals es trobarà per comentar les
obres Molt soroll per res de William Shakespeare. Cada segon divendres de
mes a la biblioteca (sala 1). Sessions dinamitzades per Jaume
Chavarria. Inscripcions obertes. Llegir el Teatre: Es podrà assistir a
l’obra al Teatre Nacional de Catalunya amb descomptes especials.
CLUB DE LECTURA PROMETEU
El club de lectura es reunirà el dimecres 2 de desembre a les 19 h. La sessió
de lectura serà al voltant de l’obra Exhortació als cocodrils d’António Lobo
Antunes (Sala d’actes), dinamitzat per Jordi Boladeras i amb la col·laboració
de Dulce Peniche (llicenciada en Literatures Modernes). Inscripcions obertes.
CLUB DE LECTURA VÍCTOR CATALÀ
Aquest club de lectura permet aprendre català i millorar la comprensió lectora. La propera
lectura que es llegirà és Tempesta al Bàltic de Salvador Balsells i El Dr. Jekyll y Mr. Hide de
Robert Louis Stevenson. Dinamitzat per Maria Josep Marcè.
Tots els dimarts de 15.45 h a 16.45 h (sala 1). Inscripcions obertes.
Dimarts 10 de novembre Salvador Balcells es reunirà amb tots els
seus lectors. Veniu a buscar un exemplar de la novel·la en préstec.
Amb la col·laboració de l’Editorial Meteora.

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

EXPOSICIONS
BIBLIOTEQUES, PER MOLTS ANYS!
Amb motiu del centenari de la Xarxa de Biblioteques, la Biblioteca ha
preparat una selecció de llibres, revistes i pel·lícules per passejar per les
biblioteques d’arreu del món i descobrir el paper clau sobre la lectura
d’aquests equipaments (replà planta 1).
CINEMA DE TERROR A LES VOLTES
Vinculat al Dia dels Esperits, us recomanem algunes pel·lícules que us deixaran
petrificats: com La noche de los muertos vivientes, El Fantasma de la ópera, Drácula,
Ju-On: la maldición, [Rec] 4... (planta baixa).
CUINA SALUDABLE
Us oferim una selecció de recomanacions per conèixer els millors efectes d’una
alimentació sana i les receptes que podem fer amb aquests aliments (planta 2).

Altres activitats
VIU LA VIDA ORDINÀRIA DE MANERA EXTRAORDINÀRIA
Del 15 d’octubre al 5 de novembre, a les 18.30 h, l’Imma Pagès,
entrenadora personal i transformacional, ofereix un taller adreçat a
persones amb inquietuds i voluntat d’emprendre un nou cicle a les seves
vides (sala d’actes). Places exhaurides.
CUENTAS PENDIENTES
Dilluns 2, a les 17.30 h, Susana Hernández presenta la seva obra Cuentas
pendientes, una novel·la negra, la tercera entrega de la sèrie de la
subinspectora Rebeca Santana.
Organitzador: Associació de Dones Dona’t vida
L’AUCA DE LA VIDA: la feminitat oculta en l’art
Dissabte 28 a les 10.30 h, taller d’escriptura adreçat a majors de 55 anys, a
càrrec de Mònica Cano (sala 2). Gratuït. Inscripcions obertes amb places
limitades.

