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Roquetes

biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

nota d’interès

El mes de juliol passat, l’àrea polivalent de la biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà va ser l’escenari del curs de
monitor de lleure i d’activitats infantils i juvenils; curs
organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Roquetes.
D’altra banda, el 28 de juliol, els xiquets i les xiquetes de
l’esplai d’estiu de Roquetes van visitar les instal·lacions
de la biblioteca (imatges de dalt de tot).

La biblioteca no fa vacances a l’estiu, així que podreu gaudir dels seus serveis en el seu horari habitual, de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h.
L’única modificació és que, els dissabtes dels
mesos de juliol i agost, la biblioteca romandrà tancada.
Podeu estar al corrent de tot consultant el seu
espai web: http://bibliotecaroquetes.webnode.es
També podeu consultar el seu bloc: bibliotecaroquetes.blogspot.com
També trobareu la biblioteca a les xarxes socials
Facebook i Twitter.
Per qualsevol cosa, no dubteu en trucar al telèfon
977 501 904 o en escriure a l’adreça electrònica
biblioteca@roquetes.cat.

Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http://bibliotecaroquetes.webnode.es http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
a/e: biblioteca@roquetes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h

La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM).
Cada dimecres a partir de les 10.30h.
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novetats
Novetats literàries arribades a la biblioteca
Fitzpatrick, Becca; Hush, hush
Ghosh, Amitav; Mar de roselles
Zaslow, Jeffrey; Las chicas de
Ames
Ishiguro,
Kazuo;
Nocturnos
Trussoni,
Danielle;
Angelology
Barrena, Sara;
Mi vida según
Martín
Erdrich,
Louise; Plaga de palomas
Cole, Martina; El jefe
Somoza, José Carlos; El cebo
Kelly, Jacqueline; La evolución
de Calpurnia Tate
Kaaberbol, Lene; El niño de la
maleta
Reverte, Javier; Barrio cero

Meyer, Stephenie; La segunda
vida de Bree Tanner
Parellada, Ada; Com fet a casa
Pardo, Pedro; España en moto
Collette, Chauvel; Alicia en el
país de las maravillas (còmic)
Tognola, Martín; Barcelona Low
Cost (còmic)
Sierra, Sergio A.; Frankestein
(còmic)
Roldan, Maite; CATmasutra. El
sexe clar i català
Street art Bou, Louis; Country
chic living,
vivir en el
campo
Minguet,
Eva; Ilustración de vanguardia
Claves del
diseño. Pac-

kaging 01.
Sweet illustration
Gothic Art
Now. Ilustración gótica
contemporánea
Diseño de
personajes
para novela gráfica
El meu primer llibre de ioga (infantil)
Coser para los
más pequeños
es fácil
Sansom, C.J.;
Invierno
en
Madrid

Llibres de lletra gran
Sierra, Javier; Las puertas templarias
Menéndez Salmón, Ricardo; La
ofensa
Lindo, Elvira; Una
palabra
tuya
Juana de
Arco
El anatomista
Belli,
G i o conda;
El infinito en
la palma de la mano
La forma de l’aigua

Cinema
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