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Roquetes

biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca

el gener en xifres

A la biblioteca trobareu més de 23.000 documents (llibres, revistes, cinema, música, jocs...). Tot el fons de la
biblioteca és de consulta lliure i podeu endur-vos cap
a casa 8 llibres durant 15 dies, 4 revistes durant 7 dies,
4 CD durant 7 dies, 4 DVD (cinema) durant 7 dies i/o 4
DVD (documentals) durant 7 dies.
Si necessiteu el material durant més temps, només cal
dir-ho i us el renovaran. El carnet de la biblioteca dóna
opció a gaudir d’aquest servei; és gratuït i us el faran de
manera immediata. Ja n’hi ha fets més de 3.000!
Al gener van produir-se 4.248 préstecs, 1.242 connexions a Internet i la biblioteca va rebre 3.623 visites.

El passat 27 de gener, els alumnes de l’IES Roquetes van
acudir a la biblioteca per gaudir de la representació teatral de l’obra Mercè Rodoreda: senyores i minyones, a càrrec de la companyia de teatre l’Espina de la sardina.
En aquesta sessió, dues actrius van explicar contes protagonitzats per minyones, com ara Zerafina, i històries en
què destaquen els personatges de les senyores, com ara
Viure al dia. Davantals i plomalls que conviuen amb joies
i vestits i que comparteixen, en el fons, les mateixes alegries i penes.
El 29 de gener, la sala polivalent va acollir la conferència
i la presentació del llibre Dinero y conciencia: ¿a quién
sirve mi dinero?, a càrrec del propi autor, Joan A. Melé.
Economia, crisi, diners, banca, riquesa, pobresa, guerra,
consum, estalvi, mercat, consum responsable, consum
ecològic, comerç just, finances, cooperativisme... L’autor del llibre, alhora sotsdirector de Triodos Bank a Espanya, no va deixar ningú indiferent.
Si voleu saber més coses sobre aquest tema i conèixer
què és la banca ètica, a la biblioteca trobareu el llibre de
Melé.
L’HORA DEL CONTE

I els dimecres a la tarda, el públic infantil ha gaudit de diversos contes explicats per Marc Jornet i Mentxu Pérez.
El mes de gener, els contes de la biblioteca van parlar d’històries de llunes i estrelles.

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Erik Serena Sabaté i a Èric Viña Lorenzo.
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l’agenda
MARÇ

Títols de les revistes subscrites a la biblioteca per a aquest 2010
Altaïr
Animalia
Año cero
Arquitectura viva
Arquitectura y diseño
Audio vídeo Foto hoy
Auto verde 4x4
Automóvil
Avenç, L’
Barbie
Bi ci s p o r t.
Ciclismo a
fondo
Bike
a
fondo
Bratz
Bravo
Bricolage &
Decoración
Bricomanía
Burda
Camacuc
Caminar
Capital
Casa & Campo
Casa viva
Casa y jardín
Cavall fort
Clara
Clij
Cocina fácil
Cocina ligera
Cocinas y baños
Comer bién
Computer hoy
Cosmopolitan
Crea con abalorios
Crecer feliz
Cucafera
Cuerpomente
Descobrir Catalunya
Descobrir cuina
Desnivel
Dibus
Dietética y salud
Dirigido por
DJ1

Don Balón
Elle
Emprendedores
Enderrock
Esquitx
Excursionisme
Federcaza
Federpesca
Futbolista
GQ
Habitania
Historia National Geographic
Hobby consolas
Hola
I love english junior
Instyle
Integral
Interviu
Investigación y ciencia
Jardín, El
Jueves, El
Labores del hogar
Lecturas
Lonely Planet magazine
Lunnis, Los
Man
Manos maestras
Marie Claire
Mega Hiro
Men’s Health
Mente sana
Mi bebé y yo
Mi jardín
Mía
Mil dimonis
Moto verde
Motociclismo
Mueble, El
Muestras y motivos ganchillo
Muestras y motivos puntillas
Mundo del caballo, El
Muntanya
Muy interesante
Muy júnior
National Geographic magazine
Natura
Okapi

Patchwork secrets
Patrones
PC actual
PC today
Peón de rey
Perros de caza
Perros de compañía
PC & Internet
Playstation2
Popí (ed. castellana)
Psicología práctica
Psychologies
Qué leer
Quercus
Quo
Ready english
Reporter
DOC
Revista dels
Súpers, La
Rol l i ng
Stone
Sàpiens
Ser padres
hoy
Solo moto
actual
Solo moto
treinta
Speak Up (vídeo)
Sport life
Superfoto práctica
Super juegos
Tatano, El
Tiro liro
Top music & cine
Tu suerte
Turismo rural
Vanity fair
Viajar
Viajes (National Geographic)
Viure en família
Vogue España
Winx
Woman
ZERO

Divendres 12:
Presentació del llibre
Lo Carrilet de la Cava
i les cançons de Josep Bo,
de Gemma Bo, Elena
Fabra i Artur Gaya.

Divendres 19, a les 20h:
Francesc Sánchez,
més conegut per Paco
Crestes, projectarà,
a la sala polivalent
de la biblioteca,
l’audiovisual
Doctor Crestas Festival.
Organitza:
la Joca Club Alpí

Dijous 25, a les 19h:
Conferència Finances
ètiques i transformació
social, a càrrec
de Jordi Marí.
Organitza:
Sirga, camins per crèixer.

Biblioteca municipal de Roquetes: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http: //biblioteca.roquetes.es biblioteca@roquetes.cat http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
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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