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Roquetes

biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
La biblioteca ha acomiadat l’any 2009 amb una oferta
molt variada d’activitats per a tots els públics i per a tots
els gustos. Exposicions, conferències, presentacions, tallers... han omplert de gom a gom la biblioteca. En resumim algunes.
Al novembre...
Del 2 al 16: exposicions Punts de reflexió: les violències
contra les dones i MAUS: relat d’un supervivent, d’Art Spiegelman.
El dia 14, els actes de celebració del 75è aniversari del
CEIP M. Marcel·lí Domingo van comptar amb la presència de Josep Ll. Carod-Rovira, vicepresident del govern de
la Generalitat i estudiós de la figura de Marcel·lí Domingo.
Del 18 al 2 de desembre, la biblioteca va acollir l’exposició Terres d’Arbó, una aproximació a la figura i l’obra de
l’escriptor rapitenc Sebastià Juan Arbó.
Divendres dia 20, la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre
va protagonitzar la conferència Els transvasaments que
vénen: el nou Pla de conca 2010; una sessió informativa a
càrrec de Manolo Tomàs.
I, finalment, el dia 27 va tenir lloc la presentació del llibre Una sortida digna, de Jesús M. Tibau.

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca
a Yasmin Bayoussef Limbos.
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I al desembre...
Els dimecres 2 i 9 de desembre, taller de decoració nadalenca Adornem la biblioteca.
El dia 3, audiovisual Muntanyes del Perú: Cordillera Blanca,
de la Esfinge fins a l’Alpamayo, a càrrec de la Joca C. Alpí.
Divendres 4, recital poeticomusical a càrrec de Poetes de
l’Ebre i la coral Novella Harmonia, del CEIP M. M. D.
El 10 de desembre, Música dibuixada, a càrrec de Lluís
Bosch, i l’11, presentació del llibre Manual del educador
social: Intervención en Servicios Sociales.
Els actes propis del Nadal van començar dimecres dia 16
amb el Caga tió! i conta contes per als alumnes del CEIP
M. M. Domingo (a la tarda, el patge reial va recollir les
cartes per a SM els Reis Mags d’Orient), i va continuar al
Parc de Nadal de Roquetes (del 28 al 30 de desembre)
amb tallers de confecció de corones reials.
Divendres 18, presentació del llibre Biel, què et passa?,
d’Estela Tomàs i il·lustracions d’Ignasi Blanch, i exposició
d’aquestes. I, finalment, dimecres 23 va tenir lloc la inauguració de l’exposició La muntanya màgica, a càrrec d’Òscar Cadiac.
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novetats
Àrea d’adults · Llibres
René Appel. Onada de calor. La Mar de Fàcil, 2009.
Constantino Armesto. Un planeta blau, successos geològics i problemes ambientals de la Terra. Universitat de València, 2009.
Francesc X. Borràs Balsells. Introducció a la direcció financera. URV, 2009.
Hans Fallada. I ara què, homenet?. Edicions de 1984, 2009.
Andrea Fiorenza. Cuando el amor no basta. Consejos eficaces para resolver los problemas
entre padres e hijos adolescentes. Planeta, 2009.
Francesc X. Hernández. La columna Macià-Companys. Fundació Josep Irla, 2008.
Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs al Serret Blog. March Editor, 2009.
Philippe Nessmann. A la conquesta del cel. La llegenda de l’Aéropostale. Bambú, 2009.
Grisélidis Réal. El negre és un color. Edicions de 1984, 2009.
Marjane Satrapi. Pollastre amb prunes. Norma, 2009.

Àrea d’adults · Cinema

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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