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Roquetes

biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca
Aquest novembre passat, a la biblioteca van celebrar-se dos actes destacats. D’una banda, el cinefòrum de la pel·lícula La reina en el palacio de las
corrientes de aire, tercera entrega de la trilogia Millenium. L’acte va tenir
lloc el 25 de novembre, amb motiu de la celebració del Dia internacional
contra la violència de gènere. I de l’altra, els dissabtes 20 i 27 de novembre, va celebrar-se el curs d'introducció a la metodologia Aprenentatge i
Servei (APS). La coordinació territorial de Joventut, la representació territorial de la Secretaria General de l'Esport i els serveis territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Educació van ser els encarregats
d’organitzar el curs, que va tenir un gran nombre d’inscrits i una valoració molt positiva.
Quant a alguns dels actes del desembre, esmentar el conte infantil La princesa de les neus, d’Emili Hawkins i il·lustracions de Lisa Evans (dimecres
dia 1), la presentació del llibre Minuts de meditació, del monjo budista Ricard Rotllan (divendres 3), el taller infantil de creació artística de figures
nadalenques (dia 9) o la inauguració de l’exposició L’art de les dones roqueteres, organitzat per l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament (dia 10).
Més informació sobre els actes del desembre, a la pròxima
revista Roquetes.

La bebeteca

i per estar al dia...

Donem la benvinguda a un nou usuari:
Jordi Ariño Fernando.

Podeu estar al dia de l’activitat de la biblioteca al
Facebook. Ja la segueixen
més de 1.000 persones!
Activitats, imatges, comentaris, enllaços, novetats, propostes..., i cada
dia la lectura enigma!

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
Contes infantils

Novel·la per a adults

Música

Cinema
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