TERRALL 115
Benvolguts lectors, passats els mesos de tranquil·litat i de calor, tornem tots a reprendre el
ritme. Abans però, encara ens queden uns dies de gresca i d’alegria, els de Festa Major.
Des de la biblioteca, en primer lloc, us volem informar de les activitats que es van portar a
terme el primer semestre d’aquest any 2006:
Activitats i nombre d’assistents:
Hores del conte: 5 hores del conte amb un total de 440 assistents.
Visites escolars: han visitat la biblioteca i la VI Setmana del Llibre Infantil i Juvenil 12
grups escolars. En total han passat 216 alumnes dels col·legis de les Borges Blanques.
Reunions del grup de lectura: 12 lectors de novel·les van venir a la trobada del gener i
10 a la trobada del maig. Enguany s’han editat la 3a i 4a Guies de Lectures Recomanades.
Cursa lectora, han començat la bibliocursa 25 lectors infantils.
També us fem saber que durant el primer semestre es van editar dues Guies de
novetats: la de primavera i la d’estiu, amb tots els llibres nous que ens van arribar. A
finals de setembre esperem poder editar la de tardor i abans d’acabar l’any us farem
arribar la Guia de novetats d’hivern.
Enguany la Generalitat ens va augmentar el pressupost de revistes, és per aquest motiu
que hem fet una Guia de revistes, si us interessa, ens la podeu demanar.

En segon lloc, us avancem les activitats que tenim programades per als propers mesos, a
les quals tots hi sou convidats:
SETEMBRE

•
•

•

A partir del 15 de setembre els lectors de novel·la i els membres del Club de Lectura
podran passar a recollir la novel·la Camí de Sirga de Jesús Moncada, per tal de
llegir-la i comentar-la a la reunió del Grup.
Dimecres 20 de setembre finalitzarà l’exposició de viatges. Oferirem dues Xerrades
amb projeccions: Una a càrrec del Sr. Jordi Giné, que ens parlarà sobre la seva
experiència d’escalador als Andes. La segona anirà a càrrec del Sr. Joel Alà, qui ens
parlarà del seu viatge a Suècia. Col·labora el Centre Excursionista de les Garrigues.
Divendres 29: hora del conte Vet aquí Europa!, adreçat a infants de diverses edats,
però que també agradarà els grans que els acompanyen. Organitza el patronat
Català Pro Europa. Aprofitarem l’acte per inaugurar la remodelació de l’espai de la
Unió Europea.

OCTUBRE

•
•
•
•
•

A partir del 2 d’octubre es convidarà als alumnes d’ESO de les Borges Blanques a
llegir el llibre Calaveres atònites de Jesús Moncada. Col·laboren: Col·legi Nostra
Sra. de Montserrat i IES Josep Vallverdú.
Exposició sobre Jesús Moncada, del dilluns 16 al dilluns 30.
Dimecres 18: reunió del Grup de lectura i debat sobre la novel·la de Jesús
Moncada Camí de Sirga.
Dijous 19: xerrada-col·loqui sobre l’obra de Jesús Moncada a càrrec de les
professores de Filologia de la UDL Maria Pau Cornadó i Mercè Biosca.
Divendres 27: Projecte “Fomentem la lectura en família”. Hora del conte “Els
idiomes del món” a càrrec de les conta-contes Mònica Perelló i Montse Vidal.
Aprofitarem l’acte per inaugurar la secció d’idiomes. Col·laboren els col·legis i les
AMPES de la nostra població.

NOVEMBRE

•
•

Divendres 3, a les 7 de la tarda: Festa de la 4a Cursa Lectora de la Biblioteca.

•

Divendres 24, Projecte “Fomentem la lectura en família”. Hora del conte, per
nens i nenes de P-3 a 2n de primària. Escenificació del conte “Com la sal”, a càrrec
de les conta-contes Mònica Perelló i Montse Vidal. A continuació es faran tallers de
cuina. Col·laboren els col·legis i les AMPES de la nostra població.

A partir del dilluns 6 i durant tot el mes: Exposició de llibres de cuina i tallers.
Col·labora: Consell Comarcal de les Garrigues i Associació de dones La Rosada.

DESEMBRE

•

Com ja és habitual es muntarà el Racó de la biblioteca al PARC DE NADAL.

Com ja sabeu, la biblioteca és un servei gratuït obert a tothom. Les activitats que durant
l’any es porten a terme són també gratuïtes i adreçades a la població de les Borges Blanques
i comarca. Us animem un cop més a venir a conèixer les instal·lacions i els serveis que s’hi
ofereixen. Si ens ho demaneu, us farem una visita comentada per totes les seccions.

