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(DES 06)

Entrats ja a la tardor i un cop hem superat la síndrome postvacacional,
aprofitem aquest article per informar-vos de tres temes interessants: el
Projecte “Fomentem la lectura en família”, les noves seccions de la
biblioteca, i les activitats que tenim programades.

•Pel que fa al Projecte Fomentem la lectura en família, la biblioteca va
reprendre les xerrades, que van començar la tardor de l’any 2005. Es tracta
d’un projecte en el qual col·laboren: la Regidoria de Cultura, les escoles, les
AMPES i diverses associacions de la nostra població. Les diferents xerrades
que s’organitzen durant les sessions de l’hora del conte, tenen un objectiu
principal: informar de la importància que la lectura i el llegir una estona cada
dia als infants, té en la seva formació. Crear futurs lectors, joves i adults
habituats a llegir és bàsic en la nostra societat. Compartir llibres amb els
petits i fer-ho a diari, és un hàbit que dóna fermesa i qualitat a les relacions
entre pares i fills i seguretat a l’infant. La biblioteca us ho vol posar fàcil: us
deixa llibres en préstec, compra els vostres suggeriments, organitza
xerrades i activitats, etc. Us vol animar, donar suport, ajudar a triar els
llibres per a buscar maneres de crear bons lectors. Pensem que no és només
una tasca de la família, també ho és de l’escola, de la biblioteca i de les
administracions. Però és dins l’àmbit familiar on més s’hi ha d’incidir.
Aquest any també hem preparat dues xerrades per als mesos d’octubre i
novembre. El tema del mes d’octubre, va tractar sobre l’aprenentatge dels
idiomes en la infància. La xerrada va anar a càrrec de la Sra. Ester Sala
Miralles, resident a la Floresta i professora d’anglès. Va aconsellar-nos, entre
altres temes molt interessants, “que en lloc d’apuntar-los a multitud
d’activitats extraescolars, el millor per als nens i nenes de menys de 7 anys
era estar amb els pares i aprendre junts, així com jugar sols o bé amb els
companys”. Va comentar que la forma més bona per aprendre un idioma és
anar al país on es parla, o bé, fer intercanvis.
La segona xerrada es farà el divendres 24 de novembre i tractarà de la
importància d’una bona alimentació.

•Pel que fa a les 4 noves seccions que s’han posat en funcionament
són: Racó de pares i mares, Secció de joves, Espai de la UE i Secció
d’idiomes. Tenen com a objectiu principal facilitar-vos la recerca i
l’aprenentatge en aquests temes monogràfics que pensem que us poden
interessar. Cada una d’aquestes zones disposa d’un ordinador amb connexió
a Internet i d’una selecció d’enllaços a webs especialitzats en les matèries
esmentades.
a) Racó de pares i mares
A la secció infantil s’ha habilitat una zona amb llibres i revistes sobre
l’embaràs, el part, el bebè, l’educació dels infants, la seva psicologia,
conflictes entre pares i fills, etc. amb l’objectiu d’enriquir la vostra vida
familiar.
b) Espai de la UE

Al primer pis s’ha posat al dia la informació referent a la Unió Europea
gràcies a l’ajut del Patronat Català Pro Europa de Lleida i a través del
Projecte Europe Direct.
c) Secció d’idiomes
També al primer pis, s’ha creat un espai per ajudar totes les persones que
vulguin aprendre idiomes. S’hi poden trobar cursos en diversos formats
(dvd, cdr, k7, llibre, quadern d’exercicis, etc.), gramàtiques, revistes i
novel·les en diferents llengües.

d) Secció de joves
A la sala de préstec s’ha creat, en col·laboració amb el PIJ, un espai amb
informació relacionada amb el món juvenil (salut, viatges, treball, estudis,
relacions sexuals, drogues, etc.).

•Pel que fa a les activitats que tenim programades per al mes de
novembre:
Festa de la 4a Cursa Lectora de la Biblioteca, el divendres 3, a les 7 de la
tarda. L’Alba Falcó va parlar a tots els assistents sobre “L’aventura de llegir”.
Es van convidar tots els nens i nenes participants a la bibliocursa, familiars i
amics. Enguany hi van participar 30 lectors i van aconseguir acabar-la 9. Van
rebre un obsequi i se’ls va convidar a berenar.
Dins els actes de la Mostra Gastronòmica que organitza el Consell Comarcal
de les Garrigues, durant els mesos de novembre i desembre, a la biblioteca
s’exposen documents (llibres, revistes, vd’s i dvd’s) de cuina i es
realitzen tallers d’elaboració de plats freds a càrrec de la Sra. Tere
Sánchez del restaurant el Carro Blanc, els dimecres 8, 15 i 22 a les 6 de la
tarda. En col·laboració amb l’Associació de Dones La Rosada.
Finalment dir-vos que al mes de desembre i com cada any tornarem a
preparar un lot de llibres infantils per al racó de la biblioteca al Parc de
Nadal i un lot de revistes i diaris per als adults. També es faran tallers per
als nens.
De cara a l’any 2007 us avancem que:

•A petició d’alguns usuaris, intentarem oferir un servei per ensenyar el

funcionament bàsic d’Internet. Totes les persones de més de 30 anys
que ens ho demanin, podran venir a la biblioteca i durant dues sessions
aprendran amb una monitora els passos elementals per a la navegació a la
xarxa.

•Per al mes de gener convidem totes les persones a les quals els agrada
llegir novel·la, a la trobada del Grup de Lectura, que tindrà lloc el
dimecres dia 18 a 2/4 de 6 de la tarda.
Amb les activitats que organitzem voldríem apropar més persones a la
biblioteca per tal que en fessin ús. Es un servei gratuït que paguem entre
tots, que molta gent desconeix i que tothom té dret a utilitzar.
A la biblioteca estem oberts a tirar endavant qualsevol suggeriment perRACÓ
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bons usuaris i bons lectors. Entre tots ho podem aconseguir!
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