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LA BILIOTECA AMPLIA EL SEU HORARI
Amb aquest nou curs i a partir del 17 de setembre la biblioteca, a petició
d’un gran nombre d’usuaris i del nou equip de govern, amplia les seves
hores d’obertura al públic.
El nou horari quedarà de la següent manera:

HORARI (15 setembre/15juny)
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTES

Matí
TANCAT
10 a 14
10 a 14
10 a 14
10 a 14
10 a 14

Tarda
16 a 20’30
16 a 20’30
TANCAT
16 a 20’30
16 a 20’30
TANCAT

Amb el canvi, es passarà d’obrir
25 hores a obrir-ne 38. Els
usuaris podran gaudir dels serveis
de la biblioteca una tarda i dos
matins més del que s’obria fins
ara. Als matins ampliarem l’horari
fins a les 2 del migdia, mentre
que a les tardes tancarem a 2/4
de 9.
Pel que fa a l’horari dels mesos
d’estiu, també hi haurà canvis i ja
us mantindrem informats.
Esperem que aquesta ampliació d’horari sigui del vostre grat i us permeti
utilitzar més i millor els serveis de la biblioteca.
ACTIVITATS
En aquest apartat us avancem algunes de les activitats que tenim
programades per a la tardor, esperant que molta gent hi pugui participar.
La programació preveu activitats per a diferents grups d’edat: per als més
petits i acompanyants continuarem amb les sessions de l’hora del conte,
per als nens i nenes de 9 a 12 anys es farà la festa de la Bibliocursa, per als
alumnes d’ESO es prepararan visites comentades i per als adults en general
es faran exposicions i xerrades de temàtica diversa.
Us informem amb més detall de les activitats organitzades per a tots
vosaltres:
SETEMBRE

•

Durant tot el mes al vestíbul de la biblioteca, Exposició documents
d’excursionisme i muntanyisme, col·laborant amb la celebració
dels 25 anys del Centre Excursionista.

•

Dimarts 25, a les 17’30, Trobada del grup de Lectura. Ja sabeu
que es tracta d’una trobada oberta a tots els lectors de novel·la en
general.

•

Divendres 28, a les 7 de la tarda, L’hora del conte.

OCTUBRE

•

Dijous dia 4 d’octubre, a les 7 de la tarda, Xerrada-col·loqui sobre
el Camí de Santiago. Presentació del llibre Els dubtes del
caminant: de Lleida a Santiago de Compostel·la, a càrrec del seu
autor, Jesús Maria Villafranca, veí de l’Espluga Calba. Col·laboren:
Ateneu Popular Garrigenc i Centre Excursionista

•

A partir del 15 d’octubre, al vestíbul de la biblioteca, Exposició de
documents sobre les Borges i la comarca de les Garrigues.
Divendres 26, a les 7 de la tarda, L’hora del conte. A continuació es
farà un taller de reciclatge per a pares i nens.

•

NOVEMBRE 2007

•

•
•

Divendres 9, a les 7 de la
tarda,
Festa
de
la
Bibliocursa per a tots els
nens i nenes participants,
família i amics.
• Divendres 16, a les 7 de la
tarda,
Xerrada
de
l’escriptor
Pep
Coll
i
trobada del Grup de Lectura.
• Fins el dia 17, Exposició de
documents sobre les Borges i la comarca de les Garrigues.
A partir del 19, Exposició de documents de cuina, col·laborant
amb els restaurants de la Mostra i l’Associació de Dones la Rosada.
Divendres 26, a les 7 de la tarda, L’hora del conte. A continuació es
farà un taller de confecció de joguines per a pares i nens.

DESEMBRE

•

Durant tot el mes, Exposició de documents sobre cuina.

•

A les sessions del Parc de Nadal, els assistents hi trobaran contes i
llibres per a nenes i nenes i revistes per a totes les edats i gustos.

I per acabar, volem felicitar la revista Terrall pel seu nou aspecte renovat i
modern.

