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20 anys amb
el Bibliobús El Castellot
Programa de foment de la lectura al bibliobús
Tardor 2015
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questa tardor el Bibliobús El Castellot compleix
20 anys. Són 20 anys de donar servei, animar a llegir,
presentar novetats, despertar la curiositat cap a nous
interessos, acompanyar en l’aprenentatge, deixar llibres,
materials audiovisuals i revistes...
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L’espectacle de la campanya és Contes x
Conviure, de Cia. El Confit. Es tracta d’un
espectacle a partir de tres contes de Rosa Fité,
una dels membres de la companyia.
Els protagonistes dels contes són animals que
entren en conflicte amb altres animals amb qui
conviuen. L’espectacle està fet en clau d’humor,
amb algunes picades d’ullet cap als infants més
grans i els adults, cosa que fa que sigui un
espectacle adient per a públic familiar. Té una
durada de 50 minuts aproximadament. La primera
actuació tindrà lloc al nucli de Sant Marçal de Castellet i la Gornal el dijous 5 de novembre
a les 10.30 h.
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Informació sobre l’espectacle, els artistes, el calendari d’actuacions i material per a les
escoles a bibliotecavirtual.diba.cat

El servei de bibliobús
Els nou bibliobusos de la Diputació de Barcelona donen servei a 102 municipis amb una
població de prop de 157.000 habitants. L’objectiu d’aquest servei és proporcionar a les
poblacions de menys de 3.000 habitants un accés als llibres i a la informació similar al que
tenen altres poblacions més grans amb biblioteques estables.
El servei s’adreça a tota la població, adults i infants. Es poden fer reserves de documents per
correu electrònic o per telèfon.

Bibliobús El Castellot
Tel. 696 443 541
b.castellot@diba.cat
bibliobuscastellot.blogspot.com.es
bibliotecavirtual.diba.cat
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Han estat moltes hores amb els usuaris en què s’ha parlat de tot però sobretot de llibres,
de bones històries i d’aficions. Són també moltes hores de convivència en què el bibliobús
s’ha anat fent amic dels usuaris. D’aquí que haguem triat com a fil conductor de la campanya
d’enguany l’experiència de la convivència des de la mirada dels infants. Abordarem tot de
sentiments positius associats al goig de col·laborar, compartir i estimar, i també sentiments
dolorosos associats al conflicte i al desamor.

