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A

quest any, dins del programa de foment de la
lectura adreçat als infants, els bibliobusos El Castellot
i Montau dedicaran la seva campanya a la poesia,
molt especialment a la poesia de Joana Raspall.
La campanya consta d’un espectacle de petit format
que va acompanyat d’uns lots de llibres que es presten a les escoles i una proposta
d’activitats.
L’espectacle d’aquest any és Els secrets de la Joana, de la companyia El somni del drac,
http://elsomnideldrac.blogspot.com.es/, un muntatge poètic i musical que vol acostar
d’una manera lúdica, suggeridora i sorprenent l’obra de Joana Raspall als infants. Amb
aquest espectacle, Marta Rius i Guillem Balaz, els dos components d’El somni del drac,
retran homenatge a l’escriptora que ha dedicat la major part de la seva obra als infants. La
rica paleta d’emocions dels poemes triats (divertiment, tristor, enyorança, tendresa, felicitat,
complicitat...) permetrà que els infants hi puguin connectar fàcilment.

El servei de bibliobús
Els deu bibliobusos de la xarxa de bibliobusos de la Diputació de Barcelona donen servei a 110
municipis, amb un total de prop de 161.000 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.
Tot i que aquesta campanya està pensada per als infants, el servei de bibliobús s’adreça a tota
la població, adults i infants. Es poden fer reserves de documents per correu electrònic o per
telèfon.
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Podeu trobar informació sobre l’espectacle, l’artista, el calendari d’actuacions i el material per
a les escoles a http://bibliotecavirtual.diba.cat.

