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MARATÓ 
 

LLEGIM  EN  VEU  ALTA 
 

La Marató “Llegim en veu alta” que es durà a terme al llarg de tot el 

dia, el proper 10 de maig de 2012 és una de les activitats planificades 

per aquest curs  2011-2012 en el marc del programa Mollerussa, Municipi 

Lector. Aquesta activitat  s’incorpora, enguany, al conjunt d’activitats del 
XXVIII Saló del Llibre infantil i Juvenil de Catalunya, previst de realitzar a 

Mollerussa entre l’1 i l’11 de maig de 2012. 

L’organització d’aquest acte també es fa ressò de la Marató de la pobresa que 
realitza TV3 el proper 27 de maig de 2012. És per això que hi participa i 

col·labora amb la pretensió de divulgar i recaptar diners, entre els assistents,  
que aniran a incrementar el marcador del programa amb motiu de poder 
cooperar amb el desenvolupament de projectes socials. 

 

Com s’hi pot participar?  

1. Totes les persones que hi vulgueu participar heu de comunicar-ho al CRP 
del Pla d’Urgell trucant al telèfon 973 604 899, des del 23  d’abril al 2 

de maig de 2012 de 9 a 14 hores. 

2. Haureu de dir-nos el títol i l’autoria de les lectures escollides així com el 

temps que voleu llegir en veu alta.  

3. Les obres hauran d’estar relacionades amb  temes que parlin d’animals, 

d’acord amb la temàtica que també s’ha triat pel certamen del XXVIII Saló 

del Llibre Infantil i Juvenil. 

4. Cada persona podrà portar el seu propi públic a l’hora de realitzar la 

lectura en veu alta ( família, amistats, companys i companyes, ...). 

5. Un cop realitzada la inscripció, l’organització (Consell de Mollerussa, 

Municipi Lector) establirà i comunicarà a la persona inscrita els torns 
i horari de  participació. 

 

MOLLERUSSA 

MUNICIPI  LECTOR  
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Per què la Marató “Llegim en veu alta”? 

1. Perquè llegir en veu alta és compartir, tant per part de qui llegeix com per 
part de qui escolta. 

2. Perquè aporta a  petits i grans l’animació i el desig d’explorar el món de la 
literatura i potencia que puguin ser lectors per ells mateixos. 

3. Perquè potencia el desenvolupament de l’autonomia personal lectora. 

4. Perquè desvetlla idees noves i conceptes culturals, desenvolupant la 
curiositat i la capacitat crítica. 

5. Perquè crea sentiments i interessos de pertinença i d’identitat. 

6. Perquè proporciona a infants i adults informació i comprensió del món. 

7. Perquè quan escoltem, aprenem lèxic i vocabulari nou que ens permet 
expressar millor les nostres idees i sentiments. 

8. Perquè afavoreix i enriqueix el debat i la reflexió. 

En definitiva,  

 Per gaudir i compartir durant tot un dia lectures llegides en veu alta per 

l’alumnat i professorat dels diferents centres educatius de la zona. 

 Per compartir també aquesta marató amb totes les persones d’altres 
àmbits  que vulguin col·laborar i participar en aquesta activitat. 

 I perquè l’habilitat i el desig de llegir pot millorar molt la qualitat de la 
vida de les persones. 

 

Què esperem d’aquesta Marató “Llegim en veu alta”? 

Esperem que la lectura en veu alta mobilitzi a lectors i lectores una sèrie de 
sentiments, records, emocions i noves idees que ben segur variaran d’acord amb 

les seves experiències viscudes. També que sigui un aprenentatge cultural que 
permeti l’organització de coneixements, de treball intel·lectual i d’enfortir 

raonaments que possibilitin emetre judicis crítics de la realitat que ens ha tocat 
viure. 

La  Marató “Llegim en veu alta”  volem que serveixi per fer possible el compartir 
tot allò que ens pot oferir un text quan es llegeix per persones que ho fan amb 

estimació, respecte, disposició i passió i, com diu Mempo Giardinelli, que: 

 “La lectura en veu alta sigui el millor camí per crear lectors i lectores simplement 

compartint els textos i les paraules que ens uneixen i fer-lo vehicle d’entesa, fantasia i 
aprenentatge”.  (Mempo Giardinelli. Volver a leer. Ed. Edhasa. Buenos Aires, 2006) 

I, finalment, volem col·laborar amb la Marató per la pobresa que sota el títol 

“Que ningú quedi fora de joc” pretén lluitar contra la exclusió social. 

Esperem que la ciutadania participi en aquest acte educatiu, cultural i social amb 
la seguretat que generarem el màxim de recursos possibles destinats als 

col·lectius més desfavorits. 


