
 
 

 
 

 

Barberà del Vallès, setembre 2016 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

La biblioteca amplia l´oferta d´activitats per a públic jove i adolescent aquest curs 2016-2017 a 

través del projecte Va de Llegir. Fins el moment hem treballat les lectures de classe en una 

sessió trimestral amb cada institut de la ciutat, però la idea ara és la d´obrir la sala Salvador 

Allende tres cops al mes.  

D´una banda, us convidem a participar en les trobades mensuals, la finalitat de les quals és la 

d´apropar pensaments, dubtes i propostes des de les famílies, els joves i els educadors. 

Convertir la biblioteca en un punt d´informació, un terreny per a la reflexió i un punt de 

trobada d´adults de referència que els nois i les noies poden veure passejant pels carrers de 

Barberà del Vallès és l’objectiu de Va de Llegir a Taula! 

Un cop al mes volem recuperar una activitat que fora de les nostres fronteres es practica 

sovint tant a llibreries com a biblioteques: la lectura en veu alta. Tastets de cultura i pau. A 

través d´una bossa de lectors, omplirem un dimecres al mes la franja horària de 18 a 19 hores. 

També un cop al mes la creativitat ens omplirà la sala, al menys això esperem. Els joves que ho 

vulguin i a través d´una bossa d´actuacions, ens poden demostrar les seves capacitats 

artístiques i culturals, amb interpretació de música, teatre o el que considerin oportú.  

Tant Va de Llegir en Veu Alta com Va de Llegir a Escena són activitats obertes al públic i 

gratuïtes. Us esperem!  

És important la vostra participació, també ens encantaria comptar amb vosaltres per a sessions 

especials com ara al desembre un Va de Llegir en Veu Alta “professors/es de llengua”.  

Moltes problemàtiques de convivència a les famílies ja es detecten els últims cursos de 

primària; hi ha inquietud, per part d´algunes persones, sobre com fomentar la lectura en els 

seus joves de cara a treballs de secundària... tot això ens dóna arguments i entre tots podem 

reunir les eines.  

La primera sessió de Va de Llegir a Taula! serà dilluns 26 de setembre a les 18h. Comptarem 

amb la presència de l´escriptora i orientadora familiar Victòria Cardona. Allà mateix us farem 

arribar  un calendari de trobades. 

Moltes gràcies  
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