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23 de juliol del 2007

Primera Jornada de Biblioteques Escolars
Punt de trobada de professors de primària i secundària de 27 centres educatius de la ciutat
afirmar que “perquè la biblioteca
escolar pugui complir les funcions
de fomentar l’hàbit de la lectura i
permetre l’accés a la informació és
imprescindible posar-hi recursos,
professionals formats i tenir el re
curs de les administracions”.

Les biblioteques escolars són
bones eines per fomentar
l’hàbit de la lectura
En aquest mateix sentit es va
pronunciar el tinent d’alcalde de
Cultura, Mario Sanz, que va dir que
les biblioteques escolars són la por
ta d’entrada a la lectura, per afegir

gabriel cazado

Professors de 27 centres edu
catius de la ciutat van partici
par en la Primera Jornada de
Biblioteques Escolars de L’Hos
pitalet per posar en comú les
experiències desenvolupades
per la biblioteca escolar de
cada centre inclosa en el progra
ma Puntedu.
El Puntedu, que compta amb
ajuts de la Generalitat, vol ser un
espai de recursos i d’aprenentatge.
Amb l’ús de les noves tecnologies a
l’escola, pretén millorar la compren
sió lectora i el gust per la lectura
dels alumnes.
A la jornada hi va assistir Mont
serrat Batallé, en representació del
Depar tament d’Educació, que va
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Lluís Esteve i Mario Sanz van assistir a la jornada

que “la salut del sistema bibliotecari
es mesura també per la salut de les
biblioteques escolars i el nostre no
és tant satisfactori com ens agra
daria, per això les administracions
s’han de comprometre per resoldre
els dèficits que hi ha”.
També el tinent d’alcalde d’E
ducació, Lluís Esteve, va destacar
el paper que juguen les bibliote
ques escolars “són eines bàsiques
d’aprenentatge i una forma diferent
d’aproximar-nos al coneixement i
fomentar la lectura”.
Al voltant de 600 escoles i ins
tituts de tot Catalunya formen part
del programa Puntedu i uns altres
200 centres s’hi afegiran el pròxim
curs. # redacció

A Música
26 de juliol, 23h. Tetris Ca
G baret, balls de swing i claqué.
27 de juliol, 22h. Música
E electrònica d’Institut Fàtima.
de juliol, 22h. Gon
N 28
zo Bello, música de guitarra
D acústica i veu. Funàmbul (c.
Major, 65).
A 26 de juliol, 22h. Dani Fla
co. L’oncle Jack (c. de Rose
lles, 32).
27 de juliol, de 20 a 24h.
Can chill out. Nou espai a
l’aire lliure amb taules, barra,
dj punxant música ambient i
instal·lacions artístiques. Jar
dins de Can Sumarro.
27 de juliol, 23h. CRTL+ALT
SUPR DJ. 28 de juliol, 23h.
DJ Pygmy. Depósito legal (c.
de Santa Anna, 14).
28 de juliol, 22h. Los Glos
ters i N.5. Salamandra (av. del
Carrilet, 301).

Exposicions

Fins al 10 de setembre. El
sueño. Exposició de fotogra
fies d’Adriana Sabariego. 6
sèries de 4 fotografies cada
una on si reflecteix la son.
Can Tisores (c. Major, 71).

Cinema

26 de juliol, 21.30h. El laberinto del fauno. Jardins de
la Biblioteca Can Sumarro.
24 de juliol, 18, 20.30 i
22.40h. Las consecuencias
del amor. 31 de juliol, 18,
20. 30 i 22.40h. Paris je
t’aime. Espai VO de Rambla
Cinemes (rbla. de Just Olive
ras, 20).
12 de setembre, 22h. Buta
ca a la fresca amb la pel·lícula
El tigre y la nieve. Plaça del
Mercat de Bellvitge. Organit
zat per Estiu Jove 07.

Banc de sang

23 d’agost, de 10 a 14h i
de 18 a 21h. Mercat de la
Florida. 28 d’agost, de 10 a
14h i de 18 a 21h. Rambla
de Just Oliveras. 29 d’agost,
10 a 14h i de 17 a 21h.
Mercat 1 de Bellvitge, passeig
de Bellvitge. 31 d’agost, 10
a 14h i de 17 a 21h. Mercat
de Collblanc.

