
Inauguració : a 2/4 de12  

a la Farmàcia Sendra 
 

Altres activitats previstes, en les que s’està 
treballant i de les quals rebreu més informa-
ció són : 
 
CONEIX EL POBLE A TRAVÉS DE LA LECTURA 
Dia 9 d’abril a 2/4 de 7 del vespre a la Sala 
Polivalent “La Torrentera”. 
 
OBERTURA DEL PUNT DE LECTURA 
Dia 9 d’abril a les 12 h. a la Plaça Constitu-
cional, 2. 
 

 

 

 

 

  ALTRES ACTIVITATS: 

Plaça Constitucional, 1 
Telèfon 972 23 50 07 
Fax  972 23 54 61 
ajuntament@aiguaviva.cat 
 

DIVENDRES, 5 DE FEBRER 

Es tracta de llegir. Que cadascú trobi el 
lloc més adient, l’obra feta més a la se-
va mida.  Llegir llibres primets o més 
gruixuts, llibres seriosos, dels que fan 
plorar i dels que fan riure molt,  llibres 
de poemes o novel·les, contes, còmics 
o embarbussaments, llibres clàssics o 
moderns, …  
Llegir com es  vulgui. Mai no es llegeix 
malament, perquè l’única manera de 
llegir malament és no llegir. 



 

MINIBIBLIOTEQUES  ALS  COMERÇOS 

A partir del  proper  divendres, dia 5, trobareu 
als comerços i restaurants del poble contes 
per als més petits. Així mentre feu la compra 
o la sobretaula  ells poden gaudir d ’ una bo-
na estona llegint. 

Per això necessitem de la vostra col·laboració  
portant contes que tingueu per casa i ja no 
llegeix ningú a l ’ Ajuntament per tal de tenir-
ne un bon estoc. 

Els podeu començar a portar avui mateix, i si 
no podeu ens truqueu i els passarem a recollir 
per casa vostra. 

 

Hi col·laboren : 

Farmàcia Sendra 

Restaurant Aiguaviva 

Restaurant Cal General 

Restaurant La Torrentera 

Supermercat Fornells – Olivets 

ACTIVITATS : 

 

CLUB  DE LECTURA 

Es posa en marxa un club de lectura per a tots 
els que els agrada llegir i  per als que no els hi 
agrada tant. 

Es tracta de llegir tothom un mateix llibre , que 
el facilitarà l ’ organització,  per després d ’ un 
temps establert  trobar-nos amb un dinamitza-
dor i comentar-lo.  

Inici de l ’ activitat: dilluns 22 de febrer  a 2/4 
de 9 del vespre a la casa de la Vila. Es reparti-
rà el llibre i coneixerem el dinamitzador . 

 

El llibre proposat és: “ Carrer de les Botigues 
fosques ”  de Patrick Modiano. 
París, 1965. Guy Roland abandona l'agència 

de detectius on treballa per investigar la 

seva pròpia vida, la vida anterior a un acci-

dent que l'havia deixat amnèsic quinze anys 

abans. Recollint les pistes que li van donant 

vells coneguts, Guy es remuntarà fins a la 

Segona Guerra Mundial per descobrir la 

seva autèntica identitat.  

 

TENS TEMPS PER APUNTAR-Te I SOL·LICITAR EL 
LLIBRE FINS EL  DIMARTS 16 DE FEBRER, PASSANT 
PER L’AJUNTAMENT O BÉ TRUCANT-HI. TEL. 
972235007. 

 

APADRINAMENT  LECTOR 

Activitat duta a terme pel CEIP VILADE-
MANY del 29 de març  fins al juny. 

L' apadrinament lector es realitza 
entre els alumnes de 4t i P5 i els de 
6 è  i  2 n  d u ra n t  e l  t e r c e r 
trimestre.  Consisteix en ensenyar i 
ajudar a llegir als alumnes més petits. 
Cada alumne tindrà un fillol/a a qui 
ajudar.  Aquest projecte té com a 
objectiu general millorar el nivell 
lector dels alumnes. 


