Núm. 278

Roquetes

gener 2011

biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

Del 24 al 31 de gener, la sala polivalent de la biblioteca acull l’exposició itinerant L’aigua al segle XXI, la qual mostra als infants, joves
i adults, de manera atractiva i entenedora, alguns dels aspectes més
rellevants sobre la situació de l’aigua al món a través de la relació
entre l’aigua i la salut, el canvi climàtic, l’alimentació, els ecosistemes, les ciutats i la participació, entre d’altres.
L’exposició vol donar una visió de la situació de l’aigua al món i de
la necessitat de desenvolupar unes polítiques hídriques que protegeixin aquest recurs tan preuat. Es basa en els informes de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món
i ha estat elaborada pel Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat,
amb el suport de l’Obra Social Caixa Catalunya i la col·laboració del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

La bebeteca
Donem la benvinguda a Leire Palacios Arasa
i a Aleix Gausachs Panisello.

I al febrer...
Carnestoltes a la
biblioteca
Sota el mandat del
rei Carnestoltes, començaran uns dies
de disbauxa, gresca
i bon menjar. Voleu
conèixer d’on surt
aquesta
tradició?
Voleu escoltar contes divertits, esbojarrats i disfressats?
Exposició: Tinc un llop a la tauleta de nit
Del 14 al 26 de febrer, a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà es
podrà visitar Tinc un llop a la tauleta de nit; una exposició que mostra, a infants, joves i adults, la diversitat simbòlica
del llop dins la literatura. Un animal que tan bon punt apareix com a ferotge devorador que com a bèstia protectora i,
fins i tot, benèfica. Aquest muntatge de petit format proposa l’acostament a la figura del llop a través de la lectura, el
tacte, l’oïda i la vista.
Amb motiu de l’exposició, a més a més d’una suggerent selecció de llibres, contes, música i pel·lícules sobre el llop, la
biblioteca oferirà un seguit d’activitats de dinamització que endinsaran el públic en el món dels llops.
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http://bibliotecaroquetes.webnode.es http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
a/e: biblioteca@roquetes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h
La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM).
Cada dimecres a partir de les 10.30h.
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