Núm. 273 abril - maig 2010

Roquetes

biblioteca municipal de Roquetes

notícies

LA BIBLIOTECA CELEBRA EL SEU

3R ANIVERSARI

El 23 d’abril, la biblioteca va celebrar el seu tercer aniversari i, amb aquest, se celebren també tres anys de servei ininterromput de la biblioteca al municipi, a la
ciutadania.
La biblioteca és un fet a la ciutat de Roquetes i s’ha convertit en un referent social, cultural i d’oci per a molts
ciutadans i ciutadanes del municipi de Roquetes i, de reEVOLUCIÓ DELS VISITANTS

2007 - 2009

EVOLUCIÓ CONNEXIONS A INTERNET

2007 - 2009

LA BIBLIOTECA, ORIENTADA A L’USUARI

La biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà estrena web amb
la finalitat d’apropar-se a tothom, contribuir a difondre
totes les activitats, novetats i notícies que genera i també
les que genera el municipi Roquetes, afavorir l’intercanvi
d’opinions i facilitar la conversa, la participació i el diàleg entre la població i la biblioteca.
La trobareu a http:// bibliotecaroquetes.webnode.es/
A la pàgina web hi ha diferents elements perquè els usuaris puguin posar-s’hi en contacte, generar debats, fòrums,
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truc, també de les poblacions veïnes.
Les dades que presentem a continuació reflecteixen l’evolució de la biblioteca, que disposa actualment d’un fons
de 22.820 documents, i els seus serveis. L’any 2009, la biblioteca va rebre un total de 43.674 visites, va fer 50.872
préstecs, van haver 13.015 connexions a Internet, i s’hi va
dur a terme un total de 160 activitats (101 per a adults i
59 per a infants).

EVOLUCIÓ DELS PRÉSTECS

2007 - 2009

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS

2007 - 2009

participació.
Pel que fa als continguts, hi ha l’agenda d’activitats i les
últimes novetats acabades d’arribar, així com totes les
eines per comunicar-se i conversar amb la biblioteca. La
resta d’informació està estructurada en diferents pestanyes (activitats, catàleg, Roquetes, Punxetes, punyetes, llibres, cinema i fons local.
La biblioteca continua mantenint el bloc (bibliotecaroquetes.blogspot.com) i també la trobareu a les xarxes socials Facebook i Twitter.
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activem la biblioteca
Aquestes són algunes de les activitats
que van dur-se a terme a la biblioteca
durant els mesos de març i abril passats.
Divendres, dia 12, va tenir lloc la presentació del llibre Lo Carrilet de la
Cava i les cançons de Josep Bo: un paisatge musical per al delta de l’Ebre, de
Gemma Bo, Elena Fabra i Artur Gaya.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Sisco Ollé, regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Roquetes, i Toni
Vives, director de teatre.
Dijous, dia 25, va celebrar-se la conferència Banca ètica: el poder de transformació dels diners, a càrrec de Jordi
Mari, director de FETS.
Tots els dimecres, la biblioteca realitza
l’Hora del conte, una activitat que ja té
tres anys de vida i que apropa la lec-

tura i la narració oral als infants. Cada
mes es renova la temàtica dels contes
i se’n fan tallers complementaris. Cal
assenyalar que, des del mes de març,
la biblioteca realitza Un cop al mes, un
conte en anglès, una nova activitat que
es durà a terme el darrer dimecres de
cada mes.
Divendres 9 d’abril, va tenir lloc la presentació del llibre Les bruixes d’Arnes,
de David Martí. i divendres següent, la
del llibre Un tresor: el Crist de la Puríssima, de Lurdes Casanova i il·lustracions de Mentxu Pérez, que també
forma part del personal que treballa a
la biblioteca.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Cultura, Sisco Ollé, i del vicari judicial del Bisbat de Tortosa, Jordi
Bertomeu.

l’agenda
MAIG
Dimecres 5, 18 hores
Conferència Sóc dona i estic bé
amb el meu cos.
Organitza: àrea de Qualitat de
Vida, Ajuntament de Roquetes,
i l’ICD.
Dijous 6, 19 hores
Taula territorial de
Ciutadania i Immigració de les
Terres de l’Ebre.
Organitza: Secretaria per a
la Immigració,
Departament d’Acció
Social i Ciutadania.
Divendres 7, 19.30 hores
Conferència-taller
Com organitzar les nostres
fotografies digitals personals,
a càrrec d’Emili Vilaró.
Divendres 14, 19 hores
Entrega dels premis
de dibuix
Dia de la família.
Divendres 21, 20 hores
Conferència Biodiversitat i
custòdia del territori, a càrrec de
Vicky Carles.
Dissabte 22, 10 hores
Taller de gospel amb
Emmanuel Djob.
I tots els dimecres a les 17.30h:
conta contes a l’àrea infantil
de la biblioteca.

Biblioteca municipal de Roquetes: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http: //biblioteca.roquetes.es biblioteca@roquetes.cat http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
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.
pàgina 41

