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biblioteca municipal de Roquetes

activem la biblioteca
Durant el mes de maig, a la biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà s’han dut a terme les activitats següents:
● Dimecres dia 5, es va celebrar la conferència Sóc dona
i estic bé amb el meu cos, a càrrec de Clàudia Trizzoli,
dintre de les activitats del Pla local de Política de Dones
que promou l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament.
Aquesta activitat va esdevenir una sessió de treball entre
dones sobre la necessitat de sentir-se a gust amb elles
mateixes i evitar tensions associades al fet de no agradarse.
● Dijous dia 6, la biblioteca va acollir la creació de la
Taula territorial de Ciutadania i Immigració de les Terres
de l’Ebre.
● Divendres dia 7, Emili Vilaró va ser l’encarregat de re-

rècord de visitants
La biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà és un equipament molt visitat i utilitzat per la nostra població. Habitualment, cada mes la visiten entre 3.500 i 4.000
persones, depenent dels mesos. Cal remarcar, però,
que, el mes de maig passat, la biblioteca va assolir la
xifra rècord de 5.028 visites, el nombre més elevat des
que la biblioteca va obrir les seves portes.

alitzar una conferència sota el títol Idees i consells per organitzar les nostres fotografies digitals. Vilaró va mostrar
com, a través d’un programa gratuït, podem emmagatzemar les fotografies que tenim a casa. Aquest programa va
ser creat per ell mateix fa 13 anys i va néixer de la necessitat d’organitzar les moltes fotografies de què disposava.
El programa (www.evilfoto.es) ajuda a classificar-les, a
catalogar-les, a organitzar-les i a trobar-les ràpidament.
●

Dissabte dia 22, durant tot el dia es va realitzar un taller de gospel amb el cantant camerunès Emmanuel
Djob. Més de 85 persones van acudir a la biblioteca per
gaudir d’aquesta diada musical.
D’origen camerunès, Djob és mestre i director de corals
des dels quinze anys. Format musicalment a París, va desplaçar-se al sud de França, on va fundar, juntament amb
altres músics, la Massilia Gospel Experience, l’escola de
gospel de Marsella, on dóna classes de tècnica vocal,
llenguatge del gospel, cant i instrumentació.
L’any 1996, Emmanuel Djob va crear els The Black and
White Gospel Singers, un dels grups de gospel més importants d’Europa. Amb un domini amplíssim de la tessitura i un gran control del falset, la seva veu esdevé un
instrument molt versàtil.

I AL JUNY...
●

Divendres 4 de juny, la biblioteca va acollir un magní(continua a la pàgina següent)

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Alison Bonet Cortiella i Èric Sangres Pitarch.
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fic recital poeticomusical a càrrec dels grup Poetes de
l’Ebre i la coral Novella Harmonia, del CEIP M. Marcel·lí
Domingo.
● L’endemà dissabte, els exalumnes del col·legi de la
Mercè, de Tortosa, van organitzar una trobada amb
motiu del 162è aniversari de l’escola. Un dels promotors,
Toni Gallardo, va dictar una conferència amb el títol Com
es va fer l’exposició: la Mercè, una història en imatges.
L’acte va estar presidit pel regidor de Cultura, Sisco Ollé,
i va comptar amb la presència de Cinta March, presidenta
de l’Associació d’antics alumnes de la Mercè, i l’actual
director del centre educatiu tortosí, el roquetenc Àngel
Ismael.
● Dijous dia 17, Berta Meneses, mestra zen de l’escola
Sanbokyodan-Betània, va protagonitzar la conferència,
organitzada per Sirga, camins per créixer, titulada Com
guanyar-se la vida.
● Del 21 al 30 de juny, l’àrea polivalent ha acollit una exposició de l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament) per a Mans Unides:
Projecte Bolívia i Filipines.
● A més a més, com a activitat fixa setmanal, la biblioteca ha realitzat, tots els dimecres, la seva Hora del conte
per als usuaris més petits.

Novetats cinema / àrea d’adults

nota d’interès

La biblioteca no farà vacances a l’estiu,
així que la trobareu oberta en el seu horari habitual:
de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h.
L’única modificació serà que, els dissabtes dels mesos
de juliol i agost, la biblioteca romandrà tancada.
Podeu estar al corrent de tot consultant el web
http://bibliotecaroquetes.webnode.es
o el bloc
http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
També trobareu la biblioteca al Facebook i al Twitter.

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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