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amb Puça Espectacles

El Bibliobús Montserrat
 es fa amic dels diables
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Bibliobús Montserrat
Tel. 616 988 352
b.montserrat@diba.cat
http://bibliobusmontserrat.wordpress.com

més informació a: 

http://bibliotecavirtual.diba.cat
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El Bibliobús
Montserrat
es fa amic
dels diables

Us presentem una nova campanya del programa de foment de la lectura 
adreçat als infants. Com en edicions anteriors, el que pretenem és encuriosir 
i despertar l’interès dels infants al voltant d’un tema, en aquest cas els diables 
i dimonis de les nostres festes i també dels contes, llegendes i tradicions. 
Esperem que al voltant dels diables els infants vulguin llegir llibres, escoltar 
històries, buscar il·lustracions, fer dibuixos… 

L’espectacle de la campanya és Un conte atabalat, una creació de la 
companyia Puça Espectacles per al programa dels bibliobusos. Es tracta 
d’un espectacle d’humor dut a terme per una actriu, Cristina Cazorla, i un 
músic, Miquel Àngel Gelabert. Junts dalt de l’escenari faran aparèixer tota 
una colla de petits diables amb l’ajuda dels quals presentaran als infants la 
litúrgia de les colles de diables i, tot convidant-los a la festa, els endinsaran 
en aquest món fascinant de foc i soroll.  

Els nou bibliobusos de la xarxa de bibliobusos de la Diputació de Barcelona 
donen servei a 103 municipis amb un total de 165.260 habitants.  L’objectiu 
d’aquest servei és proporcionar a les poblacions de menys de 3.000 habitants 
un accés als llibres i a la informació similar al que tenen altres poblacions 
més grans amb biblioteques estables.  

El servei s’adreça a tota la població, adults i infants.
Es poden fer reserves de documents per correu electrònic 
o per telèfon. 
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