
Programa de foment de la lectura al bibliobús
Tardor 2010

Bon humor al
Bibliobús Montserrat

amb Marcel Gros
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Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
www.diba.cat/biblioteques

Calendari

Copons                      Dilluns 25 d’octubre, 15.30 h
Òdena                                Dimarts 26 d’octubre, 10.30 h i 15.45 h
Vallbona d’Anoia              Dimecres 27 d’octubre, 10.30 h
Jorba                                Dimecres 27 d’octubre, 15.45 h
Els Hostalets de Pierola   Dijous 28 d’octubre, 10.30 h
Sant Martí de Tous           Dijous 28 d’octubre, 15.45 h
Carme                               Dimecres 3 de novembre, 15.15 h
Cabrera d’Anoia              Dijous 4 de novembre, 10.30 h
Castellolí                            Divendres 5 de novembre, 10.30 h
La Torre de Claramunt      Divendres 5 de novembre, 15.45 h
La Beguda Alta                Dilluns 8 de novembre, 15.30 h
La Llacuna                        Dilluns 15 de novembre, 15.45 h
Sant Martí Sesgueioles Divendres 26 de novembre, 10.30 h
La Torre de Claramunt/
Vilanova d’Espoia     Divendres 26 de novembre, 15.30 h
         

A més, també hi haurà una actuació a la Biblioteca Central d’Igualada, que 
dóna suport al bibliobús. Serà el divendres 26 de novembre, a les 18.30 h.

Bibliobús Montserrat
Tel. 616 988 352 

b.montserrat@diba.cat
www.diba.cat/biblioteques
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El servei del bibliobús 

El bibliobús és una biblioteca mòbil que atén periòdicament municipis de 
menys de 3.000 habitants. Els bibliobusos de la Diputació de Barcelona 
formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals i ofereixen el servei amb
la col·laboració dels ajuntaments.  

A principis del 2010 el servei del bibliobús arriba a 104 municipis, amb un 
total de 168.300 habitants. A mesura que les poblacions servides pels 
bibliobusos superen els 3.000 habitants, s’impulsa la creació de biblioteques 
estables i, així, els bibliobusos poden atendre altres municipis sense servei 
bibliotecari.

Les campanyes de foment de la lectura 

Anualment s’organitza un programa de foment de la lectura per als 
bibliobusos. L’objectiu és fomentar el gust per la lectura entre els infants de 
primària, tot col·laborant amb les escoles.

L’eix central del programa és un petit espectacle que recorre tots els pobles
i al voltant del qual es fan propostes per treballar a l’escola. Els espectacles 
presenten diferents centres d’interès, com la música, la màgia, les ombres 
xineses, el circ, els joglars... entorn als quals animar els infants a llegir, a 
descobrir nous interessos i a ampliar coneixements.

Durant la campanya actual el bibliobús deixarà a les escoles una selecció
de llibres amb un fort component humorístic.  

L’any passat, entre els nou bibliobusos es van fer 116 actuacions, amb una 
assistència de més de 15.600 persones. 

Bon humor al bibliobús 

La campanya de foment de la lectura d’aquest any trenca una llança a favor del 
riure i l’alegria. Tota la campanya se centra en l’humor, una de les maneres més 
ràpides de poder contactar amb els infants i segurament una de les més 
atractives. L’humor porta alegria, crea vincles emocionals, alleugereix la realitat 
quan es fa dura, estimula la intel·ligència i �ns i tot hi ha cientí�cs que s’entesten 
a demostrar que cura.

Presentació de l’espectacle
El bibliobús convida els infants a assistir a Petites històries, un espectacle de 
Marcel Gros, creat especialment per a la campanya dels bibliobusos. Amb la 
peculiar mirada del pallasso, en Marcel se’ns emportarà en un viatge fantàstic 
pels camins de la imaginació i la fantasia. Jugant a inventar històries, les viurà 
i les farà viure com ho fan els pallassos, amb els elements més senzills i originals. 
Crearà un món particular on tot és possible i... en farà un espectacle. 
Durant l’espectacle es recorda als infants que al bibliobús trobaran moltes altres 
històries d’humor, en llibres i pel·lícules, que se’n podran endur a casa. 

Marcel Gros
Després d’anys de dedicar-se al món de 
l’espectacle amb diverses formacions 
musicals i de teatre de carrer, el 1984 
participa en la fundació del Teatre Mòbil, grup 
amb el qual participa en diferents espectacles 
com a actor creador i darrerament com a 
director artístic. El 1991 emprèn la seva 
carrera en solitari amb la producció 
d’espectacles de creació pròpia, 
col·laboracions a programes televisius: 
Paral·lel de TV3, Cosas que importan de 
TV1..., i docència a diverses aules de teatre. 

Les seves propostes estan destinades tant
al públic familiar: Fenomenal (Premi Rialles 
1998), Marcel sol, Giralluna, Inventari (Premi 
Millor Espectacle a la Mostra de Teatre Infantil 
i Juvenil, Igualada 2008)..., com al públic 
adult: Standby (Millor Espectacle Fira de 
Teatre de Tàrrega 2000), Millors moments
o Vibracions. 
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