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Un any més, amb la tardor, arriba el programa de foment 
de lectura adreçat als infants del Bibliobús Montserrat, enguany 
amb una campanya dedicada al tema dels dracs, tant als dracs 
de les llegendes d’aquí i d’altres llocs, com als dracs del nostre 
bestiari festiu. 

Durant les campanyes deixem llibres al voltant del tema escollit, 
recollim en un quadern idees i activitats perquè les escoles les 
duguin a terme, fem una selecció de recursos electrònics i animem 
els infants a buscar informació del que més els interessi relacionat amb la nostra proposta. A més, 
per dinamitzar la proposta, portem un petit espectacle per tots els municipis servits pel bibliobús. 

L’any 2010 el programa de foment de la lectura dels bibliobusos va incloure diferents campanyes 
per a infants amb un total de 117 actuacions i una assistència de més de 16.200 persones. 

L’espectacle d’aquest any és Per terra de dracs, creació de Pep López (www.peplopez.com) 
per al programa dels bibliobusos. Els infants hi trobaran els nostres dracs, el de Sant Jordi i els 
que ballen i treuen foc a les festes, però també altres dracs més llunyans i misteriosos. La primera 
actuació tindrà lloc a la Llacuna el dilluns 17 d’octubre.

Informació sobre l’espectacle, l’artista, el calendari d’actuacions i el material per a les escoles 
a www.diba.cat/biblioteques. 

El servei de bibliobús 
Els nou bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona donen servei 
a 103 municipis, amb un total de 177. 500 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.

Bibliobús Montserrat 
Tel. 616 988 352
b.montserrat@diba.cat
www.diba.cat/biblioteques



 

 

Calendari d’actuacions:  
 
La Llacuna                         
 

dilluns 17 d’octubre, 15.45 h 

Òdena               
 

dimarts 18 d’octubre, 10.30 i 15.45 h 
 

Vallbona d’Anoia                      dimecres 19 d’octubre, 10.30 h 

Carme                          
 

dimecres 19 d’octubre, 15.15 h 

Cabrera d’Anoia                       dijous 20 d’octubre, 10.30 h 

Sant Martí de Tous          dijous 20 d’octubre, 15.45 h 

Castellolí                        divendres 21 d’octubre, 10.30 h 

La Torre de Claramunt       divendres 21 d’octubre, 15.45 h 

Copons                            
 

dilluns 24 d’octubre, 15.30 h 
 

Jorba                                        dimecres 26 d’octubre, 15.45 h 

Els Hostalets de Pierola         
 

dijous 27 d’octubre, 10.30 h 

Sant Martí Sesgueioles          
 

divendres 28 d’octubre, 10.30 h 

La Torre de Claramunt – Vilanova d’Espoia        
 

divendres 28 d’octubre, 15.30 h 

La Beguda Alta                  
 

dilluns 7 de novembre, 15.30 h 
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