Nota de premsa
Terrassa, 1 d’octubre de 2014

La BCT Xarxa de l’Ajuntament de Terrassa dedica un
cicle uBiCa’T al foment de la lectura
Durant un mes es mostrarà informació i recursos relacionats a les biblioteques

La xarxa de biblioteques municipals (BCT Xarxa) de l’Ajuntament de Terrassa
comença avui una nova edició del cicle “uBiCa’T Xarxa”, que en aquesta ocasió
estarà dedicat al foment de la lectura. Durant tot el mes d’octubre, la Biblioteca
Central de Terrassa i totes les biblioteques de districte tindran un espai dedicat a
mostrar recursos i informacions útils en relació a l’animació, el foment i el gust per la
lectura destinat al públic jove i adult de la ciutat. Així, s’han preparat mostres de
llibres, guies de lectura, llistats de les entitats de la ciutat relacionades, com ara
clubs de lectura, recursos a internet, recomanacions diverses, etc. La informació es
trobarà físicament a totes les biblioteques i també al web de la bct xarxa.
Per a elaborar els materials de l’uBiCa’T Xarxa s’ha efectuat un treball de recerca a fi
d’identificar i recollir les activitats que, d’aquest caire, es desenvolupen a la ciutat i
s’ha detectat que a Terrassa hi ha activitats relacionades amb el foment de la lectura
durant tot l’any, algunes de caire puntual i d’altres amb un calendari consolidat. En
l’actualitat funcionen diversos clubs de lectura i tertúlies literàries de dilatada
trajectòria, molts dels quals col·laboren amb la xarxa de biblioteques públiques
municipals, i s’espera que en les properes setmanes es posin en marxa nous clubs.
En aquest sentit, la BCT Xarxa agraeix l’ajuda de les entitats que han facilitat
informació per al cicle i demana la col·laboració de tothom qui pugui aportar més
informació sobre activitats de foment de la lectura a Terrassa.
"uBiCa'T xarxa" és un servei d'informació ciutadana que la BCT Xarxa va posar en
marxa el 2011, amb l’objectiu de posar a l’abast de la ciutadania tota aquella
informació que conté la biblioteca i que sigui útil per a desenvolupar-se millor en la
societat on vivim, donant resposta a les inquietuds relacionades amb la vida
quotidiana i la informació local. Fins ara, dues edicions s’han dedicat a la recerca de
feina i una a l’aprenentatge del català.
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