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El programa Nascuts per llegir amplia el seu abast
amb la inclusió de la BD3 i el CAP Sud
El projecte compleix set anys amb la participació de més de 1.200 famílies

El programa Nascuts per llegir (NPL) ha ampliat el seu abast territorial gràcies a la
incorporació de la Biblioteca del Districte 3 i el CAP Sud, gestionat per Mútua de
Terrassa.
Fins ara, el projecte es duia a terme a la Biblioteca Central de Terrassa i al CAP
Rambla, a la Biblioteca del Districte 4 i al CAP Oest (ambdós Centres d’Atenció
Primària gestionats per Mútua de Terrassa), i a la Biblioteca del Districte 6 i al CAP
Nord, aquest darrer gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa.
El personal sanitari del Cap Sud ha començat aquest mes a presentar el projecte a
les famílies interessades en el programa, que també trobaran a partir d’ara un espai
de lectura a la sala d’espera de pediatria del CAP. A més a més, la Biblioteca del
Districte 3 programarà una sèrie d’activitats mensuals i oferirà a les persones
usuàries un espai i un fons documental adreçat especialment a les famílies inscrites
al projecte.
Nascuts per llegir és un projecte que vol afavorir el desenvolupament intel·lectual i
emocional dels infants, prenent la lectura com a vehicle fonamental per al seu
creixement integral. La seva metodologia es basa en el treball conjunt entre
biblioteques i els CAP. El personal pediàtric dels Centres d’Atenció Primària
participants informen les famílies de la necessitat de fer activitats amb els nadons
relacionades amb la lectura i els adrecen a les respectives biblioteques, on les
famílies trobaran uns serveis especialment pensats per a elles i una col·lecció de
llibres i altres documents destinats a la primera infància. A més, les biblioteques
organitzen activitats d’orientació, animació i dinamització.
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En aquests moments, més de 1.200 famílies formen part del programa Nascuts per
llegir des que es va inaugurar al nostre municipi a finals de l’any 2008. Totes elles
s’han agrupat amb la finalitat de fomentar la lectura entre els infants de 0 a 3 anys,
establint un vincle afectiu entre grans i petits al voltant del llibre. Així, està comprovat
científicament que llegir en veu alta a l’infant comporta tot un seguit de beneficis:
millora la relació entre pares i fills, estimula el plaer d’escoltar, desenvolupa el gust
per aprendre, facilita la comprensió de conceptes i idees i enriqueix el llenguatge i la
comunicació.
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