Nota de premsa
Terrassa, 28 de setembre de 2016

La bct xarxa posa en marxa una nova programació
del cicle Acosta’t a la lectura
Destaca la creació d’un club de lectura de teatre, amb la col·laboració del
CAET i l’Institut del Teatre

Ja s’han obert les inscripcions per participar als tallers organitzats a les biblioteques
de la bct xarxa, el servei de biblioteca pública de Terrassa, dins del cicle Acosta’t a la
lectura. Enguany, s’ofereixen un total de 34 tallers, dels quals 21 estan destinats als
adults i 13 són exclusivament per a infants. Coincidint amb l’inici del curs escolar, la
bct xarxa posa en marxa aquest tipus d’activitats amb l’objectiu de fomentar la
lectura i donar eines als participants per a millorar els seus processos de lectura i de
creació literària. A més, també es vol avançar en el compromís de fer que les
biblioteques esdevinguin un punt de trobada on compartir l’experiència lectora
enriquint així la vida cultural de la ciutat.
Com a novetat més destacada, el nou cicle d’Acosta’t a la lectura comptarà amb un
club de lectura de teatre que es durà a terme a la Biblioteca Central de Terrassa, bct.
Estarà conduït per l’autor i director teatral terrassenc Guillem-Jordi Graells i es fa en
col·laboració amb el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i l’Institut del Teatre. Les
places per poder participar en aquest taller són limitades i les inscripcions estaran
obertes fins el 30 de setembre, a la Biblioteca Central.
Entre les diferents tipologies d’activitats que ofereixen les biblioteques també s’han
organitzat tallers i clubs de lectura tant de narrativa com d’assaig, clubs de lectura
en idiomes (anglès i francès), clubs de lectura per a adults sobre literatura infantil i
juvenil, tallers d’escriptura creativa, tallers de lectura per a persones amb dificultats
lectores.
D’altra banda, el Reading Club (Club de lectura en anglès) tindrà continuïtat a la bct,
de la mà de l’Escola Salt Idiomes. A més, i per quart any consecutiu, també es
posarà en marxa el “Taller d’iniciació a l’escriptura literària”, conduït per l’escriptora
Sílvia Alcàntara. Se’n fa una edició els dilluns a l’Ateneu Terrassenc i els dimarts a la
Biblioteca Central. Les inscripcions es fan a la bct.
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Pel que fa a la Biblioteca del Districte 4, es manté el club de lectura de còmic i a la
bd6 el de francès. A la Biblioteca del Districte 2, s’inicia de nou el club “lectura per a
tothom”, de la mà de diferents entitats col·laboradores com la Fundació de Salut
Mental de Catalunya i l’Hospital de Dia de Salut Mental del Consorci Sanitari de
Terrassa. A més, també s’ha posat en marxa una nova modalitat del Club de lectura
LGTB a la Biblioteca Central, amb la col·laboració de LGTB Terrassa. La llibreria “La
temerària” també participa d’aquest club.
I pel que fa a l’oferta destinada al públic infantil, els més petits de la casa podran
trobar fins a 13 clubs de lectura distribuïts per totes les biblioteques municipals i
diversificats per edats.
Trobareu informació més detallada a
http://www.terrassa.cat/ca/acostat-infantil.
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