Fotografia de grup dels infants que van participar al concurs i que van assistir a la festa cloenda

Els infants més lectors
Un total de 225 nens i nenes han participat en el
Concurs de Superlectures que organitza la xarxa de
biblioteques de Sant Joan Despí

É

s una de les principals activitats que realitzen les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol per fomentar la lectura entre els infants de
4 a 14 anys. Parlem del Concurs de Superlectures, que aquesta edició ha
comptat amb la participació de 225 nens i nenes. Com ja sabeu, la vessant lúdica i participativa és fonamental en aquest concurs ja que, més que competir,
els infants han d’omplir una fitxa cada vegada que llegeixen un llibre, fet que els
dóna dret a continuar amb el joc. Aquest any, han completat el joc un total de
44 nens i nenes. Hagin finalitzat o no el concurs, l’objectiu s’aconsegueix: que els
infants associïn la lectura a un fet divertit. Enhorabona a tots els participants.

L’alumnat de l’Escola
Municipal d’Art exposen al
Centre Jujol-Can Negre
Fins al proper 29 de maig, el Centre
Jujol-Can Negre acollirà una mostra dels
treballs de l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art. En aquesta ocasió l’exposició
estarà dedicada al paper, aquesta gran
eina de treball que durant segles ha estat imprescindible per poder realitzar
grans obres mestres de la història. Així,
l’alumnat ha fet un homenatge a aquest
material des d’una visió personal de la
ceràmica, la pintura i el dibuix, la fotografia, la moda, la cuina i el ioga, és a dir,
les disciplines artístiques que poden estudiar a l’Escola Municipal d’Art que està
ubicada, precisament, al Centre Jujol.

Les aules d’estudi amplien
horari per preparar els exàmens
Des del 8 de maig, ja tornen a estar a ple
rendiment les aules d’estudi de les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí
i Pol. Així, la Mercè Rodoreda obrirà els
dissabtes 21 i 28 de maig; 4, 11, 18 i 25, i
diumenge 26 de juny, i 2 de juliol de 16 a
22 h, mentre que la Miquel Martí i Pol ho
farà els diumenges 22 i 29 de maig; 5, 12 i
19 de juny i 3 de juliol de 10 a 14 h i de 16
a 22 h. A més, de l’1 al 15 de juny les biblioteques estaran obertes fins les 22 hores
per donar més servei als joves que s’estan
preparant les proves de selectivitat.
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Nou curtmetratge del projecte 7è Art
El 21 d’abril es va estrenar el curtmetratge Nit en el marc del projecte 7è Art que
dinamitza el Centre d’Esplai El Nus, els instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jaume
Salvador i Pedrol amb el suport de l’Ajuntament i l’Associació Cultural Mèlies. El curt
aborda la problemàtica del consum d’alcohol i les seves conseqüències. Durant sis
mesos els joves han treballat als centres educatius i a l’esplai aquesta temàtica, i després
han participat en tots els processos (guió, rodatge, edició, etc.) fins a l’estrena.

