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Entrevista

Entrevista a Joana Moreno Millar
i a Laura Bartuilli Ferrer.

Responsables del Taller de Lectura de la
Biblioteca Ca l'Oliveres

1.Heu hagut de fer algun curs especialitzat per
treballar a la biblioteca?

Sí, per saber fer servir diferents tipus de programes

2.Com  va  sorgir  la  idea  de  fer  un  Taller  de
Lectura Jove?

Per fomentar  la  lectura  entre  els  joves  de  Lliçà
d'Amunt  i,  per  aquells  joves  que  ja  els  agrada
llegir,   fomentar  un  intercanvi  i  un  punt  de
trobada.

3.En que consisteix aquest taller?

Ens trobem un cop al mes, concretament el primer
dijous de cada mes.  Nosaltres recomanem un llibre
i,  si  volen,  se’l  llegeixen.  Al  cap  del  mes,  a la
trobada següent, comentem el llibre tots plegats.

4.Per què el vas voler fer?

Perquè  m’agrada  la  lectura  i  m’agradaria  que
tothom estimés els llibres tant com jo.

5.Quins serveis té aquesta Biblioteca? 

Prestar llibres és la nostra tasca principal.

6.Quins tipus d’activitats culturals es fan?

Tallers per a nens petits,tallers d'informàtica per a
adults  i  xerrades d’autors  entre altres  activitats.
També  fem  presentacions  de  nous  llibres.
Puntualment també fem algunes exposicions.

7.Què destacaries  d’aquesta  Biblioteca  i de  les
activitats que s’hi fan?

L’espai  és  preciós  i  molt  lluminós.   Tot  i  que
sempre hi ha molta gent, és molt ampli.

8.T’agrada llegir? Quin és el teu llibre preferit?

Laura: De l'escriptora Silvia Solé, Estralàga.

Joana:Tots els llibres de l'escriptora Isabel Allende.

9.Quants  anys  fa  que treballes en  aquesta
biblioteca?

Laura: Aquest és el meu cinquè any a Ca l'Oliveres,
però  abans  en  vaig  treballar cinc  més  a  la
Biblioteca del vostre institut que aleshores s'obria a
les tardes com a biblioteca municipal.

Joana:Jo fa tres anys que em vaig encarregar de
dur a terme el Club de Lectura.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!


