
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El novembre és el mes de la ciència ficció a Castellar

Dijous 30 d'octubre de 2003
Diverses regidories i serveis municipals han organitzat, aquest mes de novembre
diverses activitats al voltant de la ciència ficció. Un projecte projecte que pretén
"apropar la gent al món de la lectura a través del gènere literari de la ciència
ficció d'una forma lúdica", ha explicat la responsable de la Biblioteca Municipal,
Carme Muñoz. Altres objectius d'aquesta iniciativa són estimular el
desenvolupament de l'infant i del jove, la seva personalitat i la seva relació amb el
medi social; facilitar la introducció al món literari; conèixer el municipi i potenciar
l'ús dels seus recursos; fomentar el lleure intergeneracional, i donar a conèixer
ofertes de lleure alternatives, entre d'altres finalitats. "El projecte va adreçat a
totes les edats, és per això que hi ha diverses entitats involucrades", ha afegit
Muñoz. Els serveis municipals i entitats que participen en el mes de la ciència
ficción són la Biblioteca Antoni Tort, l'Escola d'Adults, el Punt d'Informació
juvenil, el Casal de Joves, l'Espai Lúdic Les Tres Moreres, el Grup La Xarxa i
Ràdio Castellar. El tret de sortida es farà el proper dilluns, 3 de novembre. Durant
tot el mes i fins el dissabte, 29, cada entitat organitzarà actes i activitats relacionades
amb la ciència ficció. El punt en comú serà l'engalanament de cadascun dels epais
on es facin activitats, sempre tenint com a punt de referència la ciència ficció. Totes
les activitats es realitzaran en horari extraescolar, tardes, vespres i dissabtes, excepte
les que s'hagin d'adaptar als horaris de les instal.lacions on es portin a terme. Veure
programació
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