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El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, ha presentat les activitats organitzades
per les biblioteques de Formentera per aquest mes d'octubre. El pròxim dimarts 1 d'octubre
torna el cicle de contacontes Contes per parlar amb la lluna, dirigit a infants de 0 a 4 anys i
que tindrà lloc cada primer dimarts de mes, fins al mes de desembre, a les 17.30h a la
biblioteca Marià Villangómez.

Aquesta activitat és un contacontes familiar coordinat per na Xènia Fuertes i pretén
proporcionar un espai de trobada a les famílies amb nadons d'entre 0 i 4 anys amb la intenció
d'apropar el llibre i la narració oral al nadó. L'objectiu és oferir als nens i nenes en els seus
primers mesos i anys de vida l'oportunitat de descobrir el gust per la lectura a través de la
màgia dels contes. Les famílies que es desitgin inscriure han d'enviar un email a biblioteca@c
onselldeformentera.cat.

Taller d'animals de companyia
I el dilluns 7 d'octubre al punt de lectura de Sant Ferran entre les 17 i les 19h tindrà lloc un talle
r d'animals de companyia
per totes les edats, que compta amb la col•laboració de Acción Francisco Formentera.

Aquest taller té com a objectiu conscienciar del valor positiu dels animals de companyia i
prevenir el seu abandonament. Consta de dues parts, en la primera es pretén apropar els
animals de companyia als nens i nenes a través del llenguatge corporal i una segona que
consisteix en una representació teatral acompanyada d'una activitat de dibuixar.

Contacontes
El dilluns 14 d'octubre a les 17.30h a la biblioteca Marià Villangómez tindrà lloc un altre
contacontes: En construcció (Contes curts i absurds). Està dirigit a infants de més de 4
anys. Gemma Moll ens presentarà contes que se'ns presenten gairebé com un acudit. Divertits.
Una provocació per les ments més inconformistes que buscaran el perquè a cadascuna
d'aquestes històries.
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Presentació de llibres
El dimecres 16 d'octubre a les 20h a la biblioteca Marià Villangómez es farà la presentació del
llibre No con tu hija a càrrec de l'autor, Íñigo Franco Benito (Ifrabe). L'encarregat de presentar
l'acte serà Vicent Ferrer Mayans.

El dijous 24 d'octubre, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Biblioteca, entre
les 20 i les 22h, s'ha organitzat a la biblioteca Marià Villangómez la presentació d'un llibre, Hola
, soy tu niño interior
, acompanyada de la celebració d'un taller. La presentació es farà a càrrec de l'autora,
Alessandra Rossin, i José Luis García Guerricagoitia serà l'encarregat de presentar l'acte.

Es tracta d'una presentació d'un llibre que va acompanyada d'un taller. És el tercer llibre que
presenta l'autora i consta d'una primera part on trobem conceptes teòrics que s'alternen amb
exemples pràctics, envoltats d'anècdotes i contes. La segona part consta d'exercicis pràctics i
meditacions per posar en pràctica la primera part. Aquesta segona part és la que es
desenvoluparà en un taller introductiu.

Taller de màscares de Halloween
Finalment, el dimecres 30 d'octubre entre les 17 i les 19h al punt de lectura de Sant Ferran es
farà un taller de màscares de Halloween, per infants d'entre 4 i 10 anys. Serà un taller creatiu
de realització de màscares que es realitza en aquestes dates com cada any. Aquesta edició el
taller es farà a càrrec de l'artista Maristela Campana.
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