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El Casal Catalunya exposa 140 llibres amb textos i fotografies dels
alumnes de quatre escoles de Castellar

Dimarts 11 de maig de 2004
Els alumnes de 5è i 6è de primària del CEIP Sant Esteve, Mestre Pla, Bonavista i La
Immaculada, han participat enguany de la iniciativa “Un llibre nou” impulsada per
la Fundació Caixa de Sabadell amb la col·laboració de l'entitat l'Obrador. Per vuitè
any consecutiu, l'entitat benèfica ha organitzat aquesta convocatòria que s'adreça als
alumnes de primària dels centres docents. Per primera vegada, Castellar del Vallès
participa del projecte. La intenció d'aquest certamen és que els alumnes facin servir
la imaginació, i es converteixin en escriptors i dibuixants d'uns llibres que estaran
exposats al Casal Catalunya, fins el 25 de maig. La organització va facilitar als
centres docents un llibre en blanc, on els alumnes van escriure i dibuixar sobre
temes diversos. Per fer-ho, es van muntar activitats plàstiques que es podien fer
individual o col·lectivament. En total, han participat 152 alumnes dels centres
docents de Castellar, que han presentat 142 llibres, on hi ha textos i il·lustracions
fetes amb tècniques ben diferents, amb llapissos de colors, ceres, pintures o
aquarel·les, entre d'altres. Els llibres van estar exposats a l'Oficina de la Caixa
Sabadell del carrer de Gràcia de Sabadell, durant les darreres setmanes. Ara, es
troba al Casal Catalunya, on es pot visitar de dilluns a divendres, de 10.00 h a 13.00
h, i de 15.00 h a 19.00 h. El 22 d'abril passat, es va fer l'acte de lliurament de premis
d'aquest certamen. Un alumnes de cinquè de primària del CEIP Mestre Pla va
guanyar el tercer premi.
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