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El 2 d’abril se celebra el Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil, en esta data es commemora el 
naixement de Hans Christian Andersen, autor que 
ha publicat més de 150 contes i que alguns d’ells 
han sigut traduïts a més de 140 idiomes.
Nosaltres des de la Biblioteca per celebrar esta 
data, s’han contat contes, com tots els anys pri-
mer faig una xicoteta introducció per explicar esta 
celebració i després hem contat els contes, este 
any no hem escollit contes d’Andersen, perquè els 
més coneguts quasi els hem contat tots estos anys 
atràs.

Evelyn Garcés que és una gran narradora de con-
tes ens ha contat el “Gat amb botes” adaptat al 
terme de les Coves i jo després he contat “Quiquet 
l’elefantet s’ha perdut” amb l’ajuda d’uns animals 
de peluix i amb l’ajuda dels xiquets.

En acabar hem pintat, retallat i apegat a l’elefant 
protagonista del conte, convertint-lo en titella. Els 
xiquets s’ho han passat molt bé.
Des d’ací  tinc que agrair a Evelyn la seua 
col·laboració desinteressada que fa tots els anys, 
sols cal dir-li-ho i sempre accedeix encantada.

Com a novetats Bibliogràfiques s’ha adquirit la 
col·lecció de “Érase una vez el cuerpo humano” 

que consta de 30 llibres i 13 DVD-vídeo. Cal dir que 
és una col.lecció molt educativa per als xiquets.

La Fundació Dávalos Fletcher dins dels llibres 
“Ayudas a la Investigación” ens ha enviat dos 
llibres, un és el “Estudio de la acumulación de 
metales pesados en peces, moluscos y crustáceos 
de consumo humano, del litoral de la Provincia 
de Castellón” i l’altre és la “Historia del Retablo 
Cerámico en la Plana de Castelló”, dos llibres molt 
interessants.

També de la Conselleria de Cultura ens han enviat 
tres catàlegs d’exposicions que han tingut lloc a 
l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, estos 
catàlegs són: “Amat Bellés” “Mariano Poyatos. 
Identitat matèrica” “Arturo Doñate. Perros de la 
lluvia”.

Cal dir també que per celebrar el dia 23 d’abril Dia 
Mundial del llibre i dels Drets d’Autor, eixa setmana 
es regalan llibres (que la Biblioteca té repetits) a tots 
els usuaris que fagen préstecs. 
I també per el dimarts 29 d’abril de les 6 a les 
7 de la vesprada Felip Kervarec que és un gran 
Contacontes ens en contarà un, per a tots els 
xiquets ¡Us esperem! Al proper Tossal ja us infor-
maré.


