
Els vuit alumnes de l,escola Joan Solans amb els sis mentors de l'institut Celestí Bellera van preparar unes endevinalles per I'acte de dijous a Roca Umbert

Feligos llegint
L,escola Joan Solans, Ia biblioteca Roca Umbert i l'institut Gelestí Bellera, de Granollers,

fan un balang positiu de Ia prova pilot del proiecte lector Lecxit

F.P.
'Ara ja no estic tant amb el
móbil i estic més temPs lle-
gint", reconeixia la KellY, una
de les vuit alumnes de l'esco-
la Joan Solans, de Granollers,
que han participat en la Pro-
va pilot del projecte lector
Lecxit a la ciutat. En total, hi
han intervingut vuit alum-
nes amb un nivell de lectura
mitjá i amb capacitat per
millorar amb les sessions set-
manals d'una hora de lectura
que han fet a la biblioteca de
Roca Umbert, un altre dels
actors del projecte.

Els mentors han estat sis
alumnes voluntaris de pri-
mer de Batxillerat de l'insti-
tut Celestí Bellera, que tam-
bé s'ha implicat en aquesta

prova que s'ha fet de marg
a maig i que es va tancar
aquest dijous a la tarda amb
un acte de reconeixement
a les parelles i als professi-
onals i institucions. El Pro-
jecte Lecxit ha comptat amb
el suport de l'Ajuntament,
del Departament d'EnsenYa-
ment, de la Fundació Jaume
Bofill i de La Caixa.

A l'acte d'aquest dijous, hi
van ser els vuit alumnes de
l'escola Joan Solans: Yamilet,
Sebastián, Kelhy Brigitte,
Sara, Míriam, Sohna i Ariana,
a banda de la Kelly, que vaI"I

donar un petit regal fet Per
ells mateixos als sis mentors:
Arnau, Anna, Laia, Mar, Lau-
ra i Yani, tots del Batxillerat
artístic plástic. "Valorem
molt que alumnes de Batxi-
llerat dediquin el seu tempS

lliure als nostres alumnes.
Creiem que han estat un 10,

han fet una feina excel'lent",
valorava Montserrat Canye-
lles, directora de i'escola.
"Estem molt contents d'ha-
ver estat el centre pilot del
projecte Lecxit a Granollers",
afegia. Per la directora, el
Lecxit ha fet que aquest grup
d'alumnes siguin "feligos 11e-

gint". "S'ho han passat molt
bé i els nens que no llegien
ara llegeixen. Esperaven
que arribés el dia del Lecxit
amb candeletes". Gemma
Roquet, de f institut Bel1era.
va posar en valor Ia feina
dels voluntaris. "Ells han fet
la feina.'Aprendre a llegir
és complicat peró si tens un
mentor que t'acompanya
és més fácil. Tots som dife-
rents i cadascú necessita ser

acompanyat d'una manera i
aixó és el que propicia aquest
proj ecte", ressaltava Glória
Gorchs, bibliotecária de Roca
Umbert.

Tots els actors esperen
poder repetir el curs vinent
i ampliar-lo."Que 1'any que
ve continuÍ amb moltes més
escoles, molts més nens
i més estones", desitjava
Canyelles. " Seria interessant
que es pogués fer a la biblio-
teca de Can Pedrals i a altres
espais de la ciutat", indicava
el representant de la Funda-
ció Jaume Bofill, que oferia
el suport de I'entitat en la
formació dels voluntaris.
L'alcalde Josep Mayoral va
assegurar que "la clau Perqué
Ia ciutat avanci és l'educació,
millora 1es persones i fa la
ciutat millor".
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