TÍTOL DE LA CRIDA:
LECTURES EN VEU ALTA, BUQUEM LECTORS
NOM DE L’ENTITAT:
ASSOCIACIÓ ARTISTICA TRISKEL (FESTIVAL EVA)
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es tracta d’anar a fer lectures en veu
alta, en grup o individuals per part dels
voluntaris, a centres de dia, hospitals,
residències, domicilis particulars o en
acte concrets on se’ns en faci demanda.
Les lectures van dirigides a persones
que per motius varis, no poden accedir
a una lectura autònoma a títol personal.

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL
VOLUNTARI:
El voluntari s’haurà de preparar les
lectures (lliurement o d’acord amb les
demandes del/dels seus usuaris) i anarles a fer al lloc indicat en la freqüència
pactada (setmanal, quinzenal o
mensual) ja sigui ell sol o amb
coordinació amb el seu grup de lectors
voluntaris.

PERFIL VOLUNTARIAT:
Demanem als nostres voluntaris constància, compromís per una formació
continuada en el fet lector, que siguin majors d’edat i que reuneixin un mínim de
qualitat alhora de llegir en veu alta: des del projecte EVA354 no s’ensenya a llegir,
s’ensenya a millorar les pautes lectores del voluntariat per arribar a comunicar més
i millor als seus usuaris.
PLACES DEMANADES:
Numero de places obert en funció de les
demandes que ens arriben.
HORARI

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:
En actiu tot l’any, Cal trobar un grup pel
voluntari que qualli amb la seva
disponibilitat i capacitats o preferències.
ACTIVITAT PUNTUAL O
PERMANENT:
permanent

CONTACTE:
Jordina Biosca Soler, coordinadora i presidenta de l’associació.
Passeig Rafael soler, 17
08720 Vilafranca del Penedès
Telf: 660687325
Mail: jordinabiosca@gmail.com
OBSERVACIONS:
Els centres o domicilis on es van a fer les lectures són de l’àmbit de l’Alt Penedès,
NO ens centrem únicament en accions a Vilafranca.
Tots els voluntaris tenen cursos de formació anuals gratuïts (un o dos cursos
anuals) i el carnet de la sala d’espectacles La Cisterna també gratuït per gaudir
dels descomptes dels espectacles que s’hi fan.
A través del carnet de la sala d’espectacles La Cisterna, també es tenen
descomptes en tots els actes de pagament del festival EVA, EN VEU ALTA, del
Penedès i el Priorat.
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