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Oci Girona impulsa la lectura durant l’estiu

Reportatge

Lectures de plaça
BIBLIOTEQUES · Aprofitant que es buiden durant el juliol i l’agost, l’Ajuntament treu els llibres a les places VESPRES · El
servei es posa en marxa a la tarda PRÉSTEC · Fins i tot es poden demanar llibres per endur-se’ls a casa durant uns dies
Elisabet Escriche
GIRONA

Q

uan acaben l’escola la
majoria de nens s’obliden dels llibres fins
que comencen un nou
curs el mes de setembre. L’Ajuntament de Girona vol
trencar aquest costum i ha decidit impulsar aquest estiu la Biblioplaça. Es tracta d’instal·lar una
petita biblioteca en què es pot trobar tot tipus de publicacions, des
de còmics passant per novel·les i
llibres de cuina, en un dels llocs
més concorreguts pels més joves
durant el període estival: les places. Durant tot aquest mes
d’agost, aquesta iniciativa pionera està fent parada a la plaça Empúries del barri de Sant Narcís i el
mes de juliol ho va fer a la de
Santa Eugènia. “Durant l’estiu
poca gent va a les biblioteques,
per això hem pensat que seria
una bona idea portar la lectura al
carrer”, explica el responsable del
servei municipal de biblioteques
de Girona, Artur Iscla.

La biblioteca ha sortit al carrer i a les places Empúries i Santa Eugènia de Girona ■ CLICKARTFOTO

La iniciativa està sent molt ben
rebuda tant pels grans com pels
petits. Una de les usuàries assídues és la Maria, una nena de només
vuit anys. “M’agrada molt llegir
perquè em permet esbrinar coses
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que no sabia”, diu mentre no
aparta la vista del llibre d’aventures que està acabant. “En un primer moment m’ha sobtat i no
tenia gaire clar què era, però
trobo que és una molt bona idea”,

puntualitza l’Encarna, una jubilada que té a les mans una revista
d’actualitat.
L’horari d’aquest servei és de
dos quarts de sis de la tarda fins a
les nou del vespre. A part del petit

tast de lectura, la Biblioplaça
també compta amb un servei de
préstec –els llibres que no té els
sol·licita a la biblioteca Salvador
Allende– i amb activitats dirigides
als més petits, com les dues hores
del conte i tallers per elaborar un
llibre.
El projecte té un pressupost de
7.500 euros i s’emmarca dins el
pla Educació i Convivència i el
Projecte d’Intervenció Integral de
Santa Eugènia i Can Gibert del
Pla. Durant aquest agost compta
també amb la col·laboració directa de l’associació de persones amb
disminució física, MIFAS, que té
la seu a la mateixa plaça Empúries. L’Ajuntament no descarta estendre la iniciativa a altres places
de cara a l’estiu vinent.
D’altra banda, la Bibliopiscina
repeteix i per tercer any consecutiu el consistori ha posat en marxa aquest estiu el servei de bibliopiscina a la piscina municipal de
la Devesa, on es posen a disposició
dels usuaris mig miler de llibres,
contes i revistes que poden llegir
mentre estan al recinte. ■

