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La dos

LLETRES

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA
T. CARRERAS

LA FEBRADA
DELS CLUBS
«Els lectors no som gaire
diferents dels aficionats al
futbol, la cuina, el cinema
o l’aeromodelisme»
a lectura és un acte individual. Tot i que forma part
de l’esfera íntima, ens activa, al mateix temps, un desig totpoderós d’encomanar-la. Quan
una història o un conte ens diverteix,
ens emociona o ens obliga a fer-nos
preguntes, sentim l’impuls de compartir-los de seguida amb amics, coneguts
i saludats.
En aquest punt, els lectors no som
gaire diferents dels aﬁcionats al futbol,
la cuina, el cinema o l’aeromodelisme.
I si ens poses a prop un espai on puguem coincidir amb més enderiats per la
lletra impresa, ens hi llancem de caps.
Aquesta fórmula, ben senzilla, explica l’èxit creixent dels Clubs de Lectura arreu de les biblioteques públiques del país. Cada any es multipliquen. Ara mateix, a Figueres, la Biblioteca Fages n’ofereix onze. Estan pensats per a mainada, joves i adults, i ofereixen tastets mensuals de narrativa,
poesia, teatre i literatura experimental. Conformen una bacanal deliciosa,
com va dir l’editora Maria Bohigas.
Cada club compta amb una vintena
llarga de participants; malgrat això,
força gent s’ha quedat a fora. Els culpables d’aquesta febrada, sens dubte,
són els mantenidors de cada grup. Uns
professionals afables i engrescadors
que converteixen cada sessió en una
celebració festiva, on tothom pot dir la
seva i se’n torna a casa amb més ganes
de llegir. Els clubs de lectura són un invent magníﬁc. A part de servir d’antídot contra la pèrdua de prestigi dels
llibres, consoliden les biblioteques
com espais de trobada cordial, oberts
a tothom i capaços de satisfer ciutadans d’edats i procedències diverses. No està gens malament, oi?

L

Sebastià Roig

DOLORS BASSA
CONSELLERA D’AFERS SOCIALS, TREBALL I FAMÍLIA

@dolorsbassac

«Avui [ahir] fa un
any els catalans
catalanes ens van
donar el mandat
democràtic. El
procés va
començar a les
urnes i acabarà a les
urnes»
GRUP MIFAS
ENTITAT DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA

@GrupMifas

«Avui fem 37 anys!
Seguim treballant
amb la il·lusió de
sempre per
normalitzar la
situació de les
persones amb
discapacitat en la
societat!»

Les cases de l’Onyar, en un relleu de pedra de Girona
 Gerard Roca Ayats, escultor de Bescanó, està enllestint la primera peça, feta amb pedra de Girona reciclada d'una antiga masia. El

MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

relleu de 75x25x5.5 centímetres i anomenat «Les cases de l'Onyar» formarà part de la colecció «Racons de Girona». En total, té previst fer vint relleus sobre pedra nummulítica de Girona de diferents racons del Barri Vell, per fer una exposició.

@MartaFelip

«Avui li toca al
monument a
Colom a Barcelona
i demà què serà?
#socdelacuphihetin
gutunapensada!»

LA FINESTRA
T. CARRERAS

OLÒRIZ ES QUEIXA DE LA NO COMPAREIXENÇA DELS MINISTRES
El diputat republicà gironí Joan
Olòriz es va queixar ahir des del
seu escó que començava un nou ple i
que els ministres no comparexien.
«Res de nou», va explicar a les xarxes
socials. I va acabar indicant que
aquesta actitud és la típica de l’Estat
espanyol i respon a una estratègia per
no haver de donar explicacions. «Marca Espanya», va apuntar.



MANEL NARANJO
LS JAKSL

@manelnaranjo

«Qui és el cap
pensant que creu
que fer obres a la
carretera entre
Quart i Girona
durant el dia és una
bona opció?
#mortalcappensant»

RAQUEL GIRONÈS

MADRID

GIRONA
LA LLOSA DEL PARC CENTRAL
ACUMULA DESENES DE LLAUNES
La llosa del Parc Central de Girona acumula desenes de llaunes
i ampolles de cervesa, tetra bricks de
vi i altres tipus de brutícia en un racó
de dins de les tanques que encerclen
la part pendent d'obra que ha d'executar Copcisa, empresa adjudicatària de
la reurbanització de la zona. Estan a
tocar de la plaça Joan Brossa. La brutícia fa setmanes que està en aquell
punt, sense que ningú s’hagi cuidat de
retirar-la.



GIRONA
APARCAR MALAMENT DUES VEGADES AL CARRER SANTA EUGÈNIA
Un vianant es va queixar a un
conductor ahir a la tarda perquè
aparcava sobre la vorera del carrer
Santa Eugènia de Girona aprofitant
que hi havia un gual. El cotxe va baixar i es va quedar plantat al mig del
carril de circulació, esperant.



ESPORTS
BESCANÓ ESTRENA UN PETIT
GIMNÀS A L’AIRE LLIURE
El poble de Bescanó ha fet una
nova aposta per l’esport a l’aire
lliure amb la instal·lació d’un equipament
d’exercici físic. En una ubicació ideal, al
costat de la Sala Polivalent i del tram de
les vies verdes que passa pel municipi, la
nova instal·lació permetrà a aquell qui ho
desitgi realitzar tot tipus d’exercici de
cames, braços i abdominals. El nou equipament compta amb diferents barres
paral·leles i un banc d’abdominals, entre
altres elements.



