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LES PRIMERES  
I LES ÚLTIMES 

La Biblioteca de les Borges 
Blanques es va omplir des del 
primer dia. Lectors de totes les 
edats visitaven l’edifici, que es 
va convertir en un nucli cultu-

ral del poble. Amb la mateixa 
estructura i distribució que les 
altres tres primeres bibliote-
ques de la Mancomunitat, 
l’equipament de les Borges 
Blanques oferia classes de cata-
là i de confecció, com també 
conferències, i a l’abril s’hi ce-
lebrava una festa amb motiu de 
la diada de Sant Jordi. Però el 
primer edifici de la biblioteca 
va tenir una vida curta: després 
de la Guerra Civil va quedar 
completament destruït.

LES BORGES BLANQUES
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La festa major de Sallent del 
1918 va ser especial: la prime-
ra biblioteca pública del muni-
cipi es va inaugurar durant la 
festa grossa de la localitat. Era 
un edifici de prop de 200 me-
tres quadrats situat al passeig 

de la Mancomunitat i disposa-
va de més de 2.000 llibres. Fins 
al 1921 no es va posar en mar-
xa el servei de préstec, però la 
biblioteca tenia cabuda per a 
uns 25 usuaris a la sala de lec-
tura i uns 50 a la sala de confe-
rències. La inauguració va ser 
tota una festa: va arrencar amb 
una processó, es va oferir un 
convit d’honor i també es va 
hissar la bandera catalana.
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La primera biblioteca d’Olot s’ubicava als afores del munici-pi, en un entorn envoltat de camps. La biblioteca, molt es-perada per la població, va obrir les portes amb una gran festa en què van participar la banda municipal, l’Orfeó Popular Olotí i els alumnes de les esco-les de la localitat. Durant tot el dia es van dur a terme balls i jocs florals per celebrar la inau-guració. Anys més tard l’edifi-ci es va enderrocar per constru-ir una biblioteca més gran i mo-derna. Ara en aquell espai s’hi ubica l’Escola Municipal de Música i la biblioteca ocupa un edifici del centre d’Olot.
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Valls va ser el primer munici-
pi amb una biblioteca pública 
impulsada per la Mancomuni-
tat. Ideada per l’arquitecte 
Lluís Planas (que també es va 
encarregar de dissenyar les bi-
blioteques de les Borges Blan-
ques, Olot i Sallent), l’edifici 
noucentista disposava d’una 
sala de lectura, una de confe-
rències, un despatx i un lavabo. 
La plantilla de l’equipament 
era petita: una portera que cus-
todiava l’espai i una bibliotecà-
ria que el gestionava. Tot i que 
la biblioteca de Valls va traslla-
dar-se el 2014 a un local de no-
va construcció, l’edifici del 
1918 continua en peu.Ta
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Les intenses nevades del no-

vembre del 2013 van obligar a 

ajornar la inauguració de la no-

va Biblioteca d’Esterri d’Àneu, 

que va obrir les portes a finals 

de febrer del 2014. L’equipa-

ment, que va guanyar espai grà-

cies al canvi d’emplaçament, 

consta d’un fons de 2.200 vo-

lums i s’ubica a la planta baixa 

de l’ajuntament del poble, en 

un espai de 119 metres qua-

drats. Aquesta és l’única biblio-

teca d’Esterri d’Àneu, tot i que 

al municipi també hi passa el 

Bibliobús Pere Quart, que es 

coordina amb el centre i per-

met disposar d’un fons biblio-

tecari més ampli al poble. 

ESTERRI 
D’ÀNEU
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Selva va créixer al gener, sobre-

tot en espai. L’equipament va 

deixar enrere un local de 140 

metres quadrats que havia que-

dat petit per traslladar-se a un 

nou edifici de més de 800 me-

tres quadrats. Aquest espai es 

va construir com a ampliació 

del Centre Cívic Can Trinche-

ria, un edifici catalogat com un 

bé històric d’interès local, i 

ocupa el que antigament era el 

jardí de la casa. Després d’al-

guns retards, la nova biblioteca 

va obrir les portes el 14 de ge-

ner. L’antic edifici no queda 

buit: s’hi ubicarà l’arxiu muni-

cipal de Maçanet de la Selva.

MAÇANET  
DE LA SELVA
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5 Per primera vegada, l’entitat 
municipal descentralitzada 
(EMD) de Campredó disposa 
d’una biblioteca. El local, de 84 
metres quadrats, se situa a la 
segona planta del Casal Cultu-
ral Francesc Llop Marquès, 
que pren el nom d’un paisatgis-
ta i aquarel·lista local. L’equi-
pament consta de 2.050 docu-
ments (dels quals 249 són au-
diovisuals) i és una filial de la 
Biblioteca Marcel·lí Domingo 
de Tortosa. El local va obrir les 
portes el dia 7 de març. Una 
setmana més tard, també a la 
demarcació de Tarragona, es 
va inaugurar la remodelació de 
la Biblioteca de Creixell.Ta
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La Biblioteca Canyadó i Casa-
gemes-Joan Argenté de Bada-
lona és la més jove de totes: en-
cara no fa ni un mes que està 
en marxa. Aquest és el sisè 
equipament de la xarxa de bi-
blioteques de Badalona i cons-
ta de més de 750 metres qua-
drats, prop de 15.000 docu-
ments i 28 ordinadors. L’edifi-
ci rep el nom del poeta 
badaloní Joan Argenté, autor 
de les obres El temps de tants 
dits (1960), Cicle, bicicle, trici-
cle (1966) i Seminocturn, semi-
diürn (1976). Inaugurada el dia 
28 de març, la biblioteca va 
obrir les portes al públic el dia 
7 d’abril.Ba
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A l’esquerra, la 
Biblioteca d’Olot  
el 1918, que 
s’envoltava de 
camps de blat.  
BIBLIOTECA D’OLOT. A la 
dreta, la Biblioteca 
de Maçanet de la 
Selva, que és una 
ampliació del 
Centre Cívic Can 
Trincheria. EUGENI 
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