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Hortalisses,  
cites a cegues i primers auxilis: 
molt més enllà dels llibres

La creativitat dels bibliotecaris no té límits. 
Amb l’objectiu de convertir la biblioteca en 
un espai dinàmic i atractiu fan córrer la 
imaginació per elaborar propostes originals 
que exerceixin d’imant per a la ciutadania. 
Més enllà dels tradicionals contacontes 
infantils, impulsen tallers, conferències, cur-
sos i iniciatives originals que toquen totes 
les disciplines. 
 
 
 

A Puigcerdà la mida determina 
el preu. Per distribuir els llibres 
que no s’incorporen al fons de la 
biblioteca aquest municipi or-
ganitza per Sant Jordi una curi-
osa venda dels exemplars. El 
preu de cada títol està determi-
nat per la mida que fa, de mane-
ra que cada metre de llibres es 
paga a 2 euros. L’any passat tam-
bé van organitzar aquesta acti-
vitat per recaptar fons per a La 
Marató de TV3.

Venda  
de llibres  
a metres

BIBLIOTECA COMTAT 
DE CERDANYA 

PUIGCERDÀ

La Biblioteca Terra Baixa del 
Vendrell es deixa contaminar ca-
da Sant Jordi per l’atmosfera ro-
màntica amb una activitat per 
als més atrevits. Al vestíbul de 
l’edifici s’ofereixen en préstec 
llibres embolicats en paper 
d’embalar. Els títols no es poden 
reconèixer: a l’exterior només 
s’hi pot llegir la primera frase i 
quatre paraules sobre el contin-
gut. L’any passat se’n van pres-
tar més d’un centenar.

Cita  
a cegues 

BIBLIOTECA  
TERRA BAIXA 
EL VENDRELL



69

➻

100 ANYS DE BIBLIOTEQUES



70  DIJOUS, 23 D’ABRIL DEL 2015 

A la Biblioteca Salvador Estrem 
i Fa de Falset els llibres trencats 
van a parar al seu hospital par-
ticular. L’equipament disposa 
d’una capsa per als llibres ma-
lalts i ofereix un taller mensual 
de primers auxilis que ensenya 
als més petits com curar els 
exemplars. Els nens aprenen a 
arreglar els exemplars i a cuidar-
los, alhora que descobreixen els 
secrets dels bibliotecaris perquè 
els llibres malmesos tornin a ser 
atractius. 
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Durant tot l’any l’oli és el prin-
cipal protagonista de les biblio-
teques de les Garrigues. Els equi-
paments d’aquesta comarca han 
posat en marxa el projecte Bibli-
oli, amb el qual volen donar a co-
nèixer aquest producte i fer di-
fusió del coneixement que 
l’envolta. Per això les bibliote-
ques acullen activitats sobre les 
característiques organolèpti-
ques de l’oli, les seves virtuts en 
relació amb la salut i les diferèn-
cies dels productes del mercat.

Biblioli
BIBLIOTEQUES  

DE LES GARRIGUES 
LLEIDA

Les tomaqueres i els llibres no 
estan tan lluny com sembla. Si 
més no a Sant Boi de Llobregat, 
perquè la seva biblioteca impul-
sa una iniciativa que vincula els 
usuaris amb la cultura agrícola 
del municipi. Amb el nom De 
l’Hort a la Biblioteca, la propos-
ta fa difusió dels beneficis de l’ali-
mentació ecològica i sostenible 
amb activitats per a totes les 
edats i tots els gustos. El projec-
te va guanyar el premi Teresa 
Rovira i Comas del 2014.

De l’Hort  
a la Biblioteca

Un Hospital  
de Llibres

BIBLIOTECA  
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 FALSET
Amb l’objectiu de recuperar la 
memòria històrica de la ciutat, les 
biblioteques de Barcelona s’ali-
en al voltant d’un projecte comú. 
Es tracta de Perseguint la Histò-
ria, una proposta que s’adreça a 
tothom, però sobretot als joves 
de la ciutat, i que combina les no-
ves tecnologies amb la descober-
ta del passat recent. Així, mitjan-
çant les xarxes socials, filmacions 
i fotografies, el projecte destapa 
la història dels espais barcelonins 
més emblemàtics.
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