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L’ALT EMPORDÀ
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Un dels moments de la inauguració, a la sala de la planta baixa de la nova biblioteca municipal.

L’Escala inaugura la nova
biblioteca, que triplica
l’espai i té una sala polivalent
 L’equipament disposa de tres plantes en un edifici a la plaça Víctor

Català adquirit per l’Ajuntament i que s’ha remodelat durant 7 mesos

Lectura, ordinadors i wi-fi
Al primer pis es manté, com l’antiga biblioteca, la sala principal de
lectura i consulta, que disposa de
106,9 metres quadrats. Hi ha també un sector amb ordinadors i
una zona en què es preveu que qui
porti el seu propi ordinador també es pugui connectar gratuïtament via Wi-Fi. Finalment, a la

planta superior, amb 79,28 metres
quadrats, hi ha la sala polivalent.
A més, la biblioteca disposa d’altres
espais, com el magatzem.
La nova biblioteca se situa en un
ediﬁci construït durant els anys 70,
on històricament hi havia hagut la
seu de la Caixa de Girona, a la planta baixa, propietària de l’immoble.
Al primer pis s’hi situava la biblioteca, que va quedar petita i va
caldre replantejar la seva ubicació.
Durant el govern encapçalat
pel convergent Josep Maria Guinart, es va projectar un nou equipament en un solar al costat de
l’església i en un ediﬁci de nova
construcció. Es va arribar a fer un
concurs d’idees i a pressupostar l’obra en 2,4 milions d’euros. Amb el
canvi de govern, però, es va replantejar la proposta i es va decidir adquirir l’ediﬁci de La Caixa, remodelar-lo i mantenir-hi la biblioteca. Després de set mesos
d’obres, ahir es va inaugurar.
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Marató literària sobre
Montserrat Vayreda

Els càmpings creen una
guia per protegir l’entorn

Promocionen l’esport
nàutic entre els escolars

FIGUERES | DdG

SANT PERE PESCADOR | DdG

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà acollirà avui una marató literària centrada en l’obra de l’escriptora i poetessa ﬁguerenca
Montserrat Vayreda, a partir de la
lectura del llibre L’Empordà màgic,
un volum centrat en les comarques
de l’Alt i el Baix Empordà. La marató començarà a les nou del matí
i ﬁns les nou del vespre. Amics i familiars de l’escriptora assistiran a
l’acte.

L’Associació de Càmpings de
Sant Pere Pescador ha creat el
primer codi de bones pràctiques
per protegir l’entorn. Es tracta de
les principals mesures que s’apliquen per tal de protegir el que els
envolta i afavorir les bones pràctiques mediambientals entre els
treballadors, clients, proveïdors i visitants. Entre altres iniciatives, els
càmpings han incorporat les energies renovables.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries promociona l’esport nàutic
entre els escolars oferint la possibilitat als alumnes dels centres
d’educació de conèixer el món de
la vela. Els primers a provar aquesta nova iniciativa han estat els
alumnes del SES d’Empuriabrava,
que han participat en jornades
esportives durant les quals han pogut aprendre a navegar en un veler.
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L’Escala va inaugurar ahir la
nova biblioteca municipal, que
triplica l’espai, tot passant de 167
a 514 metres quadrats, i disposa
d’una sala polivalent. Fins ara, la
biblioteca ocupava el primer pis de
l’antiga seu de la Caixa de Girona,
a la plaça Víctor Català, i des d’ahir ocupa les tres plantes. La biblioteca compta amb 25.000 documents entre llibres, videos, DVD
i CD, entre d’altres. L’equipament
ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros, gairebé un milió
dels quals han estat amb la compra de l’immoble.
Durant tot ahir va tenir lloc una
jornada de portes obertes per tal de
donar a conèixer el nou equipament, i a les dotze del migdia es va
portar a terme la inauguració oﬁcial. L’alcalde, Estanis Puig (PSC),
va remarcar que esperen que la biblioteca «sigui un centre que irradiï activitat cultural». Justament,

una de les plantes de l’ediﬁci disposa d’una sala polivalent per
portar-hi a terme activitats que ﬁns
ara s’havien de fer a la sala d’actes
municipal, a l’ajuntament.
L’ediﬁci consta de tres plantes.
A la planta baixa, davant la plaça
Víctor Català, amb una superfície
de 107,94 metres quadrats, s’hi
han situat dues sales de lectura diferenciades, una de les quals està
dedicada únicament a la infantil.
També hi ha una zona de relax, on
es pot llegir el diari o consultar revistes.

23

