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Segueix-nos:   
  

         

A l'estiu, lectures en remull 
 
Un estiu més, les lectures surten de la biblioteca per apropar-se als 
usuaris d'una manera ben fresca. Una trentena de biblioteques i 
bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona porten els seus serveis a l'aire lliure perquè sigui possible 
llegir a la vora del mar, a la piscina o a prop d'un riu. 
En total, es posen a disposició dels ciutadans 2 biblioplatges, 22 
bibliopiscines i 7 altres espais per a la lectura com els jardins, parcs, 
rambles o patis. Crear nous lectors i associar la lectura amb el temps de 
lleure són els principals objectius d'aquests serveis d'estiu. L'accés als 
espais es pot fer amb qualsevol document identificatiu, i l'usuari pot fer-
se el carnet de la biblioteca si així ho desitja.  
Les publicacions que hi ha en préstec són molt variades i per a diverses 
edats i interessos: novel·la curta, còmics, contes, revistes i diaris, un 
tipus de document que permet la lectura ràpida. També s'ofereixen 
activitats com ara tallers, xerrades i narracions de contes i, en alguns 
casos, també accés al servei Wi-Fi. 
Els dies i horaris dels serveis d'estiu varien segons el municipi i es poden 
consultar a la Biblioteca Virtual. Pel que fa a les biblioplatges, les dates 
són les següents: Arenys de Mar (15 de juliol-31 d'agost) i Castelldefels 
(1 de juliol-28 d'agost). 
Aquesta i altres propostes com ara recomanacions de lectura per 
aquests mesos, blogs de viatges, els principals festivals de música de 
l'estiu... es poden trobar a l'especial d'estiu de la Biblioteca Virtual. 
Podeu consultar aquí la Llista de biblioplatges i bibliopiscines 2015. 

Restauració de nou llibres d'Actes de Sagàs  
 
La Diputació de Barcelona ha restaurat nou llibres d'Actes del Ple 
Municipal de l'Ajuntament de Sagàs que inclouen les actes municipals 
compreses entre els anys 1902 i 1939. Aquesta acció s'emmarca en els 
serveis i recursos que promou la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), 
formada actualment per 218 arxius municipals i coordinada per Cultura 
de la Diputació de Barcelona.  
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Els llibres presentaven una acumulació de pols i brutícia superficial; una 
important afectació per microorganismes (fongs) com a conseqüència de 
la qual es podia observar una important acumulació de vellut fúngic; un 
debilitament puntual de suport; presència de taques multicolor; alteració 
i pèrdua de materials constituents; alteracions físico-mecàniques (petits 
estrips i petites pèrdues de suport en zona de marges laterals i zones 
afectades per l'atac microbiològic i doblecs de cantonades, entre 
d'altres); problemes d'estabilitat en alguns dels cosits (trencaments 
parcials, quadernets solts...); i pèrdua o deteriorament de les guardes 
protectores. 
El procés de restauració ha consistit en la separació de l'enquadernació 
del bloc; tractament de neteja mecànica en sec per aspiració i amb 
esponja natural vulcanitzada dels blocs dels llibres; tractament de 
desinfecció preventiva per tal d'inactivar l'activitat microbiana per 
deshidratació; neteja mecànica a punta de bisturí.; tractament de 
desdoblec i aplanat de les cantonades dels folis; consolidació molt 
puntual d'estrips i reintegració de petites pèrdues de suport mitjançant 
l'ingert; recol·locació de segells que es trobaven despresos; reparació de 
cosits i afegit de guardes en aquells que les havien perdut o que s'han 
substituït; i enquadernació de nou dels llibres seguint la tipologia 
d'enquadernació original. 
L´actuació s'ha fet dins del programa de restauració que es porta a 
terme a la XAM, on actualment es troben adherits 24 dels 31 municipis 
de la comarca del Berguedà. 
El programa de restauració té com a objectius preservar aquella 
documentació municipal que és de conservació permanent de manera 
que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per 
garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels 
usuaris externs. 
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Si no desitgeu rebre més aquest Diari si us plau, comuniqueu-nos-ho 
enviant un missatge a lomaspn@diba.cat indicant-hi el vostre nom i la 
vostra adreça de correu electrònic. Gràcies       

 

 

  

 

  
  
  
  

                  
  

  


