
Diari de cultura 
24 de març de 2015 

Segueix-nos:

Noves biblioteques a Gironella, Santa Margarida de Montbui i 
Sant Pol de Mar

Ahir van entrar en servei tres nous equipaments de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, inaugurats aquest cap de setmana amb 
jornades de portes obertes a la ciutadania. A Gironella i Sant Pol de 
Mar, les biblioteques són noves incorporacions a la xarxa de lectura 
pública de la Diputació de Barcelona, mentre que a Santa Margarida de 
Montbui es tracta d'un trasllat d'edifici.
Amb la inauguració, dissabte, coincidint amb la Fira de Sant Josep, de la 
Biblioteca de Gironella, es tancava la previsió del mapa bibliotecari al 
Berguedà per a municipis més grans de 5.000 habitants. El president de 
la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, l'alcalde David Font, i el 
delegat de la Generalitat a la Catalunya Central i alcalde de Berga, Juli 
Gendrau, van voler compartir amb la ciutadania gironellenca, tot i la 
pluja, l'estrena d'aquest esperat equipament.
El mateix dia, es mostrava al veïnat de Santa Margarida de Montbui la 
Biblioteca Mont-Àgora, ubicada a l'edifici del centre cultural del mateix 
nom, que inclourà també un auditori, sales per a usos culturals i espai 
d'exposicions. El diputat d'Insfraestructures, Urbanisme i Habitatge de 
la Diputació, Marc Castells, i l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, 
Teo Romero, van ser els encarregats de presidir la inauguració del nou 
espai que substitueix la vella biblioteca municipal.
Per últim, diumenge, els santpolencs veien per primer cop el resultat de 
les obres de reforma i adequació de la seva biblioteca municipal, Can 
Coromines, que n'han permès la incorporació a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona. La inauguració es va fer en 
presència del president de la Diputació, Salvador Esteve, l'alcaldessa 
Montserrat Garrido, i el diputat de Cultura i alcalde de Tordera, Joan 
Carles Garcia Cañizares. 

El club del llibre porta tres autors aquest final de març

El cicle de xerrades amb escriptors a les biblioteques, promogut per la 
Diputació de Barcelona amb diverses editorials, porta aquest mes de 
març tres autors: Alicia Giménez Bartlett, Maria Barbal i Vicenç Pagès.
L'escriptora Alicia Giménez Bartllet assistirà a la Biblioteca La Ginesta de 
Begues avui, dimarts 24 de març, a les 19 hores. És autora de novel·les 
com "Exit" (1984), "Una habitación ajena" (Premi Femenino Lumen 
1997), "Días de amor y engaños" (2006) i "Donde nadie te 
encuentre" (Premi Nadal 2011). Als anys noranta, crea el personatge de 
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Petra Delicado, la popular inspectora que ha protagonitzat "Ritos de 
muerte" (1996), "Día de perros" (1997), "Serpientes en el 
paraíso" (2002). Acaba de publicar "Crímenes que no olvidaré" (2015), 
amb una Petra Delicado més resolutiva que mai.
Demà, dimecres 25 de març, a les 19h, tindrem Maria Barbal a la 
Biblioteca Central d'Igualada. Autora que es va donar a conèixer amb la 
novel·la "Pedra de tartera" (Premis Joaquim Ruyra 1984 i Joan Crexells 
1985), ha escrit, entre d'altres obres, "La mort de Teresa", "Mel i 
metzines", "Càmfora", "Ulleres de sol", "País íntim", i el 2014 publica la 
novel·la "En la pell de l'altre".
Finalment, l'escriptor Vicenç Pagès tancarà el cicle el dijous 26 de març, 
a les 19:30h, a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter. L'any 1997 
obté el seu primer gran èxit amb la novel·la curta "Carta a la Reina 
d'Anglaterra", i la segueixen obres com "Un tramvia anomenat text", 
"La felicitat no és completa" (Premi Sant Joan 2003), "El poeta i altres 
contes" (Premi Mercè Rodoreda 2004). El 2009 publica "Els jugadors de 
whist", un èxit de vendes que va obtenir el Premi Crexells a la millor 
novel·la de l'any. Amb la novel·la "Dies de frontera", obté el Premi Sant 
Jordi 2013.

Vallbona d'Anoia rep la digitalització del fons del mestre Josep
Masclans
L'Arxiu Municipal de Vallbona d'Anoia ja disposa del material digitalitzat 
del fons documental del mestre Josep Masclans i Pascual. Els treballs, 
realitzats per tècnics de la Diputació de Barcelona, han consistit en la 
digitalització de 171 unitats documentals que corresponen a 732 
pàgines de text i 98 imatges.
El fons del mestre de primer ensenyament Josep Masclans i Pascual va 
ingressar a l'arxiu el maig de 2013 i cronològicament aplega documents 
des de finals del segle XIX fins a 1962. Amb anterioritat a la 
digitalització del fons, l'any 2014, l'Oficina de Patrimoni Cultural es va 
encarregar de l'organització i la descripció del fons amb l'elaboració d'un
inventari.
Gran part de la documentació és escrita a manera de memòria
autobiogràfica, on es pot trobar una extensa relació de totes les escoles
on va exercir de mestre, les seves impressions i les activitats que va
realitzar. El mestre Josep Masclans (1878-1961) va arribar a Vallbona
d'Anoia l'any 1921 i va exercí de mestre fins l'any 1939. Abans va estar 
a Barcelona, Cabrils, Vilassar de Dalt, el Vendrell, Lleida  i Castellserà.
L'Arxiu Municipal de Vallbona d'Anoia forma part del Programa de 
Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals i és assistit tècnicament 
per un arxiver itinerant de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. 
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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 
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