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L'alcalde, Ignasi Giménez, durant l'acte de commemoració del 25è aniversari de la
Biblioteca

La Biblioteca Antoni Tort dóna el tret de sortida als actes del 25è
aniversari

Dilluns 1 de març de 2010

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i el president delegat de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona, José Manuel González Labrador, van presidir, el
passat dissabte, 27 de febrer, la commemoració del 25è aniversari de la Biblioteca
Antoni Tort. Un centenar de persones es van aplegar a l’equipament del carrer de
Sala Boadella, en el que era el tret de sortida d’un programa d’activitats que sota el
títol “25x25” es durà a terme al llarg d’aquest any per celebrar l’efemèride.

L’acte, que va comptar també amb l’assistència de la regidora de Cultura, Pepa
Martínez, a més d’altres representants del consistori, es va iniciar amb les paraules
de la responsable de la Biblioteca, Carme Muñoz, qui va agrair la “col·laboració de
totes les persones, entitats i institucions que han fet confiança en el projecte de
Biblioteca pública” durant aquest darrer quart de segle. Muñoz també va tenir
paraules d’agraïment pels usuaris, per les persones que han format part de l’equip de
treball de la Biblioteca així com per als membres de la comissió organitzadora del
25è aniversari.

A continuació, el president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona, José Manuel González Labrador, va valorar “el bon funcionament, la
bona acollida i la funció social que ha fet la Biblioteca durant aquests anys”. El
diputat va destacar que la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, de la
qual Castellar en forma part, és “el sistema de lectura pública més important que
hi ha a l’Estat Espanyol, amb més de 7 milions de documents disponibles”.

Finalment, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, va intervenir per remarcar que la
Biblioteca Antoni Tort “és un dels serveis municipals que té més usuaris” i va
recordar que un 28% dels castellarencs té el carnet de préstec. I va afegir: “Durant
aquests anys, la Biblioteca ha complert una funció important en democràcia,
com és la formació en llibertat. A través de la lectura i el coneixement, hem
pogut accedir a noves realitats gràcies a tots els llibres, DVD i CD que formen
part del fons de la Biblioteca”.

L’acte es va cloure amb l’actuació del Cor 3 de la Coral Sant Esteve, que va oferir
un repertori agrupat sota el títol “Les veus del món”. Prèviament, es va celebrar una
sessió de l’activitat que porta per nom “L’Hora del Pati”, que es va haver de
realitzar a l’interior de la Ludoteca a causa de la pluja.
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