
 
 

 

RIELLS I VIABREA INAUGURA LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA 

 

L’equipació municipal comptarà amb 240 metres quadrats d’espai, més 
zones d’estudi i lectura i una millora del material i els serveis.  

 

Dilluns, 2 de juliol de 2018 

 

 

El pròxim 4 de juliol, a les 18:30 hores,  s’inaugurarà la nova biblioteca Pompeu Fabra de Riells i 

Viabrea.  

La nova biblioteca del municipi tindrà 240 metres d’espai i comptarà amb un fons bibliotecari 

més gran que l’anterior. Aquest augment de material és degut als préstecs que s’han rebut a 

través del Sistema Públic de Lectura. El nou espai municipal ofereix més zones d’estudi, cerca 

d’informació, lectura i també s’ha habilitat un espai pels més petits amb una zona de jocs i 

pintura per tal que desenvolupin les seves inquietuds culturals i artístiques.  

Una altra característica de la nova biblioteca serà que es podrà disposar d’una zona polivalent  

per fer xerrades, conferències, formacions, presentacions, exposicions o el ja veterà Club de 

Lectura del poble.  

 

L’acte inaugural estarà presidit per la Carme Renedo, delegada del Departament de Cultura de 

Girona i en Josep Maria Bagot, Alcalde de l’Ajuntament de Riells i Viabrea que seran els 

encarregats de tallar la cinta i donar per inaugurada la biblioteca del municipi.  

A continuació, i per amenitzar la jornada, se servirà un petit refrigeri a base de pastes salades i 

begudes i es faran les dues primeres activitats: 

- La presentació del llibre “La força d’un destí” de Martí Gironell, premi Ramon Llull 

2018 a la millor novel·la. http://riellsiviabrea.cat/esdeveniment/presentacio-del-llibre-

la-forca-dun-desti/  

- L’hora del conte a càrrec de Lia Bertran amb la història de “Marta i la xocolata” 

acompanyat d’un taller de xocolata. http://riellsiviabrea.cat/esdeveniment/hora-del-

conte-marta-i-la-xocolata/  

 

Aquest projecte representa la culminació de molts anys de feina que s’han vist materialitzats 

amb aquesta nova biblioteca, ja que el compromís per la cultura segueix essent un dels pilars  

que es volen promoure i potenciar.  
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La biblioteca pública de Riells pretén garantir un accés igualitari a la cultura i a la lectura a tots 

els habitants. Es treballarà per tal que sigui un lloc on es pugui afavorir al desenvolupament 

intel·lectual de les persones, facilitar i potenciar l’hàbit de lectura i de comprensió lectora, 

generar coneixement i estimular la creació. És a dir, es pretén que la Biblioteca Pompeu Fabra 

sigui un espai per afavorir la construcció de la identitat cultural de cadascú.  

A més, des de l’Ajuntament de Riells s’espera que tots els vilatans i vilatanes puguin gaudir 

d’aquest nou espai de reunió que tant es mereix el poble. Així com que esdevingui l’eix central 

de l’educació dels nostres fills i filles. 

 

 

150 aniversari del naixement de Pompeu Fabra 

El 2018 se celebra l’Any Fabra per commemorar el 150è aniversari del naixement del filòleg 

català, Pompeu Fabra. És precisament per aquest motiu que l’òrgan de govern del consistori ha 

cregut convenient batejar d’aquesta manera la biblioteca pública del municipi. 

Recordem que Pompeu Fabra va ser el pare precursor de l’ordre i la normativa del que ara 

coneixem com a llengua catalana. 

És l’única biblioteca dels voltants del poble que porta el seu nom. 

 

 

 

 

 

 

Més informació i contacte: 

Elisabet Blanch - 646 32 28 37 - comunicacio@riellsiviabreacat  

 


