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La nova bústia per a devolució de llibres, instal·lada a l’exterior de la Biblioteca Pública de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

J.B.
❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Pública de
Lleida va estrenar divendres pas-
sat una bústia a l’exterior de
l’edifici que permet la devolu-
ció de tot tipus de documents en
préstec fora de l’horari d’aten-
ció al públic. De fet, era una ve-
lla reivindicació de la direcció
de la biblioteca per posar-se al
dia amb altres centres bibliote-
caris de les comarques de Llei-
da estrenats recentment i que ja
inclouen aquest servei (vegeu el
desglossament). La bústia està
ancorat a terra al costat de la fa-
çana de la Biblioteca que mira
cap al Museu de Lleida i ha cos-
tat uns 1.700 euros.Té una ca-
pacitat per a un centenar de do-
cuments i una boca amb un me-
canisme d’obertura i tancament
per provar d’evitar al màxim
qualsevol possible gamberrada.

La directora del centre,Antò-
nia Capdevila, va explicar a SE-
GRE que “a les noves bibliote-
ques la bústia és dins de l’edifi-
ci i només se’n veu des de l’ex-
terior la boca, però en el nostre
cas era molt difícil posar-ho ai-
xí a causa del gruix de les parets;
de tota manera, s’ha col·locat en
una zona controlada per una cà-
mera de seguretat per vigilar
qualsevol incidència”.

Capdevila va destacar que
“molts usuaris ens demanaven
des de fa temps un servei
d’aquestes característiques, ja
que hi ha gent que pot aprofitar
així les hores en què la bibliote-
ca està tancada, de nit, i sobre-

Biblioteca oberta les 24 hores
Estrenen una bústia de devolució de llibres, vídeos i CD a l’exterior del centre
|| Per retornar documents fora de l’horari d’atenció al públic
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tot en caps de setmana i a l’es-
tiu, per tornar llibres, CD o ví-
deos”.

Després de l’estrena diven-
dres, dissabte al matí ja van tro-
bar a l’interior una trentena de
documents i dilluns al matí, gai-
rebé quaranta.Això sí, la direc-
tora del centre recorda que els
retorns no són efectius fins que
el personal de la biblioteca re-
cull els documents dipositats a
la bústia –habitualment cada dia
a primera i última hora de la jor-
nada– i els valida en el progra-
ma informàtic.

■ Els centres bibliotecaris es-
trenats en els últims anys a
les comarques de Lleida ja
compten des de la inaugura-
ció amb aquest servei de re-
torn de documents, seguint
la normativa del mapa de lec-
tura pública de la Generali-
tat per a municipis de més de
3.000 habitants.Així, la ma-
joria de biblioteques de capi-

tals comarcals tenen aquesta
bústia, com Mollerussa,
Tremp, Balaguer, el Pont de
Suert o les Borges Blanques.
Les biblioteques de Sort i
Cervera són, de moment, ex-
cepcions.També tenen bústi-
es de retorn els centres bibli-
otecaris d’Artesa de Segre,
Juneda,Alpicat,Alcarràs o
Guissona.

Unadotzenadebibliotequesde
comarques ja tenenaquest servei

Crítica al Govern
per l’acadèmia
de l’aranès

PARTITS

❘BARCELONA ❘El senador del PSC
per Lleida Paco Boya va cri-
ticar ahir que“en quatre me-
sos no ha existit diàleg per
elaborar el decret que ator-
gui a l’Institut d’EstudisAra-
nesi el caràcter d’acadèmia
de la llengua occitana”. Bo-
ya va recordar que al maig es
va deixar aquest decret en
suspens per tres mesos “per
buscar el consens”. El Govern
ha anunciat que reprèn la tra-
mitació del decret, de forma
que Boya tem “una designa-
ció a dit dels membres de
l’institut i no partint dels seus
mèrits acadèmics”.

Bé a l’església
de Castelló de
Farfanya

PATRIMONI

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de
Cultura de la Generalitat ha
incoat un expedient de decla-
ració de Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional (BCIN) a favor
del retaule de Santa Maria de
l’església de Sant Miquel de
Castelló de Farfanya, a la No-
guera. Es tracta d’un retaule
escultòric i en baix relleu en
pedra calcària, datat entre el
1340 i el 1380, obra de l’ar-
tista Jaume Cascalls, de l’Es-
cola de Lleida. La resolució,
de 31 de juliol, va aparèixer
publicada ahir al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat.

ARQUEOLOGIAEXCAVACIÓ
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Troben un tramdemuralla aTàrrega, possiblement d’èpocamedieval
❘TÀRREGA ❘Tècnics del Museu Co-
marcal de l’Urgell avaluen el
possible origen medieval d’un
tram demuralla descobert aTàr-
rega, a la zona oest del riu On-

dara, prop del col·legi Maria-
Mercè Marçal.

El vestigi podria correspon-
dre al segle XIV segons uns frag-
ments de ceràmica localitzats al

lloc. En el cas que es tractés d’un
segment de l’antiga muralla me-
dieval, la troballa permetria com-
pletar el perfil històric de la ca-
pital de l’Urgell.

El Parlament prohibirà els
espectacles de circ amb
animals a Catalunya
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❘ BARCELONA ❘ Els grups de CiU,
ERC, PSC, ICV i CUP van pre-
sentar ahir una proposta con-
junta de proposició de llei per
incorporar a la llei de protec-
ció dels animals un nou punt
que prohibeixi el circ amb ani-
mals a Catalunya.

Representants dels cinc
grups van defensar la impor-
tància d’aquesta reforma per
atansar Catalunya al model de
societat europea. Josep Rull
(CDC) va celebrar que “avui
Catalunya s’assembla més a la
resta d’Europa”, una línia en
què va insistir Jordi Terrades
(PSC), que va argumentar que
una societat culta s’ha de pre-
ocupar pels drets dels animals.
Amb aquesta proposició es tor-
narà a modificar la llei de pro-

tecció dels animals després que
el juliol del 2010 es canviés
la norma per prohibir les cor-
rides de toros a Catalunya.

Val a recordar que 99 ajun-
taments –entre aquests, Llei-
da, Balaguer, Mollerussa i les

Borges Blanques– ja prohibei-
xen aquesta mena d’especta-
cles als seus municipis, per la
qual cosa la proposta del Par-
lament servirà per estendre el
veto a tot el territori.

PROHIBICIÓ A LLEIDA

Lleida, Mollerussa, les
Borges i Balaguer ja
tenen aquesta prohibició
als seus municipis
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