
Bona acollida a la Fira de Revistes 
de la Biblioteca Vapor Badia   
El primer dia els usuaris es van endur 4 de les 6 caixes de publicacions  

NATÀLIA MUÑOZ

La Fira de Revistes que la 
Biblioteca Vapor Badia rea-
litza per oferir als usuaris la 
possibilitat d’emportar-se, de 
forma gratuïta, els exemplars 
antics de revistes que la bibli-
oteca no conserva, ha tingut 
una molt bona acollida entre 
els sabadellencs. 

Aquesta iniciativa es repe-
teix al gener i al setembre i 
els usuaris es poden endur 
un màxim de cinc exemplars, 
que han de presentar al tau-
lell de préstec abans de sortir 
de la biblioteca, un cop s’ha 
comprovat la validesa del seu 
carnet de prèstec. 

A la fira, les revistes estan 
exposades a l’entrada de 
l’equipament, agrupades per 
ordre alfabètic de títols, per 
facilitar a l’usuari la cerca.

Arguments
Segons explica l’Ana Fernán-
dez, una de les bibliotecàries, 
la fira es porta a terme quan 
la biblioteca ha acumulat prou 
fons per fer-la. 

A la fira s’hi exposen «revis-
tes que no conservem perquè 

no tenen interès fora del seu 
context temporal de publica-
ció o bé perquè la biblioteca 
no te prou espai; llavors en 
comptes de llençar-les les 
oferim gratuïtament». 

L’Ana explica, a més,  que 
entre les funcions de les bi-
bliotques públiques no està 
la de conservar els exemplars 
de totes les revistes, perquè 
això és obra de les hemero-
teques. 

Èxit 
La iniciativa ha tingut un gran 
èxit durant aquests 15 dies, 
prova d’això és que, segons 
l’Ana Fernández, «el primer 
dia de la iniciativa els lectors 
que van venir ja es van empor-
tar quatre de les sis caixes de 
revistes que conformaven la 
fira».

L’Ana explica que les úni-
ques revistes que la Bibliote-
ca conserva són les d’Història 
i algunes de viatges, perquè 
tenen un interès atemporal. A 
banda d’això, afirma que to-
tes les biblioteques públiques 
fan un buidatge dels articles 
més interessants per elaborar 
un catàleg general n La Biblioteca Vapor Badia va acollir la Fira de Revistes 
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CDC inicia una campanya 
de recollida d’aliments i 
roba pels més necessitats
Es distribuirà a entitats sabadellenques 

E. ÁLVAREZ

Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) a Sabadell 
ha encetat una campanya soli-
dària de recollida d’aliments i 
de roba per ajudar a les per-
sones més necessitades en 
aquests moments de greu cri-
sis econòmica.

El president local de CDC, 

Josep Beltrán, destaca la 
importància que «entre tots 
prenguem consciència de les 
dificultats que pateixen algu-
nes famílies, i aportem el nos-
tre gra de sorra per ajudar-los 
en aquests moments difícils».

La idea de la campanya és 
recollir roba i aliments de pri-
mera necessitat, i després dis-
tribuir-los entre entitats saba-

dellenques que treballen amb 
aquestes persones.

Els interessats en col·laborar 
poden portar els aliments a la 
Parròquia de Sant Fèlix, les 
tardes de 17 a 20 hores, o bé 
a la Parròquia de la Puríssima 
de 17 a 20.30 hores. Pel que 
fa a la roba, es pot depositar 
a la seu de Càritas, al carrer 
Salut, els matins.

La campanya ‘Convergència 
Solidària’ forma part d’un pro-
jecte global iniciat des de CDC 
a Catalunya.

A Sabadell existeixen altres 
iniciatives d’ajuda als més 
desfavorits, com el Rebost 
Solidari, que es posarà en 
marxa el mes de setembre al 
carrer Sau n

La roba es pot portar a la seu de Càritas, al carrer Salut
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Dues 
biblioteques 
romandran 
obertes a 
l’agost
Durant el proper mes 
d’agost dues de les sis 
biblioteques municipals 
continuaran obertes: la 
del Vapor Badia i la del 
Nord. Els equipaments 
de Can Puiggener, La 
Serra i Safareigs 
tancaran el proper 1 
d’agost fins al 2 de 
setembre, ambós dies 
inclosos, mentre que la 
Biblioteca de Can Deu es 
troba actualment fora de 
funcionament per les 
obres que s’estan 
portant a terme a 
l’edifici. Ara, al juliol, 
encara ofereixen fins i 
tot diverses activitats. 
Així, la Biblioteca dels 
Safareigs ofereix un 
butlletí de lectures 
recomanades pel seu 
Club de Lectures 
Viatgeres per aquest 
estiu, i el vestíbul de la 
Biblioteca del Vapor 
Badia acull una 
interessant mostra sobre 
la novel·la rosa, des dels 
seus orígens fins l’actual 
versió del chick lit i èxits 
editorials com els diaris 
de Bridget Jones.

El popular economista 
Xavier Sala col·labora amb 
una ONG d’ajuda a l’Àfrica

REDACCIÓ

El sabadellenc Xavier Sa-
la Martín, economista, pro-
fessor i vicepresident del 
F.C.Barcelona, ha encapçalat 
l’acte oficial de presentació 
dels projectes solidaris que 
desenvolupa a l’Àfrica subsa-
hariana l’ONG Umbele.

Umbele canalitza directa-
ment les aportacions que rep 
en favor de les persones amb 
menys recursos econòmics de 

la zona mitjançant la xarxa de 
missioners.

L’acte d’explicació d’aquests 
projectes es va celebrar, el 
passat dissabte, a Cabrera 
de Mar, amb la participació de 
més de 175 persones.

A més de Xavi Sala, van in-
tervenir els missioners Feli-
citas Cembranos, de la R.D. 
del Congo, i Antoni Sala, del 
Camerun; Teresa Garolera, 
col·laboradora en projectes 
en Malawi i Kènia, i la també 

Xavier Sala Martín

sabadellenca i membre de 
l’organització d’Umbele Ruth 
Herrera n
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