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La Biblioplatja, al Centre Cívic de Gavà Mar, acull activitats per a grans i petits fins al 8 de setembre 
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Després de l’èxit del passat estiu,
la Biblioplatja ha tornat a obrir les se-
ves portes amb l’objectiu d’oferir un
espai diferent de lectura i esbarjo als
ciutadans i ciutadanes que visitin la
zona marítima de la ciutat.

Aquest dijous, la Biblioplatja acull
la primera activitat familiar, El teatre
de la ciència: El nàufreg, després
que el passat 25 de juny aquest espai
estiuenc inaugurés la temporada
amb l’espectacle Les aventures del
peix Pluf, a càrrec de la Companyia
La Roda. La festa inaugural va
comptar amb la presència del tinent
d’alcalde de Coordinació i Planifi-
cació Estratègica, Víctor Carnero, i
del tinent d’alcalde de Benestar, Fa-
mília i Educació, Xavier Esteban,
que va qualificar de “molt interes-
sant la iniciativa de les bibliote-
ques municipals d’oferir un ser-
vei com aquest per promocionar
l’hàbit de llegir i fomentar la lec-
tura entre els ciutadans i ciutada-
nes que visiten la platja”.

La Biblioplatja obre de dilluns a
divendres de 17 a 21 hores i dissab-
tes de 10 a 13 hores i ofereix dues
sessions de l’Hora del Conte setma-
nals (dimarts i dissabtes), la sessió de
contes per a adults El dit a la llaga,
que tindrà lloc el 10 d’agost a les 22
hores, i un taller familiar sobre l’e-
nergia, el 23 d’agost a partir de les 19
hores. Una cantada d’havaneres amb
cremat de rom, el 8 de setembre, ser-
virà per cloure la temporada.

Pel que fa al fons documental, la
Biblioplatja compta amb les mateixes
seccions que qualsevol de les altres
biblioteques municipals: còmics in-
fantils i per a adults, contes, llibres de
matèries, novel·les, etc. I a més, com
a novetat, enguany compta amb lli-
bres en idiomes com anglès, francès,
alemany o italià.

Aquest estiu, tornen les lectures i
activitats vora el mar a la Biblioplatja
Fins al 8 de setembre, aquest espai acollirà sessions de l’Hora del Conte i activitats familiars i per a adults




