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Una campanya ha permès recuperar, en dos mesos, el 31% dels 1.000 documents no retornats

La biblioteca de Sant Celoni busca 
més de 500 morosos de llibres
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Uns perfils ficticis de morosos de llibres presideixen l’entrada a la biblioteca per sensibilitzar els usuaris

Sant Celoni

Laia Coll

La biblioteca l’Escorxador, 
de Sant Celoni, busca més de 
500 morosos de llibres. Són 
gent que un dia van agafar 
en préstec un llibre, un DVD 
o algun dels materials que es 
posen a disposició dels usua-
ris i no ha estat retornat, tot 
i haver estat reclamats un 
mínim de tres ocasions. Har-
ry Potter i El cáliz del fuego; 
l’Antologia poètica de Pablo 
Neruda o El hombre sonri-
ente de Henning Mankell 
són alguns dels prop de 600 
documents no retornats. 

“Algú se’l va emportar i 
mai el va retornar”. Aquest 
és el missatge que troben els 
usuaris de la biblioteca quan 
busquen un títol no disponi-
ble perquè no ha estat retor-
nat; és una de les iniciatives 
de la campanya que impulsa 
la biblioteca per sensibilitzar 
els usuaris sobre la impor-
tància de retornar els mate-
rials. “Hi ha llibres que s’han 
utilitzat un cop i no han 
tornat, altres que són manu-
als o llibres obligatoris de 
lectures i tampoc es tornen. 
És un problema perquè per-
judiquen altra gent i suposen 
una feina extra al personal 
de reclamar els documents, 
enviant correus o fent truca-
des”, explica Yolanda Gómez, 
directora de l’equipament, 

que afirma que el perfil de 
morosos és molt heterogeni.
Les estadístiques demos-
tren que la campanya –amb 
perfils ficticis de morosos 
instal·lats a l’entrada i les 
notes a les estanteries quan 
falta un document–, ha tin-
gut un efecte positiu. Són 
moltes les persones que en 
entrar a la biblioteca miren 
entre les fotografies dels 
morosos per fer memòria de 
si tenen algun document a 
casa. Les estadístiques també 

corroboren la incidència de 
la campanya. Des de l’inici, 
a finals del mes d’agost,  un 
31% dels 1.000 documents 
que pertanyien, a l’agost, a la 
llista de reclamats de llarga 
durada han estat retornats i 
els bibliotecaris han consta-
tat que actualment no hi ha 
tants morosos. “La gent està 
més alerta i sensibilitzada”.

“No et tallis, retorna’l” 
és un missatge per a tots 
aquells que tinguin algun 
document a casa i que hagin 

excedit el termini de retorn. 
“Si veiem que tornen un 
préstec amb retard no els 
renyarem. Amb tot, fem una 
feina de prevenció i de recor-
datori del funcionament del 
préstec”, diu Gómez, que 
recorda que els documents es 
poden tornar en una bústia. 
Els usuaris disposen d’un sis-
tema de punts: per cada dia 
de retard i document sumen 
un punt i, en arribar als 50, 
el carnet es bloqueja durant 
quinze dies naturals.

Tot a punt per a 
la 8a caminada 
Trentapasses, a Vilalba

Vilalba Sasserra

La plaça de l’Església serà 
l’inici i el final de la 8a cami-
nada Trentapasses, aquest 
diumenge a Vilalba. La 
sortida serà a les 8 del matí, 
després d’un esmorzar. Els 
participants podran triar 
entre dos recorreguts: un 
de vuit quilòmetres (amb 
dos avituallaments) i un de 
18 (amb tres). L’itinerari 
discorre dins el Parc Natural 
del Montnegre i Corredor. 
Les inscripcions anticipades 
(7 euros) es poden fer fins 
aquest divendres a l’Ajun-
tament, o fent un ingrés a 
Catalunya Caixa al número 
de compte 2013-0039-42-
0500000237 (indicant en el 
concepte “Cam.”, el nom i 
cognom del participant i, si 
hi ha més d’un inscrit, indi-
car-ne el número; el mateix 
diumenge de 7 a 8 del matí  
es podran fer inscripcions a 
la sortida (9 euros). J.B.M.

Vilalba programa 
activitats per 
fomentar el reciclatge

Vilalba Sasserra

L’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra ha preparat, el 10 
i 11 de novembre, diverses 
activitats encaminades a 
fomentar l’hàbit del reci-
clatge. Per al dissabte 10 de 
novembre hi ha prevista una 
visita guiada a la planta de 
digestió anaeròbica i de com-
postatge del centre comarcal 
de tractament de residus del 
Vallès Oriental; a la tarda del 
mateix dia i tot l’endemà, 
al centre cívic, hi haurà una 
exposició sobre la matèria 
orgànica, on se’n mostraran 
els beneficis, el procés de 
transformació fins a obtenir-
ne compost i els beneficis 
que comporta per a la salut 
i el medi ambient. També hi 
haurà un inflable per apren-
dre a reciclar saltant. J.B.M.

Prop de 400 veïns 
de Vilamajor han 
utilitzat la deixalleria 
fins al setembre
Sant Antoni de Vilamajor

Prop de 400 veïns de Sant 
Antoni de Vilamajor han fet 
les aportacions a la deixalle-
ria des de gener a setembre 
d’aquest any. Dels 377 veïns 
que s’han acostat a la deixa-
lleria, quatre han superat les 
20 aportacions (visites), amb 
un màxim de 32 aportacions 
que ha fet un sol veí. A l’altre 
extrem hi ha 61 persones que 
només han fet una aportació. 
Les aportacions a la deixa-
lleria donen dret a bonifica-
cions en la taxa de recollida 
d’escombraries. J.B.M.


