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La vostra biblioteca municipal està canviant
i us ofereix un nou servei d’acollida de tarda per a nens
de 3 a 12 anys
L'Ajuntament d'Agullana ha iniciat fa uns mesos un procés de renovació de la biblioteca
municipal, ubicada al carrer Darnius, 22.
L'objectiu és el d'oferir uns serveis culturals i de lleure de qualitat per a tothom,
independentment de l’edat que es tingui.
Al final del projecte, podreu gaudir:
... a la planta baixa
— d’un espai de biblioteca infantil i juvenil
— i d’un espai per a revistes i novetats.
... al primer pis
— de la biblioteca d'adults
— i de l'espai adolescents.
... al segon pis
— d’una aula per fer tallers, cursos, etc.
— i d’un espai d’acollida a les tardes.
Per això, amb l'ajuda del Servei de Biblioteca de la Diputació de Girona, s'ha fet una tria dels
llibres de què disposàvem a la biblioteca i se n'han descartat uns quants que ja no calien.
Després que els centres educatius d'Agullana hagin sol·licitat els llibres que poden ser útils als
alumnes, s'ofereix als particulars que vinguin a buscar els llibres que vulguin. Per tant, esteu
convidats a venir a escollir els llibres que us interessin els dies:
Dimarts 6 de setembre i dijous 8 de setembre, de les 16.30 a les 19 h

També aprofitem per anunciar que, a partir del mes de setembre, l'Ajuntament
organitzarà un servei d’acollida per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Aquest servei es
farà cada dia des de la sortida de l'escola fins a les 18 h (si hi ha un nombre suficient de
mainada, amb quota diària o mensual).
Per a més informació, podeu trucar a l’Ajuntament (972 535 206).

