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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’INTERCANVI DE LLIBRES 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

• Cal fomentar la lectura entre la població, i especialment entre la gent jove (els 
resultats de l’enquesta d’hàbits de salut realitzada als alumnes de 4t d’ESO del 
municipi, per exemple, situen la lectura com a l’última en la llista d’activitats que fan 
els i les alumnes en el seu temps lliure). 

• Fomentar l’intercanvi de llibres entre els veïns i veïnes, a més d’ajudar a incrementar 
els nivells de lectura, afavoriria també valors com la solidaritat, la cooperació i la 
responsabilitat. 

• Això es podria fer, com ja es fa en diversos municipis, mitjançant la col·locació de 
petits armaris o prestatges en llocs públics (en llocs coberts, o en d’altres que no ho 
estiguin si s’hi posa una petita coberta per quan plou), acompanyats d’una indicació 
que comuniqui a la població que allà hi poden desar llibres que no utilitzin o que ja 
hagin llegit amb la finalitat de permetre que altra gent els pugui llegir, tant allà mateix 
com enduent-se’ls i intercanviant-los per uns altres. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Posar en marxa la implementació d’aquesta proposta, valorant quins són els 
millors llocs públics on començar a col·locar aquests punts d’intercanvi de llibres 
(possibles indrets podrien ser parades de bus, cabines telefòniques, davant de 
l’escoles i l’institut, del PIJ, del poliesportiu, en parcs, al porxo de la plaça de la 
Fàbrica...), concretant el material necessari, etc. 

2. Dissenyar i realitzar una campanya per informar la població d’aquest nou servei 
de què disposaran. 

3. Comptar amb la biblioteca municipal, les escoles i institut i les entitats literàries i 
culturals per a la posada en marxa i difusió d’aquesta iniciativa. 

4. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals. 
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