Nota de premsa
Terrassa, 22 d’octubre de 2018

La BD5 celebra el seu 25è aniversari amb la
programació de diverses activitats
L’acte central de les celebracions serà el dissabte 27 d’octubre i estarà obert a
tothom entre les deu del matí i les dues del migdia

La Biblioteca del Districte 5 celebra el seus vint-i-cinc anys d’història amb la
programació de diferents activitats al llarg del mes d’octubre que culminaran amb
una festa oberta a tota la ciutadania el dissabte 27 d’octubre.
En un primer moment l’equipament va entrar en funcionament el 4 de juliol de l’any
1972 al carrer de la Salut, però uns anys més tard la biblioteca es va traslladar al
xalet de l’Àrea Olímpica on es va inaugurar de nou el 29 d’octubre de 1993.
Actualment, la BD5 ocupa una superfície útil de 350 m2 i dóna servei a un territori
amb més de quaranta cinc mil persones residents. La biblioteca disposa d’un fons
especial a disposició de la ciutadania dedicat a temes esportius amb una àmplia
col·lecció de llibres i altres materials sobre aquesta temàtica. El fons "Coneixement i
Esport" el conformen una col·lecció de més de 600 documents entre els quals hi ha
llibres, DVD's i revistes, així com altres materials.
Per celebrar els seus 25 anys d’història, la BD5 ha preparat tot un seguit d’activitats
obertes a tothom. Uns actes de celebració que tindran el seu punt culminant el
dissabte 27 d’octubre amb l’organització d’una gran festa oberta a tota la ciutadania
a la BD5. A partir de les 10 i fins les 14 h s’han programat diferents activitats. Entre
elles, una xocolatada, l’actuació del Drac i les Bruixes de Can Boada, un
trencaclosques gegant, actuacions musicals o tallers i espectacles infantils entre
moltes altres activitats.
D’altra banda i fins el proper 31 d’octubre la biblioteca acollirà l’Exposició fotogràfica
"25 anys de la BD5 a l'Àrea Olímpica". I del 22 al 27 d'octubre les persones que ho
desitgin podran participar de l’activitat "Un Photocall de conte: fes-te una foto que
farà història". Mitjançant aquesta iniciativa, la Biblioteca del Districte 5 convida les
persones visitants a fer-se una fotografia amb el pastís del 25è aniversari situat al
photocall instal·lat a l’edifici i a compartir la imatge a través de les seves xarxes
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socials (Facebook, Twitter i Instagram). Totes les persones participants en aquesta
iniciativa entraran en el sorteig d’un lot de llibres i una bossa.
El programa d’activitats es pot consultar a: https://www.terrassa.cat/25-aniversaribd5.
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