
21-3-22

ASSUMPCIÓ RIERA, 11 ANYS A LA

BIBLIOTECA DE SON CARRIÓ

Assumpció Riera ens dona a conèixer la
biblioteca de Son Carrió

Inés Cuevas Llodrà i Maria Lara Pekez Galmés

Des de fa anys la biblioteca Son Carrió ha anat innovant i
renovant els seus espais i racons perquè els usuaris puguin
explorar noves experiències.

Inés Cuevas/ Maria Lara Pekez: Bona tarda, Assumpció. Et podries
presentar al nostres lectors?
Assumpció Riera: A mi me diuen Assumpció Riera Alcover i tinc 48
anys. Actualment faig feina a la biblioteca municipal de Son Carrió fa 11
anys, des de que varen traslladar l’edifici de
Ca Ses Monges.

Assumpció Riera Alcover

IC/MLP: Com vares decidir ser bibliotecaria?
AR: Vaig estudiar història d’art, i vaig tenir la possibilitat de triar un parell
d'assignatures al llarg de la carrera i vaig decidir fer biblioteconomia.
Vaig tenir la possibilitat de fer un altra assignatura de biblioteconomia,
per ampliar els meus estudis, acabar la carrera i fer la carrera de
geografia. Després vaig fer oposicions per entrar a l’ajuntament de Sant
Llorenç, i vaig optar per una plaça d’aquestes. Vaig fer un master de



biblioteconomia i vaig demanar fer feina a la biblioteca perquè estaven
fent el trasllat i em varen acceptar.

IC/MLP: Has fet feina a alguna altra biblioteca?
AR: He fet feina a les biblioteques del municipi de Sant Llorenç, i a la de
Sa Coma.

IC/MLP: Has col·laborat amb alguna altra biblioteca?
AR: Les bibliotecas col·laboren unes amb les altres. És com si fos una
única biblioteca amb moltes portes. Poden deixar llibres d’altres
biblioteques i amb el carnet es pot anar a totes les biblioteques de les
illes Balears. El Consell de Mallorca el que fa, és sumar totes les
biblioteques de les illes, nosaltres no feim feina tots sols, sino que
depenem del centre coordinador de biblioteques que pertany al Consell
de Mallorca.

IC/MLP: La biblioteca ha guanyat algun
premi?
AR: La de Son Carrió no, pero com que totes
les biblioteques participen en conjunt… tenen
un projecte que és el del club de lectura infantil.
El varen presentar al premi Maria Moliner, i va
guanyar.

Prestatgeria amb gèneres variats

IC/MLP: Què ve a fer la majoria de gent a la biblioteca?
AR: Hi ha un abans i un després del COVID-19. L’abans és que venien
famílies amb els seus fills que s’hi podien passar tot l’horabaixa, podien
pintar, hi havia el raco infantil, venien a cercar llibres o es quedaven a
llegir i era com un lloc de trobada. Ara és diferent, ara ja no hi ha el racó
infantil, ja no es queden tant de temps a llegir aquí, però el que era
impossible, ara ja és possible, que és estudiar a la biblioteca.

IC/MLP: Com es trien els llibres de la biblioteca?
AR: Una petita part ens les envien des del Centre Coordinador de
Biblioteques, que és com la nostra oficina central. Ells ens envien



sobretot novel·les en català, contes premiats, pel·lícules premiades,
llibres que han d’estar en un fons d’una biblioteca sĺ o sí. I després, a
part, tenim un fons que es destina a l’ajuntament i el que feim és,
depenent un poc de les necessitats de la biblioteca i de les necessitats
que tenen els usuaris, hem de tenir un poc de conpensació entre
novel·les d’adults i un fons infantil.

IC/MLP: Alguna vegada has fet un club de lectura o una activitat?
AR: Sí, jo he fet clubs de lectura, però el que passa és que també
donam feina a altra gent. Hi ha un munt de feina, per exemple, preparar
un club de lectura duu molta feina, n’Eulària la seva especialitat és
preparar clubs de lectura i fa molts d’anys que s’hi dedica. Necessita
moltes hores de feina, i nosaltres si haguèsim de preparar tots els clubs
de lectura no tendríem temps de fer res més. És a dir, que a una

biblioteca es necessita contractar a gent
perquè facin activitats, perquè una
persona tota sola no ho pot fer tot.

Racó infantil

IC/MLP: Què opines que els alumnes facin club de lectura?
AR: A mi personalment és una activitat que m’agrada molt, pens que
vosaltres, ara ja estau a punt d’anar a l’institut i ja és diferent, ja teniu
idees propies. Però quan sou petits, supòs que no vos agradava molt
llegir, tal vegada perquè no havia caigut un llibre a les vostres mans que
vos puguès interessar i un poquet la nostra feina es aportar-vos aquests
llibres. Preparar un club de lectura, no és venir aquí i posar la taula i
donar-vos el llibre, no. Abans, nosaltres ens llegim els llibres, pensam
quins vos poden anar millor i desprès ho proposam a l’escola. Una
persona pot ser molt bona lectora, però al final pot ser que no ho sigui,
perquè el llibre del gènere que li agradaria no ha caigut en les seves
mans. Idò, per això estam nosaltres, per poder oferir llibres que els vos
agradin. I jo crec que el club de lectura està molt bé, perquè vos
ensenya a descobrir nous gèneres o a interpretar els llibres.



IC/MLP: Què opines de les activitats que es fan a la biblioteca?
AR: Això depèn dels usuaris. Amb els nins i nines petits es poden fer
moltes activitats i això m’agrada. De 12 anys cap a amunt costa molt fer
activitats i són amb els que millor es poden fer. Aquesta és l’edat en
què la gent desapareix, és la franja d’edat que fa més pena. Però quan
han acabat els estudis o quan són mares i pares és quan, aquestes
persones, tornen a les biblioteques.

IC/MLP: Què opines d’aquesta entrevista?
AR: M’ha encantat, m’han fet moltes entrevistes però amb preguntes
molt diferentes com ¿Quin és el primer llibre que vaig llegir? ¿Quins són
els teus hobbies? però aquesta entrevista té preguntes molt bones.
Pens que està molt bé saber com funciona una biblioteca.

Prestatgeries amb pel·lícules i llibres

Esperem que després de llegir aquesta entrevista, visiteu més la
biblioteca de Son Carrió per descobrir nous llibres, gèneres,
espais… i que així,  la  biblioteca rebi nous lectors.


