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Els ciutadans, un any més, aproven amb un notable, la qualitat del servei 

a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Els 

resultats de la darrera enquesta, un 7,9 de puntuació, indiquen la 

consolidació d'un elevat grau de satisfacció dels usuaris d'aquests 

equipaments. Cal dir, primer, que aquest èxit s'explica per la 

professionalitat dels qui cada dia obren les portes de les 185 

biblioteques de la xarxa i traslladen els nou bibliobusos de poble en poble 

per les comarques més rurals. També, perquè els ajuntaments i la 

mateixa Diputació de Barcelona estem compromesos –en el discurs i en 

els pressupostos– amb la lectura pública i la democratització de la 

cultura. Les biblioteques municipals han registrat quinze milions de 

visites i onze milions de préstecs el darrer any. Segurament una de les 

contribucions més eficaces per fer del nostre un país més culte i més 

preparat per als reptes de la societat del coneixement. 

 

Aquest 24 d'octubre, Dia de les Biblioteques, és també un bon moment 

per reflexionar en veu alta sobre els escenaris que es dibuixen amb la 

modernització tecnològica i el canvi social que viuen les nostres ciutats i 

pobles. 

 

Crec que hi ha un consens generalitzat que internet i els nous formats 

per contenir la informació i el coneixement que ja utilitzem de manera 

quotidiana, d'una banda, i els canvis en l'estructura demogràfica i social 

al nostre país com a resultat dels moviments migratoris, d'una altra, 



configuren aquests nous escenaris en què haurem de desenvolupar la 

nostra acció institucional en un futur immediat. No és cap novetat que 

internet i les noves tecnologies són presents a la Xarxa de Biblioteques 

Municipals. En part el nostre èxit s'explica també perquè vàrem ser 

pioners en l'accés gratuït i a incorporar els nous formats digitals a l'abast 

dels ciutadans. Ara, amb l'obertura d'aquesta nova porta al coneixement 

en el sistema educatiu i a les llars mateix, el següent pas que hem de fer 

és portar la xarxa de biblioteques municipals a la xarxa, és a dir, impulsar 

una autèntica biblioteca pública oberta a tots els ciutadans, accessible i 

amb la capacitat de prestar els serveis de la lectura pública a qualsevol 

lloc. Els nostres equips ja treballen per tal que en els propers mesos la 

nova biblioteca a la xarxa de la Diputació de Barcelona sigui una realitat 

per a tots els ciutadans. Un projecte que complementa el desplegament 

del mapa d'equipaments de lectura pública de Catalunya, aplicant, però, 

un adequat realisme pressupostari i el concurs del conjunt de les 

administracions que el fem possible. 

 

Els canvis en l'estructura social i demogràfica a Catalunya és l'altre gran 

escenari a considerar. Hem arribat, al conjunt del país, a un quinze per 

cent de persones arribades d'altres països. Una realitat que es distribueix 

de forma desigual pel territori. Hi ha barris i ciutats en què la nova 

població representa un trenta o un trenta-cinc per cent del conjunt de la 

ciutadania. I les biblioteques municipals no poden estar al marge de les 

noves realitats culturals, populars, artístiques o intel·lectuals que ara es 

viu a casa nostra. Estic convençut del paper fonamental dels 

ajuntaments i les seves polítiques culturals com a motor d'integració i de 

cohesió social; i les biblioteques són un dels millors instruments –ara per 

ara és l'equipament cultural de proximitat per excel·lència– per edificar 

ponts i afavorir el contacte entre les persones que viuen en un mateix 



barri o una mateixa ciutat. És per això que treballem perquè esdevinguin 

centres de divulgació i, per què no dir-ho?, d'agitació cultural, com ho 

demostren les més de 21.000 activitats realitzades durant l'any 2007. 

 

Certament, moltes vegades s'ha dit que la Xarxa de Biblioteques és un 

dels programes emblemàtics de la Diputació de Barcelona, i jo afegiria, 

dels mateixos ajuntaments. Des de la inauguració per part de la 

Mancomunitat, el 1918, de les primeres quatre biblioteques –aleshores 

anomenades «populars» amb una clara voluntat de servir el poble–, la 

Xarxa ha transcendit gairebé un segle gràcies a la seva capacitat 

d'adaptar-se a cada moment social i polític. 

 

Ara, les dues realitats a les quals he fet esment –la modernització 

tecnològica i els canvis socials i demogràfics– constitueixen els reptes 

estratègics pels propers anys, i ho dic des del convenciment que sabrem, 

tots plegats, estar a l'alçada del que ens demana la societat. 


