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A propòsit de l’article de Josep Gifreu sobre les biblioteques públiques

De barri... i dels ciutadans

A
F e r r a n M a s c a r e l l

quells que tenim al-
guna responsabili-
tat en la política
cultural de la ciutat
sabem com n’és de
difícil que els mit-

jans de comunicació comprin temes
relacionats amb la biblioteca pública.
Més enllà de l’interès que, per exemple,
mostren per saber on s’instal·larà i com
serà la Biblioteca Central Urbana, costa
atreure l’atenció de les seccions de
Cultura davant de balanços anuals,
nous projectes o, senzillament, l’estat
de la qüestió. És per això que articles
com el que Josep Gifreu signava dime-
cres passat en aquestes pàgines són
molt ben rebuts. Reivindicar bibliote-
ques des de la secció d’opinió d’un diari
és sinònim que aquest comença a ser
un equipament assumit per uns ciuta-
dans que ja l’han integrat a la seva
quotidianitat. Tot i això, Biblioteques de
barri mereix algunes puntualitzacions.
Dret a rèplica que exerceixo encantat,
perquè el paper de les biblioteques és
fonamental a l’hora de fomentar una
convivència que ens faci més lliures,
més creatius i més solidaris.

“El vell concepte de biblioteca –es-
criu Guifreu– està en crisi i cal revi-
sar-lo a fons”. No hi puc estar més d’a-
cord. Estar-hi però recordar-li que
aquesta tasca, repensar l’equipament
per dins i per fora, és una de les que
preveu el pla de biblioteques de Barce-
lona 1998-2010, on, més enllà de vetllar
per la nostra salut bibliotecària plani-
ficant la creació de nous equipaments i
readequant els ja existents, definia un
model de centre bibliotecari com a
centre d’informació molt vinculat a la
difusió cultural i al foment de la lectu-
ra. Premis Ciutat de Barcelona d’arqui-
tectura al marge, les biblioteques a què

avui accedeixen els ciuta-
dans són equipaments mo-
derns, acollidors, amb per-
sonal preparat, fons actua-
litzat i programes de foment
de la lectura que estan
aconseguint seduir milers
de persones. Les seves funci-
ons s’estan diversificant i de
quina manera! Cada cop són
més –4.126.308 usuaris
l’any 2004; xifra que repre-
senta un increment acumu-
lat respecte a l’any 1998 d’un
203%– els que descobreixen
que la lectura és la base de
moltes altres coses. Confe-
rències, tertúlies, grups de
lectura, exposicions, recitals
poètics i itineraris literaris
són algunes de les activitats
programades i que complementen el
seu principal capital: transformar infor-
mació en coneixement.

Recorda Gifreu un dels objectius del
pla: fer de les biblioteques “entitats di-
nàmiques, impulsores i dinamitzado-
res, referents culturals del territori”. En
això s’han convertit les nostres biblio-
teques, que són, a més, de les més di-
nàmiques d’Europa. Una dada: la mit-
jana d’activitats culturals i de promoció
d’hàbits lectors de Barcelona és de 172
per biblioteca i any. Només Birming-
ham (231) supera aquesta xifra, que està
per sobre de les de ciutats com Stuttgart
(120), Dublín (81) i Saragossa (65).

De barris i veïns que reclamen bibli-
oteques en parla també Gifreu. En con-
cret del Clot - Camp de l’Arpa de Barce-
lona. “Conec per experiència –afirma–
algunes noves biblioteques, com per
exemple la Mercè Rodoreda del Gui-
nardó, i puc assegurar que ja els agra-
daria al Camp de l’Arpa disposar d’una

de semblant”. Això és un retret o un
afalac? Fer biblioteques no és només
aixecar i pintar parets. El ritme de
creixement del teixit bibliotecari és alt
i hi ha barris que abans que aquest
mandat acabi tindran satisfetes les se-
ves necessitats bibliotecàries. La previ-
sió de creixement s’està complint. El
pla, elaborat entre els anys 1996 i 1997,
feia una previsió per al 2010. Establia
calendaris per als tres primers mandats
i en deixava un quart per finalitzar: una
inversió tan gran en relativament poc
temps –65 milions d’euros entre 1996
i 2007– calia fixar-la en un context
cronològic possible.

La renovació dels equipaments és
igualment important. En total, s’han
renovat 16 biblioteques, cosa que ha
comportat un augment del nombre de
metres quadrats. Les de Barcelona són
cada cop més grans, perquè la renovació
preveu, entre altres coses, equipaments
dins el centre que abans ni s’imagina-

ven, com ara sales d’actes.
Dos exemples: Lesseps i Va-
por Vell. La primera, que
s’inaugurarà a finals d’any,
passarà de tenir 250 m2 a te-
nir-ne 4.000; la segona, de
200 als actuals 2.000. El
mateix nombre de bibliote-
ques però un metratge molt
diferent. Entre nova planta i
plan renove, Barcelona ha
passat dels 9.461 m2 del 1998
als 29.069 m2 del 2004. El de
Barcelona és, de fet, un dels
metratges més alts d’Euro-
pa: 929 m2 per biblioteca.
Més que Dublín (820 m2),
Birmingham (808) i Stutt-
gart (796).

Horaris. Gifreu escriu:
“¿És concebible avui que les
biblioteques públiques no
tinguin uns horaris oberts
per exemple tot el cap de

setmana, incloses les nits, i especial-
ment els diumenges?”. El pla fixa entre
30 i 40 hores obertes les de barri, i entre
45 i 60 les de districte. Actualment, to-
tes estan per sobre de l’horari mínim
–obren més de 30 hores setmanals– i
algunes per sobre del màxim. Noctur-
nitat? La podeu trobar a Vila de Gràcia,
Vapor Vell, Can Fabra i Guinardó; totes
quatre, obertes de dilluns a divendres
fins a les 01.00 hores.

Espai d’amics. És com li agrada defi-
nir a Tahar Ben Jelloum les bibliote-
ques. A les 29 de Barcelona hi sou tots
convidats. I en poc temps, a les 11 que
ens resten per completar les previsions
del pla. Equipaments que ja han fet
veure al conjunt de la població el que
són. I transcric les darreres línies de
l’article de Gifreu: “Espais populars de
conreu del civisme, de la cultura, de les
arts i de l’oci”.

■ Ferran Mascarell. Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

PSC a Catalunya i Madrid: menys
seguretat, menys proximitat
N ú r i a d e G i s p e r t

E
n menys de tres mesos, el PS-
C-PSOE ha tombat a Madrid tres
proposicions de llei relaciona-
des amb la policia autonòmica

que havien rebut el vot favorable al
Parlament de Catalunya. El juny del
2003 el Parlament català va votar a fa-
vor de tres iniciatives presentades per
IC-Verds, amb el suport de tots els grups
parlamentaris tret del PP. Totes tres te-
nien una mateixa direcció: situar la
policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en el lloc que li correspon, fer
que el president de la Generalitat coor-
dinés tots els cossos policials des de la
Junta de Seguretat i complementar les
funcions de les policies locals en
aquesta matèria, avançant en la idea de
conformar un dia la policia de Catalu-
nya amb els dos cossos, policia local i
Mossos. És a dir, aprofundir en un mo-
del de policia de proximitat i de coor-
dinació.

Són tres propostes presentades en un
moment decisiu del desplegament de la
nostra policia, a uns mesos d’assumir
l’entrada a la ciutat de Barcelona i deu
anys després de l’inici de les compe-
tències en aquesta matèria. Tres pro-
postes que CiU ha defensat quan estava
al govern de Catalunya i també ara en
l’oposició. Per què, doncs, el vot desfa-
vorable dels diputats socialistes? Qui-
nes raons els han mogut a canviar el
seu posicionament?

Tal com els diputats i diputades so-
cialistes van defensar en la presa en
consideració d’aquestes iniciatives, les
raons que els van portar a votar en
contra van quedar molt clares. I van ser:
d’oportunitat política, la ponència es-
tatutària i l’elaboració per part del go-
vern central d’una reforma en profun-
ditat de la llei orgànica de forces i cos-
sos de seguretat de l’Estat.

Però anem a pams. La primera excusa
és la de l’oportunitat política. Segons el
Partit Socialista, les propostes arribaven
tard; s’havien substanciat dos anys

abans, en un moment polític diferent,
al final d’una legislatura, i ara, amb
circumstàncies polítiques diferents,
amb un nou govern catalanista i d’es-
querres ja no eren necessàries. Ara to-
cava votar-hi en contra. És clar que les
circumstàncies són diferents! Ara el
PSC-PSOE ja no està a l’oposició, ara té
responsabilitats de govern i ara manen
el ministre de l’Interior i el president
Rodríguez Zapatero. Per tant, aquestes
propostes catalanes al calaix!

Segona excusa: la ponència estatutà-
ria. Ara a Catalunya s’ha obert una gran
possibilitat: que el nou Estatut ho aco-
llirà tot. Això són paraules dels diputats
socialistes defensors del no. Per aquests
socialistes, abans havia estat impossible
elaborar un nou Estatut. Vull recordar
dos fets: primer, els treballs que durant
20 mesos de la passada legislatura tots
els grups parlamentaris van dur a ter-
me al Parlament i que van finalitzar el
desembre del 2002 amb sengles pro-
postes de reforma estatutària per part
de tots els grups, a excepció del PP. I

vull fer notar, també, el gran interès del
PSC en aquesta reforma. Si la solució és
que ja constarà al nou Estatut, es podia
avançar en aquesta direcció votant les
tres propostes i haurien pogut demos-
trar l’interès i la voluntat del Partit So-
cialista –que diuen que tenen– respec-
te al contingut del nou Estatut. L’apro-
vació de les tres proposicions hauria
estat una bona mostra.

D’altra banda, la tercera raó que van
donar per votar en contra de la reforma
de la llei orgànica que prepara el go-
vern tampoc és excusa. Les petites mo-
dificacions que significaven les tres
propostes no anirien en detriment de la
gran reforma que diu impulsar el go-
vern.

En definitiva, no busquem excuses de
mal pagador. No deu ser que, com que
ara estan al govern de l’Estat, ja no te-
nen clar prendre en consideració inici-
atives perifèriques? Quina altra expli-
cació pot tenir un canvi de posiciona-
ment com aquest? Tant poca força te-
nen els socialistes catalans que no po-
den defensar al Congrés allò que van
defensar al Parlament de Catalunya?

Encara que les comparacions són
odioses, quin futur tindrà el nou Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya amb
aquests precedents?

■ Núria de Gispert. Diputada de CiU al Parlament i

vicepresidenta de relacions institucionals d’Unió


