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 En primer lloc, moltes gràcies al Col·legi de Periodistes (www.periodistes.org/) per totes 

les facilitats: a la degana –Neus Bonet-, a Núria de José, membre de la Junta de Govern, 

per dedicar-nos el seu temps i compartir avui amb nosaltres aquesta taula, a Carme 

Teixeiro de la Biblioteca per les portes que ens ha obert, a Alicia Oliver de Periodisme 

Solidari, a Lourdes Feans per assegurar la logística. 

 Presentem avui una Fundació “fantàstica”. N’hi ha moltes, però aquesta ho és perquè 

s’ajunten dues realitats: les biblioteques públiques i el tercer sector, tots dos amb un 

enorme potencial. 

o Els ponents que intervindran seran: Milagros Pérez Oliva, redactora del País des 

de 1982, que manté el blog “Cosas que importan” (http://blogs.elpais.com/cosas-

que-importan/), que us animo a seguir. A “El País” ha sigut redactora de guàrdia, 

cap de secció, redactora en cap,... I, durant tres anys, la Defensora del Lector. Ens 

situarà sobre el context en el qual neix aquesta Fundació 

(http://blogs.elpais.com/cosas-que-importan/2014/06/desconectados.html).  

o Assumpta Bailac, inicia la seva trajectòria professional en l’ àmbit de les 

biblioteques de la Obra social de la Caixa. Després és cap del servei de 

Cultura, i més endavant de biblioteques, de la Diputació de Barcelona. 

Directora general de Cooperació cultural de la Generalitat, amb 

responsabilitats en l’ àmbit de la biblioteca pública del país. Actualment és 

gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Ens comentarà la 

dimensió social de la biblioteca pública.  

o Lluis Toledano Mestre, Educador Social i Pedagog. Amb més de 25 anys 

d’experiència en el sector d’atenció a les persones, en la intervenció 

socioeducativa en l’àmbit de la infància en situació de risc i conflicte social. 

Director tècnic i coordinador de formació en els àmbits de la intervenció 

socioeducativa en diferents entitats del Tercer Sector Social. Actualment és 

Responsable de l’Àrea Social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social 

de Catalunya, i Soci fundador de l’Associació Formació i Desenvolupament 

Director de la seva Àrea de Formació i Assessorament. Ens situarà en les 

noves necessitats socials i la importància del treball de proximitat. 

 Els inicis de la Fundació es remunten a una trobada de professionals de les 

biblioteques públiques al gener d’aquest any on es constata el rol social cada cop 

més important de les Biblioteques Públiques. Un rol avui indispensable quan 

España és el segon país de la UE en pobresa infantil, i és a la cua de l’OCDE en 

comprensió lectora. Si el present ja és complexa i difícil, el futur que es presagia és 

encara més complicat. És, doncs, molt important actuar més en l`àmbit social  i fer-

ho en col·laboració amb el tercer sector. 

 La biblioteca pública té múltiples facetes: Per començar, és un servei obert a 

tothom –que no demana residència o empadronaments- i que està desplegat per 

tot el territori. Un dels seus rols és precisament el social, que no és nou; de fet als 

països amb estructures bibliotecàries més desenvolupades –Dinamarca, Països 
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Baixos, o Canadà- la biblioteca pública ha estat lligada al seu rol social, des dels 

seus inicis. Són un referent social, amb un important paper cultural, de relació, 

d’intercanvi i de creació de coneixement. Aquí, possiblement degut a la 

inexistència de biblioteques escolars, s’ha associat massa sovint la biblioteca com 

un servei pels estudiants. 

 El nostre objectiu és contribuir a compensar desequilibris socials a través de: 

o Visualitzar els millors projectes que fan les Biblioteques públiques en 

l’àmbit social. 

o Incentivar i animar a que se’n facin més. 

o Potenciar la col·laboració entre biblioteques públiques i entitats vinculades 

al tercer sector. 

 La Fundació té un Patronat mix  integrat per onze persones, de l’àmbit de les 

biblioteques i del tercer sector (http://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio-

biblioteca-social/patronat-estatuts/). Destaquem que hi ha un professional que és i 

ha vingut de Salamanca –Hilario Hernández- per evidenciar que la Fundació 

s’adreça, a projectes i iniciatives que es duen a terme a Espanya. Més endavant ja 

veurem si ampliem l’horitzó. 

 Desitgem una llarga vida a la Fundació, però volem anar a poc a poc: per començar, 

donarem uns premis anuals (un premi i un accèssit), amb un jurat integrat pels dos 

sectors: Biblioteques i Tercer sector. I construirem una plataforma, un mapa del 

coneixement dels millors projectes. 

 El pressupost de la Fundació és 100% particular, i prové d’un patrimoni familiar.  

o No demanarem ni acceptarem finançament públic. Entenem que les 

biblioteques públiques les finança l’administració pública i és en elles on 

aquestes han d’invertir. 

o La Fundació necessita pocs recursos perquè no hi ha ningú en nòmina i el 

treball és voluntari. Només calen recursos per premiar els millors projectes i 

pel manteniment de la pàgina web. 

o Si es vol, ara ja s’hi pot col·laborar amb un “aniversari amb compromís 

social”, com s’indica a la pàgina web. Més endavant la Fundació s’obrirà a 

col·laboracions de particulars o empreses. Més recursos permetran dur a 

terme més actuacions. 

 No volem -ni evidentment podem- substituir la responsabilitat de les 

Administracions Públiques. Més aviat volem mostrar i fer més evident la necessitat 

–i urgència- de dedicar més recursos a  polítiques socials, a les persones, al tercer 

sector, a les Biblioteques públiques. 

 Per acabar, què demanem?: què ens feu propostes, que expliqueu el projecte, que 

en feu difusió, que col·laboreu en tot allò que considereu més oportú. 

 

Adela d’Alòs-Moner 

Presidenta FBS 


