
CONCLUSIONS TAULA RODONA:  
LA BIBLIOTECA PÚBLICA CATALANA DE L’ANY 2020 

• Les biblioteques públiques catalanes han de liderar l’oferta cultural del seu
territori i han de saber mantenir l’equilibri per continuar sent un centre cultural
de proximitat.

• S’ha d’imposar definitivament una percepció de modernitat. En els nous
equipaments s’ha de prestar especial atenció als espais infantils, als espais
d’autoservei i autoformació. També s’han de concebre amb espais per tallers,
auditoris, sales d’exposicions i sales de cafès i bars més informals.

• Pel què fa als nous públics, s’apunta la idea que els dos grans reptes de futur
seran els joves i la gent gran i que haurem de lluitar molt contra la bretxa
digital. Ha de ser un espai de trobada intergeneracional i entendre’s com un
Espai d’Atenció Primària.

• Caldrà tenir molt en en compte els canvis fonamentals de la nostra societat
com poden ser la major velocitat, stress, noves maneres d’aprendre.

• Les competències personals dels nous professionals hauran de passar per la
consecució de persones amb imaginació, visió, oberts als canvis, flexibes,
atents, optimistes i segurs d’ells mateixos.  Hauran de ser comunicatius,
sociables, emprenedors, amb dots de lideratge i compromesos. El nou context
de l’Espai Europeu d’Educació ajudarà a treballar per competències. La
formació permanent i els intercanvis cobraran valor. El treball serà en xarxa,
amb transversalitat, en equips més grans i amb professionals d’altres sectors.

• Haurem d’estar atents a com ens veuen i com ens mostrem: haurem d’oferir 
serveis en línia 24h. i altres serveis personalitzats presencials. Haurem 
d’atendre al 74% d’usuaris catalans que el 2006 no tenen carnet de la 
biblioteca.

• Caldrà estar molt atent als públics més desafavorits. Treballar molt més aprop
amb els Serveis Socials i Educació.

• Utilitzar les noves tecnologies (mòbils, etc) per oferir nous serveis.  A més, serà
un punt molt important per atendre la població jove. Caldrà treballar plegats per
tenir biblioteques escolars adequades.

• D’aquí al 2020 caldrà que ens preguntem les preguntes correctes: com serà la

 

nostra comunitat? (la comunitat a la que serveix la biblioteca on treballa cada

 

professional); quin tipus de model ens demana? Quin tipus de serveis?
Segurament caldrà reforçar els espais virtuals i

 

oferir serveis de valor afegit als

 

que puguin oferir des d’altres administracions. Potser caldrà tancar biblioteques

 

que no s’adeqüin a les demandes de qualitat a exigir.
• Cal reivindicar l’autonomia de gestió. Els directors de biblioteques hauran de 

ser més líders –saber retenir, gestionar i potenciar el personal- i saber crear 
xarxes, vincles i aliances fora de la biblioteca. Hauran de treballar en simbiosi 
amb els polítics i fer formació permanent també dins la biblioteca. Caldrà 
canviar el tipus de treball més jeràrquic per un de més lineal. Hauran de 
desaprendre el ser submisos. Es reivindica la rebel·lia.




