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Paraules preliminars
Aquesta memòria té una especial rellevància ja que és la darrera memòria de la Fundació
Biblioteca Social.
L´any passat ja anunciàvem que ens veiem obligats a replantejar-nos el futur de la Fundació
per les limitacions per portar a terme la convocatòria anual del Premi “Biblioteca pública i
compromís social”. De fet, no va ser possible convocar la 7a edició.
A la reunió del Patronat, del 6 d´octubre de 2021, es decideix tancar la Fundació i, a partir del
8 de novembre d´aquest mateix any, cessar-ne l´activitat.
Quan l´any 2014 la Fundació inicia el seu camí, no sabem quin serà el seu impacte. Ara,
gairebé vuit anys després, constatem que s´han pogut acomplir gran part dels objectius
que ens havíem fixat:
o Incentivar i fomentar la realització de projectes que contribueixin a pal•liar els
desequilibris socials, i a generar pensament crític.
▪ El Premi “Biblioteca pública i compromís social” ha adreçat tots els
premis a projectes dirigits a col·lectius vulnerables.
▪ El formulari “Fes el teu projecte” per la millora de la definició dels
projectes.
▪ El projecte “Transferir” amb mentors a diverses comunitats per donar
suport a les biblioteques en la definició i preparació de projectes.
o Donar visibilitat als projectes i a les iniciatives que duen a terme les
biblioteques públiques en l’àmbit social.
▪ Mitjançant el Mapa de projectes socials de biblioteques públiques,
amb jornades, articles, xarxes, etc.
▪ Mitjançant els vídeos del projectes guanyadors de les sis edicions del
Premi
o Fomentar l’intercanvi de coneixement en aquest sector.
▪ Sens dubte el Mapa de projectes socials n´és el millor exemple, però
també cal senyalar que, després de rebre el premi, moltes biblioteques
han estat convidades a presentar el seu treball en diferents congressos
i jornades.
D´altra banda constatem que, quan la Fundació es va crear, només hi havia el Premio
Maria Moliner, per a biblioteques públiques. Actualment les biblioteques públiques
compten amb diversos premis, als quals es poden presentar que contribueixen a donar
visibilitat als seu projectes.
o Premio Maria Moliner. Des de l 1998 dona visibilitat a per a projectes
d´animació a la lectura per a municipis de menys de 50.000 habitants
o Sello CCB. Des de 2017 distingeix aquells projectes innovadors de
biblioteques
o Premio REBIUN. Des de 2017 fa reconeixement de bones pràctiques dutes a
terme per biblioteques no universitàries
3

Memòria 2021
o IBERBIBLIOTECAS. El programa Iberoamericà de Biblioteques Públiques que
convoca ajudes per a projectes de biblioteques públiques. Inicialment integrat
per països d´Amèrica Llatina (12), en va formar part més tard España.
Malgrat que la Fundació Biblioteca Social n’atura l’activitat, el web
(https://fundacionbibliotecasocial.org/) seguirà operatiu durant el 2021 i 2022, per tant,
es podrà accedir al Mapa de projectes i al Tutorial sobre com preparar un projecte social,
així com als projectes guanyadors i a la resta de publicacions, articles i enllaços que hi
conté. Esperem que aquests recursos, fruit de la tasca i la implicació de moltes persones
en els darrers set anys, resultin útils i inspiradors el màxim temps possible.
Al tancar aquesta memòria hem acordat que la Fundación Alonso Quijano
(http://alonsoquijano.org/) mantingui aquesta informació operativa almenys per tres
anys (a través de la nostra pàgina web estàtica) i segueixi impulsant projectes socials a les
biblioteques, quan la COVID ha aguditzat, encara més, les desigualtats.

Barcelona, novembre 2021
Adela d'Alòs-Moner, Presidenta
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1. LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA SOCIAL
1.1. Descripció general i objectius
La Fundació Biblioteca Social es va constituir l´any 2014, com una institució sense ànim de
lucre.
La seva missió: contribuir a reforçar els col·lectius més vulnerables, per compensar els
desequilibris socials existents a Espanya, a partir de potenciar projectes que duen a terme les
biblioteques públiques dirigits als sectors més vulnerables de la societat: nens i joves, sovint
de famílies amb dificultats, amb problemes de comprensió lectora; persones en atur i
immigrants, amb risc d’exclusió social; persones grans, que han aportat a aquesta societat i
que sovint estan soles, etc.
El creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen i que les
desigualtats que generen pobresa afecten el conjunt de la població i no únicament als que
directament la pateixen. Més enllà d’un servei lligat a la cultura, les biblioteques públiques
són un eix clau per a la millora de la qualitat de vida, de la cohesió social i, en el seu conjunt,
també del creixement econòmic d’un país. Són entitats obertes a tothom, desplegades per
tot el territori, que tenen un potencial enorme i a les quals creiem hem de donar suport.
A la dinàmica de la Fundació hi confluïen dos elements:
1r. Les biblioteques públiques com a institucions que actuen per a garantir la igualtat d’accés
a la informació i al coneixement, i que són un important servei de relació i de cohesió social.
2n. El compromís social entès com la voluntat –i les accions vinculades- de contribuir a
pal·liar la situació dels sectors més vulnerables de la societat.
Per aquest motiu, el Patronat estava compost per persones de l’àmbit de les biblioteques i
professionals del tercer sector o àmbit social.
El seu àmbit d'actuació va ser tot el territori espanyol, des de Catalunya, sense perjudici de
poder actuar a altres països, si així es considerés.
La Fundació va actuar al 100% amb fons privats i no ha acceptat subvencions ni finançament
de cap administració pública, ja que partia de la base que les biblioteques públiques, que són
les que duen a terme els projectes, ja estan finançades per l'administració, que n'és la
responsable de donar-los-hi suport i potenciar-les.
Estatuts de la Fundació en línia:
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2014/11/ESTATUTSVF.pdf
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Objectius
1.
Incentivar i fomentar la realització de projectes que contribueixin a pal·liar els
desequilibris socials i a generar pensament crític.
2.
Donar visibilitat als projectes i a les iniciatives que duen a terme les biblioteques
públiques en l’àmbit social.
3.

Fomentar l’intercanvi de coneixement en aquest sector.
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2. BREU HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ
Al gener de 2014 un equip de professionals del món de les biblioteques vam acordar tirar
endavant un projecte -en aquest cas una Fundació- amb l’objectiu de donar visibilitat a
l´important rol social de les biblioteques públiques.
A més de la redacció dels estatuts, el primer pas va ser incorporar en el Patronat a
professionals del tercer sector social. Vam entendre, des de l´inici, que era important sumar
coneixements i sensibilitats diverses.
El Patronat quedà integrat, doncs, per persones que provenien del tercer sector o àmbit
social, i de l’entorn de les biblioteques. Tots ho han sigut a títol individual; en cap cas, en
representació de l’organisme o institució on treballaven.
Composició del Patronat:
✦ Adela d’Alòs-Moner, presidenta
✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta
✦ Eulàlia Espinàs Riera, secretària fins febrer 2021
✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tresorer i, a partir de febrer 2021, també secretari
✦ Eduard Ballester i Muñoz, vocal
✦ Montserrat Caminal, vocal
✦ Felipe Campos, vocal
✦ Carme Fenoll, vocal
✦ Hilario Hernández Sánchez, vocal
✦ Glòria Pérez-Salmerón, vocal
✦ Lluís Toledano, vocal
La Fundació es presentà el 18 de juny de 2014 al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Ens
van acompanyar a la presentació Núria de José pel Col·legi i la periodista Milagros Pérez
Oliva.
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La principal línia de treball ha estat la convocatòria del “Premi Biblioteca pública i compromís
social”, que pretenia impulsar i donar visibilitat a projectes que porten a terme les
biblioteques públiques, adreçats a les persones i col·lectius que viuen situacions de
vulnerabilitat i conflicte social en el seu entorn, i que contribueixen a pal·liar els desequilibris
socials.
A l´octubre de 2014, es va convocar la primera edició del Premi “Biblioteca pública i
compromís social”, d´àmbit de tot Espanya, que s´ha anat convocant durant sis anys seguits,
fins que la pandèmia COVID ho va impedir.
Des d'aquí volem mostrar el nostre agraïment als membres del jurat del Premi, i a Montse
Caminal, membre del Patronat, que ha coordinat les tasques del jurat i ha fet d'enllaç amb
les biblioteques candidates i el Patronat.
Quinze persones han integrat el jurat durant les sis edicions del Premi (onze d’elles en cada
edició). Totes elles són professionals de l'àmbit de les biblioteques i del tercer sector, cap
d´ells coincident amb els membres del Patronat de la Fundació.
Relació dels membres del jurat del Premi
Antònia Boix
Arantxa Mendieta Lasarte
Manuela Busto Fidalgo
Montse Milà Estrada
Xavier Campos
Albert Sòria -valoració finalistesElisa Camps Mundó, secretària del jurat Carlos Susías
-valoració finalistesJosé A. Gómez Hernández
Núria Ventura
Rosario López de Prado
Fernando Villarreal
Montserrat Llobet Sales
Tomás Yerro Villanueva -valoració finalistesLaura Martínez Prados

L´any 2021 estava prevista la substitució de dos membres del jurat - Montse Milà,
treballadora social, i Núria Ventura, bibliotecària- que han sigut membres del Jurat des de
l´inici, per dos professionals, una de l'àmbit social i una de biblioteques, que van acceptar
formar part del Jurat: Imma Gómez (ECOM), diplomada en treball social, i Maria Teresa
Pagès, bibliotecària. Al finalitzar la Fundació, no han tingut l´oportunitat d´actuar com a
membres del Jurat. També els volem agrair el fet que acceptessin ser-ne membres.

8

Memòria 2021
2.1. Les sis edicions del Premi
Aquesta memòria recull un breu resum de les sis edicions del Premi, on destaquem els
projectes guanyadors i els finalistes de cada edició.
De tots els projectes guanyadors se´n pot veure un vídeo a la pàgina web de la Fundació.
https://fundacionbibliotecasocial.org/
Primera edició (2014)
Es convocà a l´octubre de 2014. S´hi van presentar 20 projectes i tots ells es van acceptar.
Projecte guanyador: “Teixint una xarxa d’oportunitats” Biblioteca Bon Pastor (Barcelona).
Projecte socioeducatiu en què hi intervenen bibliotecaris i l'educadora social, centrat en
donar suport, en tots els aspectes de la seva activitat habitual i relació interpersonal, als
infants i joves en risc d'exclusió social o exclusió digital.
Accèssit: “Facilitando lecturas. Integrando lectores” de la Biblioteca pública Menéndez
Pelayo de Castropol (Astúries), un projecte dirigit a persones grans o amb mobilitat reduïda.
Finalistes:
●
“Achegando culturas”. Biblioteca pública municipal Xosé Neira Vilas. Vigo
(Pontevedra)
●
“Biblioteca pública per a tothom”. Biblioteca Josep Janés i Olivé. L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
●
“Com a casa”. Biblioteca pública Can Gallifa. Sant Joan de Villatorrada
(Barcelona)
●

“Compartim capacitats”. Biblioteca del Nord. Sabadell (Barcelona)

●
“Con todos los sentidos”. Biblioteca pública municipal Claudio Rodríguez. San
Sebastián de los Reyes (Madrid)
●
“Leo para ti”. Biblioteca municipal Centro de desarrollo Sociocultural
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

Segona edició (2015)
Es va convocar a l´octubre de 2015. S´hi van presentar 31 projectes i se´n van acceptar 30.
Projecte guanyador: “¡Cuanto cuenta Cambados!”, projecte que es basa en el treball “amb la
comunitat”, i no tant “per a la comunitat”, facilitant la cohesió social en eliminar fronteres
dels destinataris -vinguin d’on vinguin-, normalitzant l’usuari amb discapacitat, actuant amb
la proximitat i la reivindicació lingüística, de manera que la cultura i el llibre esdevenen
instruments quotidians de pertinença, participació ciutadana i transformació.
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Accèssit: “Juzbado Libro Abierto” de la Biblioteca Municipal de Juzbado (Salamanca), en el
que la biblioteca es converteix en espai de trobada i d ‘integració de la totalitat dels veïns de
la localitat i visitants.
Finalistes:
● “Programa Videojuegos y educación”. Mediateka BBK de Azkuna Zentroa de
Bilbao.
● “Biblioteca Solidaria”. Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero de
Cuenca.
● “Biblioteca pública per a tothom. Infància i diversitat funcional: el dret a la
lectura pública”. Biblioteca Josep Janés i Olivé de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
● “Plan de Inclusión digital”. Bibliotecas municipales de Huesca.
● “Integrad@s y conectad@s”. Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes
de Mota del Cuervo (Cuenca).
● “Leo para ti. Programa de lectura solidaria”. Biblioteca Municipal de
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
● “Taller d’escriptura creativa: Traços de vida”. Biblioteca Marcel·lí Domingo de
Tortosa (Tarragona).
● “Club de Lectura Intergeneracional”. Biblioteca Municipal Mª Dolores García
Sánchez de Vall d'Uixó (Castelló).

Tercera edició (2016)
Es va convocar a l´octubre de 2016. S´hi van presentar 16 projectes i se'n van acceptar 12.
Projecte guanyador: "La lectura que da vida", de la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, està
dirigit al col·lectiu d´infants i adolescents afectats per càncer o patologies psiquiàtriques
hospitalitzats a l´Hospital Niño Jesús, proper a la biblioteca. El projecte destaca també per la
col·laboració d'escriptors i del Club Kirico, que agrupa a 90 llibreries, amb l'Hospital i la
Biblioteca.
Accèssit: “Nosotros te leemos” de la Biblioteca Municipal Pilar Barnés de Lorca (Murcia). El
projecte destaca per l’elaboració de recursos sonors destinats a usuaris amb discapacitat
física o falta d’hàbit lector, material susceptible d’una àmplia difusió entre persones amb
dificultat lectora.
Finalistes:
●
“Voluntariado cultural”, de la Biblioteca Pública Municipal del Concello de
Verín (Orense).
●
“Jo també puc… ser jardiner i ser bibliotecari”, de la Biblioteca Bellvitge de
l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona).
10
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●
“Punto capaz: discapacidad y animación a la lectura”, de la Biblioteca Pública
Municipal de Villamayor (Salamanca).
●

“¡Nunca é tarde!”, de la Biblioteca Municipal “Àgora” de A Coruña.

Quarta edició (2017)
Es convocà a l’octubre de 2017. S´hi van presentar 11 projectes i se´n van acceptar 9.
Projecte guanyador: “Biblioteca de Acogida” de la Biblioteca Pública Municipal Gustavo
Villapalos de Purchena (Almería).
El projecte treballa per a la la integració de la població marginal formada per nens i joves
migrants de diverses procedències i per nens i joves en greu risc d'exclusió, a partir de
l'organització d'activitats de trobada i intercanvi amb els nens i joves de Purchena.
Accèssit: “Aixopluga't!” de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona). El projecte destaca
per integrar la població migrant mitjançant el treball amb les dones-mares, a les que es
tracta de donar poder en àmbits fora de la llar com són les activitats de la biblioteca en
companyia dels seus fills nens i adolescents.
Finalistes:
● “Ubik-baita: hacia una biblioteca inclusiva” de Ubik (Biblioteca de creación de
Tabakalera) de San Sebastián (Guipúzcoa). Projecte dirigit a tres col·lectius marginals,
als quals es pretén integrar mitjançant accions específiques d'art i pensament actuals.
● “Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura” de la Biblioteca
Pública Municipal do Concello de Verín (Ourense). Projecte on el protagonisme recau
en joves voluntaris ajudant a altres joves en risc d'exclusió en el foment de la lectura.
Cinquena edició (2018)
Es convocà a l´octubre 2018. Es van presentar 21 projectes i se´n van acceptar 19
Premi: “Biblioteca fàcil” de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria (Valencia).
El projecte s'inicia al 2005, gestionat pel personal de les biblioteques en col·laboració amb
altres agents de la població. El projecte “Biblioteca fàcil” té com a finalitat desenvolupar la
capacitat i l'autonomia de les persones que conformen aquests col·lectius i integrar-los a la
biblioteca com una part de la seva vida: un lloc de referència, segur, agradable i on
s´enriqueixen a través de la lectura. Resulta molt destacable la participació sistemàtica i
continuada d’escolars d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria al club de
lectura en una meritòria tasca de caràcter intergeneracional”. El projecte es porta a terme
amb la participació del Centre ocupacional “El Prat” i l´Associació Pentagrama.
Accèssit: “Déjame que te cuente”, de les Biblioteques Municipals de Huesca, dirigit a
persones amb capacitats reduïdes per a la lectura.
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Es basa en les lectures que duen a terme un nombrós grup de bibliovoluntaris, prèviament
formats per a això; acció mitjançant la qual s’estableixen xarxes solidàries de normalització i
compromís ciutadà a l’empara del principi bàsic d’inclusió.
Finalistes:
● “Biblioterapia: leer es salud”. Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril
(Granada). Col·lectiu/àmbit: Salut mental.
● “Leobén”. Biblioteca Municipal Ágora (A Coruña). Col·lectiu/àmbit: Infància i
adolescència en risc d´exclusió. Discapacitat.
● “Más allá de los libros. La biblioteca Ricardo León y los 17 ODS”. Biblioteca Pública de
Galapagar (Madrid). Col·lectiu/àmbit: Infància i adolescència en risc d´exclusió
● “Quiero trabajar aquí”. Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Madrid.
Col·lectiu/àmbit: Discapacitats i Inserció sòciolaboral.
● Traços de vida. Taller d’escriptura creativa. Biblioteca Marcel·li Domingo de Tortosa
(Tarragona).Col·lectiu/àmbit: Adolescents en risc d´exclusió. Discapacitat. Salut
mental.
● “Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura”. Biblioteca Pública
Municipal do Concello de Verín (Ourense). Col·lectiu/àmbit: Infància i adolescència en
risc d'exclusió. Minories ètniques.
Sisena edició (2019)
Es convoca a l´octubre de 2019. Es reben 10 projectes i no se n´exclou cap
Premi: “Te haré de la vida un cuento” de la Biblioteca municipal Pedro de Lorenzo de Soto
del Real (Madrid).
El projecte s´inicia l´any 2014 i es desenvolupa en tres programes diferents: 1) “Biblioterapia
para mayores”, amb una col·lecció de fons bibliogràfics inclusius; 2) “Libros que saltan
muros”, organitzat conjuntament amb el centre penitenciari Madrid V; i 3) “Taller: leer con
mi mejor amigo”, basat en un programa de lectura assistida amb gossos dirigit a infants amb
capacitats diferents i en risc d'exclusió social
Accèssit: “Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León y los 17
ODS” de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid) pel projecte La
Biblioteca de Galapagar ha decidit transferir el premi a una organització que treballi amb les
ODS i les biblioteques i que pugui replicar el projecte. A la reunió de la Junta s´acorda que es
canalitzi a través de Fesabid, pel seu coneixement i implicació amb les biblioteques i els ODS.
La seva presidenta Alicia Sellés, recomana que sigui la Fundació Mussol la beneficiaria i és a
qui, finalment, abona els 600€ de l’accèssit.
Finalistes:
● “Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual”. Biblioteca Armand
Cardona Torrandell. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Col·lectius: Discapacitat.
Persones grans
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● “El placer de la lectura. Un libro como una casa”. Casa de la lectura Biblioteca
Municipal de Segovia. Col·lectius: Infància i adolescència en risc d´exclusió social.
Discapacitat.
https://segoviaudaz.es/la-casa-de-la-lectura-finalista-del-premio-biblioteca-publica-ycompromiso-social/
● “Salud mental para todos”. Biblioteca pública de San Javier (Murcia). Col·lectiu: Salud
mental

Setena convocatòria del Premi (2020)
Degut a la impossibilitat per COVID de poder convocar la 7a edició del Premi, a l´octubre
2020 la Fundació va fer públic un comunicat que reproduïm a continuació:
Aquest any el Patronat de la Fundació ha decidit no convocar el Premi anual
“Biblioteca pública i compromís social”.
El motiu és que moltes biblioteques públiques han hagut de tancar o reduir les seves
activitats i els seus projectes de manera molt dràstica a causa del coronavirus.
La crisi del coronavirus no ha afectat a tots per igual. Durant aquests mesos la
pandèmia ha tingut un major impacte en els col·lectius més vulnerables que s’han
vist afectats per tancament d’empreses, per l’atur (un 15,33%) i per situacions
personals o familiars complexes: persones que no poden aïllar-se i viuen en pisos
petits, que no tenen suport social ni econòmic, o que no arriben a final de mes. El
percentatge de menors de 16 anys en risc d’exclusió ha augmentat fins al 30,1%.
Molts nens i nenes, que rebien suport o menjar a l’escola, s’han vist també afectats.
A més, hem de tenir presents els problemes de les persones grans que estan en
residències, aïllades de les seves famílies, o que viuen soles en situacions precàries i
les dones que pateixen abusos i violències, o els col·lectius de persones amb
discapacitat, que han patit el tancament de centres o serveis. El confinament també
ha fet més visible la bretxa digital amb les desigualtats en l’àmbit educatiu.
Com assenyalàvem a l’inici, aquest any no convoquem el Premi, però sí que estem
pensant en desenvolupar alguna iniciativa que ajudi a difondre el treball de
biblioteques públiques que han pogut continuar estant presents en temps de
pandèmia amb els col·lectius més vulnerables. En les properes setmanes ho
anirem concretant.
De tots els projectes premiats se´n va fer un ampli ressò en molts mitjans. Es poden veure a
les memòries de cada any.
https://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio/pla-dactuacio-memoria-anual/
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Tot seguit mostrem els projectes rebuts per Comunitats Autònomes i per àmbits o col·lectius
als quals es dirigien.
Projectes presentats per les Comunitats Autònomes durant
les sis edicions del Premi:
PROJECTES DE CCAA

Total

Andalusia
Aragó

8
4

Canàries
Cantabria
Castella-La Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Ceuta
Comunitat Foral de Navarra
Comunitat de Madrid
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Baleares
La Rioja
Melilla
País Basc
Principat d´Astúries

0
1
13
5
27
0
4
12
5
1
9
1
0
0
2
4

Regió de Murcia

4

TOTAL

100
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Àmbits dels projectes de les sis edicions del Premi:
ÀMBITS DELS PROJECTES

Total

Adolescència i joventut

29

Àmbit penitenciari i reinserció

3

Atur

1

Discapacitat

48

Drogodependències

1

Gent Gran

34

Hospitalitzacions

4

Immigració i refugiats

19

Infància en risc d’exclusió

25

Inserció socio laboral

9

Minories ètniques

11

Pobresa

10

Salut mental

22

Sense llar

0

Violència i gènere

3
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2.2. Mapa de projectes de biblioteques públiques per a la inclusió
social
A la tardor de 2015, la Fundació va fer públic el Mapa de projectes de biblioteques públiques
per a la inclusió social
Aquest mapa reuniax els projectes
millor avaluats en cadascuna de
les convocatòries del Premi
"Biblioteca Pública i compromís
social" que, any rere any, s´hi ha
anat incorporant.
El Mapa identificava els projectes
més destacats dels presentats. Els
projectes guanyadors i finalistes
tenen un enllaç al projecte.
El Mapa permetia fer una cerca
ràpida per col·lectius als quals van
adreçats els diferents projectes.
Amb el Mapa la Fundació va oferir una eina que pretenia:
● Contribuir a visualitzar els projectes que duen a terme les biblioteques públiques per
a la millora social del seu entorn o comunitat.
● Mostrar al tercer sector les possibilitats d’actuacions conjuntes en el territori.
● Evidenciar a les administracions públiques la necessitat de seguir invertint en les
biblioteques públiques.
● Potenciar l´intercanvi de coneixement i aprendre de les "millors pràctiques".
El Mapa ha aportat un valor afegit molt important als projectes que s´han presentat al Premi,
ja que els ha donat una difusió complementària, oferint la seva localització territorial i
distribució per àmbits o col·lectius als quals s´adrecen. També ha permès l´intercanvi de
coneixement.
L´any 2015, el Mapa va ser un dels 10 projectes seleccionats, dels 36 projectes presentats a
Europa, per la Reading & Writing Foundation en el marc del programa Public Libraries 2020
(http://www.publiclibraries2020.eu/), rebent el suport econòmic per a la creació i
desenvolupament de la plataforma web. A partir del primer any, però, és la Fundació qui l´ha
continuat mantenint i finançant.
Durant l´any 2020 es va fer una revisió global del Mapa i es va reestructurar el seu contingut
de manera que fos més amigable i més fàcil la consulta.
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2.3. Agenda 2030. Objectius pel desenvolupament sostenible
Ben aviat la Fundació s´implicà en l´Agenda 2030 i, en el formulari que les biblioteques han
emplenat pels projectes que han enviat pel premi, hi havia un apartat en el qual havien
d´indicar a quins ODS contribuïa el programa.
Aquí es poden veure els projectes guanyadors i els objectius als quals estan directament
vinculats.

2.4. Documental CRECER LEYENDO, per una biblioteca inclusiva des de la
infància
A finals de l´any 2018 es va dur a terme el documental (19 min) "Crecer leyendo: por una
biblioteca inclusiva des de la infància" en el marc de col·laboració amb la Fundació Naccari
Ravà.
El documental es va dur a terme amb
les diferents biblioteques que havien
rebut el Premi de la Fundació.
Posa de relleu com des de la
biblioteca pública es pot contribuir a
millorar la situació dels infants que,
per diferents motius, estan en risc
d’exclusió.
17
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El documental es va difondre sobretot al llarg de 2019 i, arran de la menció especial que va
rebre als Premis Retines 2019 del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/854-premis-retines-2019), al
gener de 2020 es va presentar a Casa Elizalde:
https://www.casaelizalde.com/programacio-cultural/cinema-social-amb-el-ceesc/
Dels diferents vídeos fets per la Fundació, aquest és el que ha tingut més visualitzacions: més
de 3.000 el vídeo complet i més de 500 el teaser.

2.5. Fes el teu projecte

Es tractava d´una auto guia -tutorial- estructurada en deu àmbits que, a partir de preguntes
que un mateix havia de respondre, ajudaven a definir cadascun dels aspectes que s'han de
preveure en el plantejament d'un projecte. Els diferents àmbits es podien treballar
globalment o com unitats independents.
Aquesta guia es va fer accessible l´any 2017. Va ser possible gràcies a la desinteressada
col·laboració de David Rosselló Cerezuela, consultor en Plans estratègics de cultura i
projectes culturals i autor del llibre “Diseño y evaluación de los proyectos culturales”.
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2.6. “Transferir”, projecte de suport a les biblioteques
L'any 2018 la Fundació va engegar el projecte "Transferir", creant un grup de mentors
territorials per donar suport a les biblioteques públiques en el moment de preparar els seus
projectes socials .
Iniciat com a fase pilot, es va conformar un grup d'onze mentors voluntaris de diferents
zones d'Espanya, coincidents amb les zones de procedència més majoritàries a les diverses
edicions del Premi. El grup de mentors es va consolidar al llarg de l'any 2019.
Els mentors han comptat, a més de l'acompanyament de dues de les persones del Patronat
de
la
Fundació,
amb
el
tutorial
web
“Fes
el
teu
projecte”
(http://tutorial.fundacionbibliotecasocial.org/).
Recordem els mentors del Projecte Transferir:
Andalusia

Cristóbal Guerrero

Aragó

Pilar Bes

Astúries

Carmela González

Castella-Lleó
Castella-La Manxa
Catalunya
Galícia

Ramona Domínguez
Leticia Moya
Jordi Permanyer / Mercè Cussó
Carmen Pérez Pais

Madrid

Estela Gonzalo

Múrcia
Navarra

Pedro Quílez
Jesús Arana

A tots ells agraïm la seva implicació i dedicació al llarg d´aquests anys.

2.5. Participació en actes i jornades. Col·laboracions institucionals
Des de l´inici, la Fundació ha estat invitada a participar en múltiples actes i jornades
professionals. Destaquem:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barcelona. Biblioteques que eduquen des d´un servei universal. 27 de gener de 2021
Guadalajara (Mèxic) XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios. Servicios de
información para grupos vulnerables. 2, 3 i 4 de desembre 2019
Madrid. Seminari sobre rol social de la biblioteca pública. 26 de novembre de 2019
Albacete. Binomio fantástico. 18 i 19 de novembre 2019
Barcelona. Biblioteques que eduquen, educadores a les biblioteques. 19 de juny de
2019
Madrid + pública y social. 14 de juny de 2019
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Barcelona. XVI Jornades Espanyoles d´Informació i Documentació. 16 de maig de
2019
Barcelona. Seminari IFLA Global Vision. “Construïm aliances pel futur”. Nov. 2018
Madrid. Participació en el Curso: “La función social de las bibliotecas públicas”- Nov.
2018. Organiza: Bibliotecas públicas municipales. Ayuntamiento de Madrid.
Blanes. Bibliotecas UNESCO. La biblioteca: Àgora de ciudadanIa. Juny 2018. Organitza:
Biblioteca Comarcal de Blanes
Barcelona. 15es Jornades catalanes d´informació i documentació. Maig 2018.
Organitza: COBDC
Granada.Jornades de “Orientación Profesional y Empleabilidad para egresados en
Documentación“. Març 2018. En Universidad de Granada
Madrid. “Territorios de convivencia”. 21 nov. 2017. Participació VII Encuentro de
Bibliotecas y Municipio
Huelva. “Biblioteca y sociedad”. 18-19 novembre 2017. Participació a les XIX Jornadas
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Presentacions. Entrevista a la presidenta
de la Fundació.
Tarragona. Biblioteca pública i compromís social. 28 de juny de 2017. Organitzada
conjuntament amb el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Jornada
Girona. Biblioteca pública i compromís social. 28 d´abril de 2017. Organitzada
conjuntament amb el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Jornada
Lleida. Biblioteca pública i compromís social. 22 de febrer 2017. Organitzada
conjuntament amb el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Jornada
Atenas. Biblioteques i refugiats. Atenes 25 nov. 2016. Organitza: Committee for the
Support of Libraries. Resum de la jornada
Setubal(Portugal). 24 de novembre 2016. Organitza: Associação de Municípios da
Região de Setúbal a través del Grup de Treball de Biblioteques. IX Encontro de Leitura
Pública da Região de Setúbal. Participação e Inclusão Social – As Bibliotecas como
Serviço Público de Qualidade
Pamplona. Organitza: ASNABI. 20 de novembre de 2015. Resum de la Jornada
Donosti Tabakalera. 22 d´octubre de 2015 Programa. Resum de la Jornada fet per
Tabakalera – Ubik. Aquí tens el video amb les presentacions.
Bilbao: Bizkaiko Foru Liburutegia. 10 de juny de 2015. Organitza ALDEE (Asociación
Vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación)
.Programa
Barcelona. 13 d´abril de 2015 Organitza: Biblioteques de Barcelona . Programa
Cuenca. 3-4 d´octubre de 2014 Transferencias. Organitza: ANABAD .Programa i Resum

En diverses ocasions membres del Patronat han estat entrevistats:
▪
▪
▪
▪
▪

Entrevista CadenaSER 30/3/2019
Ràdio Desvern: Cinema sense condicions – 22/06/2018
BETEVE. Entrevista en Terricoles -14/07/2017
La Biblioteca del TEC amb Glòria Pérez Salmerón – 03/09/2016
Arts i Oficis: Biblioteconomia i Documentació. 09/06/2016
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▪
▪
▪

Aprender 3C – 28/09/2015
Revista Mi biblioteca – Primavera 2015
L’Illa de Robinson, El Punt Avui – 13/01/2015

Col·laboracions institucionals
Volem destacar especialment, la col·laboració que se´ns ha demanat en diverses ocasions
per part del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministeri, tant en la preparació de de
los congresos de bibliotecas públicas (participació en el comitè científic i/o comitè
coordinador), com en la participació en el grup de treball sobre la funció social de les
biblioteques públiques del l Consejo de Cooperación Bibliotecaria. D´aquest grup de treball
en va sortir el “Decálogo Biblioteca Social”.
Es pot consultar a:
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Dec%C3%A1logo-Biblioteca-social.pdf
Els membres del grup de treball i altres documents es troben a:
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/cerrados/grupo-funcion-s
ocial-las-bibliotecas/
Conjuntament amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC), http://www.cobdc.org/ l´any 2017, durant la presidència de Marga Losantos, vam
organitzar tres seminaris “Biblioteca pública i compromís social”, un a cada província.
A cada seminari hi van participar professionals del tercer sector social. En concret, a Lleida,
Mercè Batlle, Presidenta de la Federació Catalana d´Entitats de Paràlisi cerebral i etiologies
similars (FEPCCAT); a Girona, Lluís Puigdemont, Director de la Fundació SER.GI; i a Tarragona,
Jordina Mora, Directora Intress Tarragona.
En diverses ocasions hem compartit jornades amb el Col·legi d’educadores i educadors
socials de Catalunya (CEESC) https://www.ceesc.cat/ De fet, Xavi Campos, gerent, ha sigut
membre del Jurat del Premi des de l´inici.
A “Biblioteques de Barcelona” https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca
volen donar un agraïment especial per haver-nos facilitat al llarg de tots aquests anys el lloc
de reunió del Patronat dos cops/any.
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2.6. Articles i adhesions
Destaquem quatre articles duts a termes per membres del Patronat com a Fundació.
▪
▪
▪

▪

La biblioteca social: avances en España. Hilario Hernández. XXXIII Coloquio
Internacional de Bibliotecarios a Guadalajara (Mèxic)
La biblioteca pública amb la comunitat: balanç de la Fundació Biblioteca Social. Adela
d´Alòs-Moner i Assumpta Bailac, membres del Patronat de la Fundació. Revista
ITEM (juliol-setembre 2019). Núm. 67 pp.15-2
Tercer sector social i biblioteca pública: compartint valors per la igualtat i la
inclusió. Francina Alsina. Presidenta Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i Lluís
Toledano, membre del Patronat de la Fundació. Revista ITEM. (juliol-setembre 2019).
Núm. 67 pp.6-13
La dimensión social de la Biblioteca Pública (2015). Adela d´Alòs-Moner, Assumpta
Bailac, Hilario Hernández. Fundación Biblioteca Social. Publicat a ThinkEPI el
28/1/2015.

Adhesions
La Fundació també ha tingut un paper actiu quan se´ns ha demanat l´adhesió a projectes o
manifestos o, en algun cas, per iniciativa pròpia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manifest en defensa de les biblioteques i les unitats d´informació, 2021
Manifest per una informació accessible. Associació Lectura Fàcil. 2020
MANIFIESTO #RentaMínimaSí. EAPN (European Anti Poverty Network). 2020
Biblioteques inquietes. Manifest del COBDCV. 2019
Declaración de la Cultura en apoyo a la Agenda2030. REDS. Red Española para el
Desarrollo Sostenible. 2019
Acord ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. 2017
The rightcopyright.eu campaign, asking for support for a better copyright for
education. Impulsat per The Communia Association. 2017
Declaració de la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre: “L’accessibilitat
universal, una contribució al bé comú”, 2017
Casa nostra casa vostra, 2016
Libraries for peace, 2016
Declaración de Pamplona sobre los derechos de las personas mayores, 2016
Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo, 2015
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2.7. Amics i amigues de la Fundació
A partir del 4t any, un cop la Fundació ja
estava consolidada i es va veure la seva
utilitat pública, vam crear la figura
d´amic/amiga de la Fundació.
En concret, al tancar la Fundació, tenim
l´orgull de dir que 35 persones s´han fet
amics/amigues de la Fundació, a més de les
editorials Acantilado i Quaderns Crema i
l´empresa Nubilum, Serveis i Biblioteques,
Arxius, Museus http://nubilum.es/ que, des
del seu inici, ha donat suport al projecte.
Puntualment també van donar suport
l´Editorial Blume i ProQuest.
Gràcies als amics i amigues que ens han fet
confiança: Omaira Afonso, Juan Pablo
Arango (Col.), Jordi Bastida, Laura Bertran,
Bibiana Bigorra, Maria José Campillo, Mercè
Canela, Pilar Conesa, Àlex Cosials, Conxita
Fortes, Núria Fradera, Marga Gallifa, Albert
Guinart, Ciro Llueca, Elvira Macià, Jaume
Martín, Joan Miró, Yolanda Nieto (Col.),
Julian Novalbos Ruiz, Carlos Pérez, Enrique
Posse, Marta Ráfales, Dolors Rodríguez,
Natalia Rodríguez, Dolors Ricart, Roser Ros
(Tantagora), Carme Simon, Dolors Torrent,
Cristobal Urbano, Maite Usón, Begoña de
Vicente, Montse Vidal, Olga Vilanova, Laura
Zaghi.

La Fundació també va llençar la iniciativa
“Celebra un aniversari o una festa amb
Compromís social” i diverses persones, entre
elles Laia Ventura i Maria Feu, es van sumar
a la iniciativa. Més enllà d´una col·laboració
econòmica, va ser un suport al projecte
social.
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Agraïm en tots dos casos a Marina Siero (https://www.marinasiero.com/) aquests dos
dibuixos.
Per últim també volem agraïr a Jordi Sabat
(https://jordisabat.com/) el dibuix que ens va fer en
ocasió del 24 d´octubre -campanya pel dia de les
biblioteques- per captar l´interès per a les
biblioteques públiques i que, al mateix temps, va
representar una petita aportació econòmica. La
campanya la vam dur a terme durant tres anys
(2017-2019)

Hi ha hagut altres col·laboracions desinteressades amb la Fundació com la que ha tingut la
Revista “El professional de la información” (EPI) que, en dues ocasions, ens ha ofert posar
un anunci de forma gratuïta.
http://profesionaldelainformacion.com/index.html

Anunci any 2017
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Anunci any 2019
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2.10. Pàgina web i xarxes
Web
Des de l'inici, la Fundació va preveure reforçar la seva estratègia comunicativa, de forma
intensa, en el web, les xarxes socials i les llistes de distribució vinculades amb els
professionals de les biblioteques i el tercer sector.
Quant a les llistes de distribució, les que s´han usat més han sigut: PUBLICAS, Iwetel, Edicic i
Fidel.
El seu contingut no s´ha limitat a les accions i novetats de la pròpia Fundació, sinó que s´ha
promocionat tot tipus d'informació que faci referència al binomi "biblioteca-social".
D'aquesta manera, el web de la Fundació recollia articles, informes, referències,... que altres
promouen i/o editen, construint així un lloc de referència sobre la matèria i que alguns blocs
professionals ja tenen en compte.
La pàgina web ha estat disponible en català i castellà i hi havia una breu descripció de la
Fundació en anglès.

Xarxes
Les xarxes socials s’activen amb la creació de la pròpia Fundació, com a mitjans que reforcen i
actualitzen la comunicació de la Fundació a la ciutadania en general.
Al moment del tancament, Twitter té 5.300 seguidors;
Linkedin, iniciat l´any 2020, en té 76.

Facebook 2.007 seguidors; i

Subscriptors al canal de Youtube de la Fundació: 111 persones.
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2. Principals fets a destacar de l´any 2021
Dimissió de la secretària.
Eulàlia Espinàs, que havia dut a terme les tasques de secretària des dels inicis de la Fundació,
demana cessar com a secretaria (febrer 2021) i deixar de formar part del Patronat per motius
personals.
Mort de Tomás Yerro, membre del jurat del Premi.
El 10 d´abril 2021 rebem la trista notícia de la mort de Tomás Yerro, un col·laborador
inestimable i membre del jurat del Premi, des del seus inicis.
Tomás Yerro, nascut a Lerín (Navarra), va ser escriptor i crític literari. Va ser Director general
de cultura a Navarra. L´any 2019 va rebre el premi Príncipe de Viana de la Cultura.
Sempre es va situar al costat dels més febles i vulnerables. En unes declaracions deia: “mi
objectivo es que la cultura no quede reducida a los despachos”
Video “Las bibliotecas que no cesan”
Sens dubte l’activitat més significativa d´aquest any ha sigut la realització del vídeo “Las
bibliotecas que no cesan”, per la situació generada per la COVID. No s´ha pogut convocar la
7a ed. del Premi “Biblioteca pública i compromís social”. Tot i així, hem constatat que moltes
biblioteques han dut algun tipus d´activitat, o readaptant les que ja feien o iniciant nous
projectes adequats a la nova realitat.
El vídeo s´ha centrat en les biblioteques que han estat premiades al llarg dels sis anys del
Premi, conscients que moltes altres més han dut a terme activitats però, d´alguna manera,
calia acotar-ho.
El vídeo ha tingut una gran acceptació. Des que es va donar a conèixer el 17 de maig fins al
moment del tancament de la Fundació i d´aquesta Memòria, hi ha hagut 1100 visualitzacions
del vídeo sencer i 229 del teaser.
A tall d´exemple, a twitter Fernando Gascó escriu aquest tuit: “Homenaje a la @Biblio_Social
y a todos los #bibliotecarios y trabajadores de las #bibliotecaspublicas que han adaptado sus
servicios a sus usuarios”
Acord amb la Fundación Alonso Quijano (http://alonsoquijano.org/)
Des de principis d'estiu, s'han mantingut contactes diferents amb la Fundación Alonso
Quijano per analitzar conjuntament la viabilitat de seguir amb el projecte iniciat per la nostra
Fundació. Fruit d'aquestes converses, el dia 14 d'octubre se signa un acord entre les dues
fundacions:
- La Fundación Alonso Quijano potenciarà el rol social de la biblioteca pública
- La pàgina web de la Fundació Biblioteca Social restarà activa fins finals de 2024.
La Fundació Alonso Quijano es va constituir al novembre del 2000 i té com a principal eix de
treball el foment de la lectura.
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Altres activitats dutes a terme
- Col·laboració amb el CEESC (Col·legi d´Educadors i Educadores Social de Catalunya). El
27 de gener el CEESC organitza un acte virtual que amb el títol “Biblioteques que
eduquen des d´un servei universal” destaca la important tasca que porten a terme les
biblioteques en entorns socials complexes. Al mateix temps es destaca la labor que hi
porten a terme els educadors i les educadores socials.
-

Ens adherim a Biblioteques visibles
https://sites.google.com/view/bibliotequesvisibles/inici?authuser=0

-

En ocasió del Dia del Llibre, ens entrevista Noemí López de Newtral que escriu un
article que es pot llegir a:
https://www.newtral.es/bibliotecas-publicas-dia-del-libro-sant-jordi/20210423/

-

Participació d´Assumpta Bailac a la trobada virtual Jornadas Iberoamericanas de
Bibliotecas Escolares y públicas. Juny 28-30 2021. Organitza CERCAL

-

Invitació per participar el dia 25 d´agost a un debat de “cocreación para la creación
de una Nueva agenda bibliotecaria y de lectura para Iberoamérica”, iniciativa de
CERCAL. Hi participà Adela Alòs-Moner

-

Acord amb la UB de col·laboració amb Màster UB, concretament amb l´assignatura
Analítica Digital i el seu professor Cristòbal Urbano. Els alumnes de l´assignatura han
portat a terme una visió critica de la pàgina web de la Fundació.

-

Invitació per ser membres del Comité Científico del X Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas (10 al 12 de novembre a Les Palmes de Gran Canaria). Agraïm la
invitación, però refusem ser-hi per les perspectives de tancament de la Fundació.

Tot i que no és un fet específic de la Fundació, volem destacar que Glòria Pérez-Salmeron,
membre del Patronat, ha estat guardonada amb el títol ‘Honorary Fellow’ de l´IFLA
(International Federation of Library Associations and Institutions). Un reconeixement a les seves
aportacions per a la millora de les biblioteques i pel seu lideratge en el sector.
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2.1. Reunions del Patronat
Les dues reunions de Patronat d´aquest any tenen una especial importància perquè en elles
s´aborda el futur de la Fundació i, finalment, s´acordà la seva finalització.
A la reunió del 22 d´abril de 2021 semi
presencial, que es portà a terme a la
Biblioteca de la Sagrada Família, es va
comentar el futur de la Fundació i s´acordà
que Josep Maria Rodríguez Rovira, tresorer,
actués també com a secretari, en
substitució d´Eulàlia Espinàs.
En aquesta mateixa reunió hi va ser present
l’advocat Aleix Canals al qual vam demanar
la seva col·laboració per ajudar-nos en el
procés de tancament de la Fundació.

A la reunió del Patronat del 6 d´octubre, convocada per WhatsApp el dia 1 de juliol, i
posteriorment per e-mail dilluns 13 de setembre de 2021, amb el corresponent ordre del dia,
la tramesa de la proposta de memòria 2021, s´acordà que la Fundació finalitzaria abans de
finals d´any. De fet, la data de liquidació va ser el 8 de novembre per poder fer el tancament
definitiu, amb escriptura davant de notari, abans de finals d´any. Prèviament s´ha escrit a tots
el col·laboradors, als amics i amigues de la Fundació, als mentors, etc. i, el dia 8/11 s´ha
avisat per les xarxes.
La reunió es va fer en un restaurant i, un cop acabada la reunió, hi va haver un sopar de
comiat.
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3. ASPECTES ECONÒMICS 2021
Les aportacions de l’any 2021 han estat les que es van fer com aportació inicial per a la
creació de la Fundació. Els amics/amigues només han fet aportacions durant els tres primers
mesos. Després la Fundació ha deixat de cobrar qualsevol aportació.

INGRESSOS
Aportació inicial Presidenta
Amics/Amigues Fundació
Romanent 2020

30.000€
330€
76€
30.406€

Total Ingressos
DESPESES
Reunions Patronat

1.820€

Nova pàgina web. Manteniment anys
2021-2022. Allotjament i dominis

6.872€

Gestoria i Administració

1.809€

Vídeo “Biblioteques que no cessen”

1.876€

Administració xarxes socials

5.724€

Comisisons bancàrias

213€

Advocat i notària

4.500€

Obsequi jurat

1.063€

Impostos (IRPF)

2.374€

Pèrdues 2020

2.979€

Transferència Fundación Alonso Quijano

1.176€

Total Despeses

30.406€

Balanç global
A títol informatiu, al llarg dels seus set anys d'existència (2014-2021), la Fundació Biblioteca
Social ha realitzat actuacions la despesa total de les quals ascendeix a gairebé 114.000€,
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despeses que han estat finançades amb aportacions de la Presidenta (en un 69% ) i altres
aportacions de particulars i empreses (el 31%), sense cap ajut públic. El superàvit resultant al
tancament de la seva activitat, 1.176€, ha estat transferit a la Fundación Alonso Quijano que
reforçarà a la seva estratègia la perspectiva social de les biblioteques.
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