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D
es de qualsevol
biblioteca públi-
ca de Girona es
pot accedir a tra-
vés del Catàleg
BPE (Bibliote-

ques Públiques d’Espanya) a les
biblioteques d’altres comunitats
autònomes, buscar un determi-
nat llibre i reservar-lo. I al revés.
Però aquest mateix usuari de Gi-
rona no pot accedir a les 221
biblioteques públiques de la pro-
víncia de Barcelona, que depenen
de la Diputació, perquè tenen un
catàleg diferent, basat en un siste-
ma informàtic incompatible. I, al
seu torn, els lectors de Barcelona
són els únics que no tenen accés
ni a les biblioteques de Girona ni
a aquest catàleg estatal. Una ano-
malia que té data de caducitat.
El proper mes de maig –“com

amolt tard”, en paraules del con-
seller de Cultura, Ferran Masca-
rell–, haurà entrat en funciona-
ment un sistema de “passarel·les
tecnològiques” que permetrà la
consulta simultània dels dos prin-
cipals catàlegs: l’Argus, del De-
partament de Cultura, que agru-
pa les biblioteques públiques de
Girona, Tarragona, Lleida i les
Terres de l’Ebre, i l’Aladi, que
agrupa les biblioteques munici-
pals de les comarques de Barcelo-
na. I en el primer semestre del
2016 es preveu la unificació com-
pleta. Aquest procés comportarà
també un servei de préstec inter-
bibliotecari unificat entre totes
les biblioteques del país.
Convé recordar que la llei

4/1993 sobre biblioteques, apro-
vada pel Parlament de Catalu-
nya, establia en el seu article 6
que “la Generalitat ha de reunir
en un únic catàleg col·lectiu la re-
ferència bibliogràfica dels dife-
rents fons de les biblioteques que
integrin el Sistema Bibliotecari
de Catalunya”. Però han passat
més de vint anys i el catàleg únic
s’ha anat endarrerint, tant per tra-
vetes burocràtiques comper pro-
blemes de competències entre
les mateixes administracions ca-
talanes. Aquest catàleg únic signi-
fica un únic servidor i en el futur

ha de permetre un servei únic de
proveïdors, un sistema de com-
pres unificat i altres avantatges
derivades de les economies d’es-
cala que fins ara l’ha impedit el
confús model de l’administració
catalana.

El carnet únic. Una altra conse-
qüència d’aquesta unificació serà
la posada en marxa d’un carnet
únic. Les estadístiques diuen que
Catalunya té 4,5 milions d’usua-
ris de biblioteques, és a dir de per-
sones amb carnet en alguna de
les seves 835 biblioteques. Però
el que no diuen les dades de l’Ins-
titut d’Estadística és que alguns
d’aquests usuaris tenen carnet en
diferents biblioteques. No es pot
saber quina part de la població
utilitza realment les biblioteques
perquè no existeix un carnet
únic. De forma provisional ara
s’accepta ja un carnet encara que
sigui d’una biblioteca d’un altre
catàleg, però en paraules d’una
directora de biblioteca es tracta
d’un “pedaç”. De la mateixa ma-
nera que es pot obtenir un llibre
d’un altre catàleg a través d’una
trucada o enviant la petició per
correu.
Segons el conveni signat el

mes de desembre passat entre el
Departament de Cultura i la Di-
putació de Barcelona, “aquest
carnet serà operatiu amb el catà-
leg únic durant el primer semes-
tre del 2016”.
L’existència d’aquest carnet

únic permetrà en una fase poste-
rior accedir a un carnet cultural,
que pot incloure des de reducció
de les entrades a determinats es-
pectacles fins a campanyes espe-
cífiques per a joves.

Catàleg Aladí. A les comarques
de la demarcació de Barcelona hi
ha actualment 221 biblioteques i
9 bibliobusos, que atenen els mu-
nicipis més petits. En total dispo-
sen de 10,5 milions de volums.
Són biblioteques municipals pe-
rò depenen de la Diputació de
Barcelona i s’hi pot accedir a tra-
vés del catàleg Aladí. “El procés
d’integració amb la resta de
biblioteques públiques catalanes
és un procés lent i complex, en el
qual des de febrer de l’any passat

estan treballant els tècnics, i su-
posa una despesa econòmica im-
portant ja que obliga a passar a
unnou sistema informàtic de ges-
tió, denominat Sierra, que substi-
tuirà l’actual, conegut com Mil-
lennium”, explica Marta Alòs,
coordinadora en matèria de Cul-
tura de la Diputació de Barcelo-
na. Les biblioteques de les comar-
ques de Barcelona han disposat
des de sempre d’una estructura
molt potent i amb un suport fi-
nancer notable per part de la Di-
putació de Barcelona.

Catàleg Argus. Les biblioteques
públiques que no formen part de
les comarques deBarcelona depe-
nen del Departament de Cultura.
Son en total 147, distribuïdes en-
tre les àrees de Girona, Tarrago-
na, Lleida i Terres de l’Ebre. En-
tre aquestes s’inclouen a més les
tres biblioteques provincials de
Girona, Lleida i Tarragona (cons-
truïdes per l’Estat i dependents
de la Generalitat) i dos biblio-

busos. Aquest catàleg es troba in-
tegrat al de Biblioteques Públi-
ques de l’Estat (BPE), que per-
met accedir a la xarxade 17 comu-
nitats autònomes.

Biblioteca Nacional. La Bibliote-
ca de Catalunya (BC), al carrer
delCarme, de Barcelona, que per-
tany a la Generalitat, té també un
catàleg propi. Només aquesta bi-
blioteca disposa de 291.000 car-
nets i 3,7 milions de documents.
El catàleg de la BC pot consultar-
se també a través del Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya (CCUC) en el qual hi
ha integrades les biblioteques de
les set universitats públiques i
tres de privades (Ramon Llull,
UOC i Vic) i disposen a més d’un
sistema de préstec consorciat,
amb servei de missatgeria propi.
També es troben associades, pe-
rò sense aquest sistema de prés-
tec, altres biblioteques de mu-
seus i centres culturals, així com
les de les universitats Abat Oliba
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

677000

141874

Diario

1871 CM² - 165%

46200 €

32-33

España

25 Febrero, 2015



(Barcelona), Andorra, Internacio-
nal de Catalunya i Jaume I de
Castelló. Segons ha confirmat a
aquest diari el mateix conseller
de Cultura, “en una segona fase
que confiem que sigui abans de
finals d’any, les biblioteques uni-
versitàries, la Biblioteca de Cata-
lunya i les biblioteques especialit-
zades podran integrar-se també
en aquest catàleg únic”.

Les altres biblioteques. A més de
les 56 biblioteques universitàri-
es, existeixen les anomenades bi-
blioteques especialitzades (que
inclouen les d’història, les de fun-
dacions, centres privats, etcète-
ra) i un reduït nombre de bibliote-
ques municipals que no són a la
xarxa de biblioteques públiques
perquè són molt reduïdes. I un
cas a part són les biblioteques de
centres d’ensenyament no univer-
sitari, que es troben integrades
dins el catàleg de Centres de Re-
cursos Pedagògics, del Departa-
ment d’Ensenyament.c
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“Una inversiópendent”
]Quan es parla del mapa de
biblioteques sorgeix la pre-
gunta reiterativa: i la biblio-
teca provincial de Barcelo-
na? Totes les capitals de
província tenen una bibliote-
ca de referència i Barcelona
és una excepció. Després del
fallit intent del Born, el
2006 es va acordar cons-
truir-la en terrenys de l’esta-
ció de França. I el 2012 es va
presentar el projecte execu-
tiu, a càrrec d’un equip d’ar-
quitectes dirigit per Josep
Maria Miró. Però en els tres
últims pressupostos de l’Es-
tat no s’ha destinat ni una
partida al projecte. Sembla-
va que ja es donava per
mort, però en les últimes
setmanes hi ha hagut alguns
indicis de canvi. Abans de

Nadal es va reunir, per pri-
mera vegada en tres anys, la
comissió de seguiment for-
mada per ministeri de Cultu-
ra, Generalitat i ajuntament
de Barcelona. No hi va ha-
ver acords concrets però
l’ajuntament va descartar la
petició de construir un apar-
cament al soterrani, si això
suposa algun obstacle o re-
tard. Per part de la conselle-
ria de Cultura, el missatge
de Ferran Mascarell és clar:
“L’Estat té una inversió pen-
dent a Barcelona i ha de fer-
la; en tot cas, després ja par-
larem de model i de siste-
mes de connectivitat amb
altres biblioteques”. I des
de Madrid s’apunta la
possibilitat que en el pressu-
post del 2016...
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