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RESUM: L’escassa presència d’alguns símbols de la cultura mediàtica i popular a les bi-

blioteques públiques, titllats de «culturalment incorrectes», és el punt de partida per a

reflexionar sobre els models de fons bibliotecari. Cada vegada és més difícil d’establir

uns límits sobre allò que cal tenir a la biblioteca i allò que cal excloure’n. L’experièn-

cia concreta de dues biblioteques, Canovelles i Ulldecona, aporta arguments al debat

teòric i el situa en el marc d’una política bibliotecària integradora de la diversitat

cultural. 

Una enquesta ràpida, desgavellada i aleatòria sobre la presència d’alguns sím-
bols de la cultura mediàtica i popular a les biblioteques públiques va permetre
comprovar importants coincidències entre la Biblioteca Pública de Canove-
lles i la Biblioteca d’Ulldecona. La recerca feta a partir del Catàleg Col·lectiu
de la Lectura Pública agermanava dues biblioteques ben diferents que, tanma-
teix, compartien la pertinença a alguns dels «suds» possibles: en un cas, el sud
social, i en l’altre el sud geogràfic. Eren del Sud perquè s’allunyaven de la «nor-
malitat» i de la «correcció» cultural establerta. Havien perdut el Nord. 

Aquestes biblioteques «perifèriques» apostaven, enfront de dues realitats
diferents, per acollir, entre d’altres opcions, algunes propostes de lectura tit-
llades en l’àmbit de la cultura en majúscules de «políticament incorrectes»:
notícies del cor, cantants prefabricats, figures mediàtiques, etc. Ens va sem-
blar que podia ser interessant buscar les raons d’aquesta coincidència, i que
potser la recerca ens serviria per a reflexionar sobre la diversitat cultural pre-
sent a les biblioteques públiques. Comencem, doncs, exposant de forma de-
tallada els elements bàsics d’ambdós serveis i les seves propostes documentals.
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CANOVELLES O EL SUD SOCIAL

Canovelles és una ciutat de 13.165 habitants, coixí obrer de la veïna Grano-
llers, cap de comarca del Vallès Oriental. La població està distribuïda en dues
grans zones: 

— Zona centre: és el barri on hi ha la biblioteca. La zona concentra el
major nombre de comerços i d’habitatges vells, construïts cap als anys
seixanta-setanta per a acollir l’arribada «massiva» d’immigrants d’altres
regions d’Espanya. [i amén] Actualment hi viu una població envelli-
da i també s’hi concentra la major part dels immigrants magribins, de
l’Àfrica negra i també latinoamericans, que hi troben habitatges
econòmics. Molta gent jove amb un nivell sociocultural i econòmic
mitjà que vivia en aquesta zona ha marxat cap a altres poblacions pro-
peres (la Garriga, les Franqueses) i cap a altres barris més nous de Ca-
novelles.

— Zones perifèriques (Barriada Nova, Bellulla i Can Duran), conjunt
d’espais residencials d’urbanització recent i de major qualitat, però amb
un dèficit important de serveis, on la gent que hi viu fan, majoritària-
ment, vida social i cultural a Granollers o Barcelona.

L’«antiga» biblioteca de Canovelles es va inaugurar l’any 1982. Estava si-
tuada en un segon pis, amb poc espai per a créixer, i ben aviat es va veure la
necessitat de canviar de local. L’any 1999 la biblioteca es trasllada a un nou
edifici, fet que permetrà l’ampliació i renovació de tots els seus serveis. És a
partir d’aquest moment que es crea una veritable dinàmica bibliotecària. Cal
tenir en compte, doncs, que la biblioteca és un servei sociocultural relativa-
ment nou en aquesta població; i un servei poc integrat en la població, ja que
durant tots aquests anys ha ha estat considerada bàsicament d’ús exclusiu per
a estudiants. 

A més d’aquest element, que explica la manca d’un hàbit d’ús de la bi-
blioteca entre el conjunt de la població, cal tenir en compte una sèrie de fac-
tors que han «dificultat l’accés» a la biblioteca:

a) el nivell sociocultural força baix del conjunt dels habitants;
b) l’envelliment d’un important sector de la població que va venir d’al-

tres zones d’Espanya cap als anys seixanta;
c) les dificultats d’integració i la manca de recursos dels immigrants d’al-

tres països que han arribat més recentment;
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d) un perfil de la població molt heterogeni: gent gran, mestresses de casa,
immigrants, treballadors del sector industrial, botiguers, joves estudiants
i no estudiants, fills d’immigrants escolaritzats, analfabets;

e) la proximitat de l’oferta cultural i d’oci de Granollers i de Barcelona,
que captiva l’interès de la gent jove de nivell cultural mità, la qual pre-
fereix fer vida social fora de l’entorn de Canovelles;

f) el fet que molts joves cursen els seus estudis en altres instituts, bàsica-
ment a Granollers i Mollet;

g) el fet que les associacions i entitats locals no comparteixen objectius
afins amb les funcions de la biblioteca.

Per tal de fer més propera la biblioteca a tothom s’han adoptat un seguit
d’actuacions: 

a) fer cartes a totes les entitats i associacions presentant la biblioteca com
una opció més dins l’oferta cultural; 

b) trencar la idea que la biblioteca és sols d’àmbit escolar: fent l’espai més
obert i agradable; acompanyant el lector per a resoldre qualsevol dub-
te; acabant amb la idea de la biblioteca com a espai de silenci absolut;
ambientant l’espai amb música que convidi a entrar-hi i gaudir dels ser-
veis; etc. 

c) programar una oferta d’activitats de dinamització cultural, sempre
acompanyades de suport documental, que s’adaptin als gustos i necessi-
tats d’una població molt diversa, culturalment i socialment;

d) procurar tenir un coneixement clar de les necessitats de la nostra po-
blació; per a la qual cosa hem buscat ajuda externa per a fer un estudi
acurat de la població i per a planificar l’oferta de serveis de biblioteca;
i, sobretot, 

e) adequar el fons a les necessitats i demandes dels usuaris per a fer més
atractiva la biblioteca. 

Aquest últim apartat és el que més hem treballat per a aconseguir atraure
la població a la biblioteca; és un dels objectius prioritaris que ens hem plan-
tejat per a millorar el nostre servei a la comunitat. Amb aquest objectiu hem
desenvolupat una política d’adquisició de fons basada en els següents punts:

— Augment del fons audiovisual, d’acord amb la normativa establerta per
a afavorir el préstec. Hi ha bona part de la població amb dificultats per
a llegir; per tant, els audiovisuals són alternatives molt adequades. S’ha
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fet una especial incidència en l’adquisició de vídeos d’imaginació in-
fantils, atès l’alt nivell de rotació que té la petita oferta que tenim. 

— Increment del fons de la secció infantil, i de manera especial dels lli-
bres de coneixements. El nivell escolar de Canovelles és força baix,
i sovint es demana informació amb un nivell de coneixement molt
bàsic. Cal buscar alguns dels motius en el gran nombre de nens immi-
grants acabats d’escolaritzar i en la manca de recursos d’aquest col·lec-
tiu. Atesa la dificultat de comprensió, els llibres molt il·lustrats tenen
més demanda que els de contingut molt complex.

— A partir de l’any 2001, any que vam dedicar a la ciència-ficció, es fa
una compra de manteniment de còmic per a adults. Una llibreria es-
pecialitzada en còmic ens fa una tria dels títols, a partir de la proposta
que hi hagi varietat d’estils i temàtiques, així com les últimes novetats
que han tingut més èxit.

— La biblioteca disposa d’una bona oferta de música clàssica, però el ni-
vell de rotació d’aquesta secció és baix. Es dedica una quantitat impor-
tant per a la compra de música pop, i generalment s’atenen les peticions
dels usuaris. Són novetats molt efímeres i molt comercials, però que sa-
bem del cert que tindran un nivell de rotació molt elevat, atès que
s’està donant el servei que els lectors demanen. Pensem que és una bo-
na política d’apropament al lector i que sovint aquest serà un usuari fi-
del a la seva biblioteca, ja que li proporciona allò que busca. No obli-
dem, però, d’altres aspectes menys comercials i de més qualitat musical,
que s’ofereixen a usuaris amb un nivell, musicalment parlant, més alt.
El fons musical és un dels que requereix més atenció, perquè és dels
més sol·licitats i ara per ara comporta molt de moviment de préstec,
i també d’usuaris.

— Una altra part del pressupost s’ha començat a destinar als fons en DVD.
De moment la política establerta és comprar DVD de coneixements i
també algun clàssic del cinema. Hi ha una part del fons en DVD que
consisteix en pel·lícules comercials que es reben com a material d’acom-
panyament de revistes i altres publicacions periòdiques. Tot aquest fons
està tenint molt d’èxit entre els nostres usuaris del servei de préstec. 

— Es compren poques novel·les, ja que considerem que la Diputació ens
envia les últimes novetats amb força puntualitat. De tota manera s’ate-
nen les demandes personalitzades d’obres que ja no són un best-seller,

o d’obres que s’han perdut o que hem hagut de donar de baixa per mal
estat. Aquest servei es procura donar en un termini de temps breu i
amb qualsevol tipus de material que ens sol·licitin i que considerem
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d’interès per a altres usuaris; d’aquesta manera s’aconsegueix donar una
bona imatge de la biblioteca i un tracte molt personalitzat.

— Pel que fa a les revistes, a part de les que provenen del servei de biblio-
teques es fa una petita compra de revistes de nivell divulgatiu, adreçades
a mestresses de casa, que no estan incloses en el llistat de la Diputació de
Barcelona. Hem procurat que l’oferta de revistes de la Diputació sigui al
màxim de diversa, i també molt divulgativa: esports, labors, cuina, salut
i bellesa, decoració, també informàtica, cultura i viatges, actualitat, etc. 

En definitiva, podem dir que intentem adaptar una biblioteca pública al
públic concret de Canovelles. Pensem que en definitiva aquesta és la missió
del director de la biblioteca: oferir als seus lectors allò que els agrada, tenint
en compte el seu nivell social i cultural, els seus hàbits i les seves necessitats. 

Ja hem dit que Canovelles no és una població fàcil de satisfer, degut a la se-
va varietat de grups socials. No hi ha un nivell cultural alt ni un hàbit creat vers
l’oci i la cultura, però el que sí que podem afirmar és que hi ha un interès i
una dedicació, per part no sols de la biblioteca, sinó de qualsevol equipament
cultural i del mateix ajuntament, per empènyer la població cap a aquest grau
de benestar que faci de l’oci i de la cultura una necessitat. 

Ulldecona o el sud geogràfic

Ulldecona és un poble situat al sud de Catalunya, concretament a la comar-
ca del Montsià. La població total és de 6.309 veïns, dels quals uns 1.351
(21,40%) són immigrants. Els romanesos són el col·lectiu més nombrós, amb
un total de 465 persones; els segueixen els marroquins, amb 323, i els equa-
torians i ucraïnesos, amb 70 cadascun. 

La majoria de la població treballa en el sector de la indústria i serveis. La
resta es reparteixen entre els sectors de l’agricultura i la construcció.

Hi ha una escola i un institut de batxillerat, que tenen biblioteques esco-
lars pròpies, però sense bibliotecari, i funcionant amb un professor.

Ulldecona és un poble molt ric culturalment; s’hi fa la Passió d’Ulldeco-
na, les Jornades de Teatre, etc. L’associacionisme és una pràctica molt arre-
lada a Ulldecona des del segle passat. Actualment hi ha associacions culturals,
cíviques, esportives, econòmiques, polítiques i religioses. Cal tenir present
que moltes tenen, a més, diverses seccions o grups. 

La Biblioteca Popular d’Ulldecona va ser inaugurada el 19 de gener del
1930 i estava situada als baixos de la casa de la vila, en una sala no gaire gran.
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El 25 d’abril de 1987 es va inaugurar el nou edifici de la biblioteca, a l’esglé-
sia de l’antic convent. Això fa que s’hagi adaptat la biblioteca a l’edifici i no
a l’inrevés. L’accés es fa pels laterals de la Casa de Cultura a través d’unes es-
cales. Un cop arribes a dalt hi ha un primer nivell on hi ha el taulell i els or-
dinadors d’accés a Internet i multimèdia. Després hi ha unes altres escales que
porten amunt, a un nivell superior on hi ha la sala d’adults, i unes altres que
porten cap al nivell inferior, on hi ha la sala infantil. No hi ha ascensor per a
accedir als diferents nivells. Als laterals hi ha uns passadissos on hi ha unes ca-
pelles petites que ens fan de magatzem.

El principal problema de la Biblioteca és l’accés. Molta gent gran no hi ve
pel fet d’haver de pujar escales; altra gent (mares amb nens petits i cotxets) no
hi ve perquè no pot accedir-hi fàcilment i ha de deixar el cotxet a baix, amb
el consegüent risc que comporta.

La Biblioteca és de titularitat municipal, però la despesa per al manteni-
ment del fons i dels serveis correspon, en la major part, a la Diputació de Ta-
rragona, a més de comptar amb una petita partida de la Generalitat de Cata-
lunya per a la gestió del fons. L’Ajuntament paga la neteja, la llum i de
vegades compra algun document. 

Actualment el personal que en forma part som un bibliotecari i un subal-
tern, que fa les funcions d’auxiliar de biblioteca.

La Biblioteca, quan jo hi vaig arribar a l’octubre de l’any 2001, era un
caos perquè feia gairebé un any que no hi havia bibliotecari i funcionava amb
el subaltern. Es feia servir com a biblioteca escolar (encara ara) i la gent gran
i la gent jove de divuit anys cap amunt no hi venien gaire, perquè conside-
raven que la biblioteca era per a estudiar. No hi havia hàbit d’ús de la bi-
blioteca, tot i ser un centre amb molts anys d’existència. 

D’entrada, la prioritat principal fou informatitzar-la; i un cop feta la in-
formatització, va ser el moment de plantejar-se com atraure tota aquella gent
que no venia a la biblioteca, amb actuacions concretes o generals a través de
la política d’adquisicions, així com de la renovació, difusió i dinamització
dels serveis.

POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Adquisició de fons audiovisual atractiu. Es va renovar el fons de vídeos en
l’apartat de cinema adquirint novetats, tant pel que fa a la secció d’adults com
a la infantil. Es va destinar una part important del pressupost a la compra
d’aquest material.
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— Adquisició de fons en format DVD. No hi havia fons en aquest suport,
ni de cinema ni de documentals. Es van fer compres específiques amb
el pressupost de la biblioteca, i també es va adquirir a través de les ofer-
tes de la premsa diària. 

— Increment del fons musical. Només hi havia música clàssica. Es van
comprar novetats d’aquell moment (com Operación Triunfo), música
pop i alguns recopilatoris de grups coneguts, tot atenent les necessitats
dels usuaris i les seves peticions. Generalment, novetats molt recents

— Adquisició de CD-ROM de caràcter divulgatiu i educatiu. 
— Renovació de les subscripcions a publicacions periòdiques. Es van mo-

dificar les subscripcions, ja que hi havia revistes que arribaven duplica-
des per subscripció i per donatiu del Ministerio de Cultura. Es van subs-
criure revistes més divulgatives i a l’abast de tothom (Fotogramas, Cocina

fácil, Bricolaje & decoración) i el diari La veu de l’Ebre: diari de les comarques

de l’Ebre, setmanari que no teníem i que hi havia usuaris que demanaven.
— Des de la Central de Biblioteques de Tortosa es va comprar una

col·lecció de llibres en àrab (de cuina, contes infantils) per a totes les bi-
blioteques públiques de la demarcació. Es va crear el centre d’interès
ÀRAB, que ha tingut molt bona acollida. S’ha de tenir en compte que
Ulldecona és un poble amb molta immigració.

— Compra d’un fons especialitzat per a pares, amb revistes, llibres sobre
l’embaràs, el part, el nen, etc. Es crea el centre d’interès SER PARES,
que hem situat a la sala infantil perquè estigui més a l’abast dels pares
que vénen amb els nens.

— Compra de novel·la en castellà, ja que la Generalitat ens envia el suport
genèric on tots els títols són en català. Es tenen en compte les deman-
des de novetats que ens fan els usuaris.

— Compra d’un fons d’idiomes per als estrangers que volien aprendre o bé el
castellà o bé el català. Actualment s’ha creat el centre d’interès IDIOMES.

RENOVACIÓ DE SERVEIS

— Creació d’un espai per als nens menors de tres anys, amb mobiliari
atractiu (pufs, seients de plàstic, bucs) i compra d’un fons de llibres tàc-
tils per a ells.

— Accés al servei d’Internet gratuït i al servei multimèdia, que atrau mol-
tíssima gent (sobretot immigrants i gent jove) perquè permet fer tre-
balls per a l’escola o institut i imprimir-los.
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— Reorganització de l’espai de les revistes. Es va crear un espai nou per a
la consulta de les revistes i els diaris. Es van comprar uns mobles espe-
cials per a col·locar-los-hi. Això va fer més atractiu l’espai, i va aug-
mentar el nombre de consultes i de préstecs de revistes.

DIFUSIÓ I DINAMITZACIÓ DELS SERVEIS

— Difusió a través de la revista de l’Ajuntament, que arriba a totes les ca-
ses, i la ràdio i la televisió locals. Això va fer augmentar el préstec de la
biblioteca i que hi vingués altra gent que no fossin estudiants. 

— Increment de les activitats per als nens (hora del conte, tallers, exposi-
cions, etc.) i difusió a l’escola. Això atrau molta gent que mai no ha tre-
pitjat la biblioteca i que ara per primer cop ho fa perquè hi porta els fills.

— Servei de visites guiades per a l’escola, institut i tots aquells grups o en-
titats que volen saber com és i com funciona la seva biblioteca.

— Edició d’un butlletí amb les novetats mensuals, que es difon a través del
correu electrònic a aquells que ho han demanat, així com a la revista i
a la biblioteca.

— Creació d’un espai on, arran de festes determinades (castanyada, Nadal,
carnaval, etc.), es crea un centre d’interès temporal on s’exposa el fons
relacionat amb la matèria que té la biblioteca.

— Compra d’expositors per a les novetats que ens van arribant a la bi-
blioteca. 

En oferir un fons més atractiu, la gent que hi venia s’adonava que la bi-
blioteca no era un lloc tan sols per als estudiants, sinó un on podien satisfer
les seves necessitats d’oci. També influïa el fet d’oferir un fons adequat a les
necessitats dels usuaris reals i potencials, ja que els primers podien atraure els
segons. I així ha estat moltes vegades, ja que en el cas dels immigrants es pas-
saven la veu que havien descobert la biblioteca i els havia ofert allò que ells
necessitaven (com ara els llibres per a aprendre l’idioma, la música, els ví-
deos, etc.)

En definitiva, intentem oferir als nostres usuaris allò que els agrada, tenint
en compte el seu nivell sociocultural, els seus hàbits i les seves necessitats, tal
i com ens diu el manifest de la UNESCO: «les biblioteques –en compliment
de la seva missió de biblioteca pública– tenen com a objectius principals fa-
cilitar instruments que ajudin a satisfer la necessitat d’informació, formació i
lleure de tots els ciutadans, i constituir-se en un espai de relació i sociabili-
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tat, centre d’accés a la informació i a la cultura local i comarcal i en un cen-
tre de promoció de la lectura»

Aquesta necessitat de lleure és el que ens porta a tenir tota una diversitat
social a la biblioteca que fa que hàgim d’atendre les necessitats dels usuaris a
través del fons i els serveis que tenim a l’abast. Tots aquells usuaris que hi
vénen per necessitat d’informació i lleure tenen uns hobbies, uns gustos, unes
necessitats informatives diferents, i és per això que el fons i els serveis que
s’ofereixen varien molt i s’intenta adequar el fons, al màxim d’encertada-
ment, a les inquietuds i les demandes dels usuaris. 

CONCLUSIONS

Al llarg de la nostra formació hem estudiat quina és la biblioteca ideal per al
públic ideal. Però, on és el públic ideal? Cada tarda, a qualsevol biblioteca
pública ens trobem una tipologia molt variada de lectors, amb diferents ni-
vells culturals. Una ullada ràpida i sense cap pretensió d’exhaustivitat, ens
mostraria el perfil d’aquesta diversitat: a) gent gran, jubilats principalment, de
sexe masculí, amb un nivell cultural mitjà-baix, que consulta bàsicament la
premsa diària i que en alguns casos s’enduu en préstec CD musicals; b) estu-
diants a la recerca de material didàctic i d’entreteniment: còmics, vídeos,
DVD i CD, si és possible de música del tipus OT; c) adults amb un nivell
cultural mitjà, sobretot mares amb nens petits, que s’enduen novel·les actuals,
contes i vídeos infantils; d) joves, no estudiants, amb un nivell cultural mitjà-
alt, interessats en temes d’actualitat, guies de viatges i música de major qua-
litat; f) immigrants, associats a la secció d’àudios i llibres d’autoaprenentatge
de castellà… I molts més. 

Les característiques de la població són bàsiques a l’hora de fer certes con-
sideracions. Tanmateix, si mirem el dia a dia de la biblioteca pública, cada
vegada hi ha un públic més variat, més heterogeni, amb unes necessitats i uns
gustos cada vegada més diferents, i la biblioteca té l’obligació d’intentar sa-
tisfer aquesta diversitat. Només cal fixar-nos en una família amb un nivell so-
cial, econòmic i cultural igual, i veurem que cada un dels seus membres té
unes «inquietuds culturals» diferents. 

Així, doncs, quin model de biblioteca hem de proposar? ¿La biblioteca,
temple sagrat de l’alta cultura, o la biblioteca espai cultural i social obert a to-
tes les cultures o a tots els nivells culturals? ¿Biblioteca transmissora del pa-
trimoni cultural «canònic», o biblioteca dinàmica i oberta a la diversitat cul-
tural on els lectors i les seves necessitats són l’aspecte prioritari? 
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Podem decidir nosaltres quins fons tenen una qualitat cultural i quins no?
Qui determina el grau de qualitat d’una novel·la o d’un CD? La crítica, els
experts, les campanyes editorials o els lectors? Així, doncs, ¿quin fons hem
d’escollir: els grans clàssics o els best-sellers? Vinicius de Moraes o Genera-
ción OT? Documents de qualitat o també fons més populars i efímers? Tots
sabem la resposta, és clar: cal trobar-hi un equilibri; però no és tan fàcil. 

Cada vegada és més difícil d’establir unes pautes, uns límits, un sedàs de
què hem de tenir i de què hem d’excloure sota sospita d’«anticultura». Da-
vant la impossibilitat d’adquirir totes les desiderates, ens cal filtrar i seleccio-
nar. Dependrà de la resposta de cada bibliotecari davant d’aquestes incògni-
tes que la biblioteca sigui «políticament correcta» o en canvi «degeneri» en un
nivell cultural baix. Ara bé, si hi ha una oferta però no hi ha una demanda,
es corre el perill de deixar de ser un referent per a la població.

El lector i la biblioteca ideal que un dia ens van insinuar a l’escola, no exis-
teixen. Tots tenim una idea del que ens agradaria que fos el públic ideal, però
cada vegada més els usuaris de biblioteques són més heterogenis, amb ne-
cessitats totalment diferents. Per això, quan definim la política de selecció del
fons documental, hem de tenir molt clar si ho fem en funció d’unes estadís-
tiques o en funció del grau de satisfacció de l’usuari.

No hi ha un únic model de biblioteca; cada una és diferent perquè cada
població té unes característiques concretes, i cada biblioteca intenta ser atrac-
tiva a la seva població per diversos motius. Per això, quan ens proposem con-
testar totes aquestes preguntes, cal tenir present les característiques que fan
diferent una biblioteca de l’altra, i alhora que donem respostes a l’usuari ha-
bitual, hem de fer l’esforç d’imaginar el lector potencial, un lector potencial
que viu a la mateixa població o que hi treballa o senzillament que s’assaben-
ta d’alguna matèria del seu interès. 

Perquè cada usuari evoluciona en el món de la cultura a la seva manera.
Si donem opcions, si s’ofereixen activitats, si la biblioteca oferta una selec-
ció de cultura variada, perquè partim de la base que tot és cultura, llavors es-
tem oferint la possibilitat d’informació i d’entreteniment, que és l’aspecte
clau de qualsevol biblioteca: donar la possibilitat del saber a qualsevol, sigui
el nivell cultural que sigui. Per això, entenem que el fons de la biblioteca ha
de ser obert, integrador, imparcial i difusor de valors i d’ideologies.

Hem presentat dues respostes a dues exigències diferents, però amb un
punt de partida comú: el respecte a la diversitat i la integració dels diversos
nivells culturals en l’àmbit de la biblioteca pública. 

L’experiència en ambdues biblioteques ha permès constatar que la inte-
gració de la diversitat cultural en l’espai de la biblioteca pública n’eixampla
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els horitzons, més que no pas els rebaixa. A través de la proposta d’uns itine-
raris de lectura «políticament incorrectes», no s’exclouen opcions, sinó que
se n’integren de noves. L’avenç cultural, el camí de la saviesa tantes vegades
representat pel símbol de l’escala, no seria possible sense uns primers esglaons
més propers al terra. Uns esglaons que no determinen mai una direcció;
aquesta la prendrà cada lector en funció dels seus interessos i les seves neces-
sitats. La biblioteca ha d’oferir-li aquelles eines que l’ajudaran a avançar en
el camp de la cultura, del coneixement i del creixement personal.

Tal vegada, el repte més important de la nostra tasca és deixar constància
escrita de la fonamentació de les decisions que prenem a l’hora de construir
aquests itineraris per als lectors. 


