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1. ANTECEDENTS 

Bona part de les biblioteques de Catalunya compten en aquests moments amb 

persones que, de manera lliure i sense cap contraprestació econòmica, porten 

a terme tasques en el si de la biblioteca per donar resposta a diverses 

situacions. Aquesta realitat ha estat sovint promoguda per xarxes 

supramunicipals que han impulsat aquest “voluntariat de biblioteques” amb la 

voluntat d’aportar un valor afegit a aquests equipaments, ampliar el seu camp 

d’actuació i complimentar la seva activitat i incrementar l’impacte davant la 

ciutadania. A més, aquestes actuacions han potenciat el rol de determinats 

usuaris, que un cop involucrats en les activitats de la biblioteca, es 

converteixen, de ben segur, en els seus millors difusors i impulsors. 

Aquest tipus d’actuacions i projectes -que han estat àmpliament impulsats des 

de les administracions públiques responsables de les biblioteques, tot i 

l’existència a Catalunya de la Carta del Voluntariat, adoptada pel Parlament de 

Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996- es troben en 

aquests moments amb la necessitat de repensar-se, ja que de manera 

inequívoca la Llei 25/2015, de voluntariat i del foment de l’associacionisme 

situa el voluntariat únicament en el marc de les entitats privades sense ànim de 

lucre, i per tant, limita el paper de les administracions a la promoció i el foment 

d’aquesta realitat. 

Davant la voluntat manifestada per algunes biblioteques de continuar 

implementant aquest model de gestió -que clarament entra en conflicte amb 

una llei aprovada pel Parlament de Catalunya- pel temor de moltes d’elles a 

“perdre els seus voluntaris i els seus projectes”, fem públiques un seguit de 

consideracions generals amb l’objectiu que puguin ajudar a aclarir alguns 

conceptes en relació a aquest tema. Aquestes consideracions apunten vies de 

solució amb la voluntat de preservar el fet que la biblioteca continuï essent un 

equipament de naturalesa comunitària, que acull en el seu espai projectes que 

donen resposta a les necessitats de la comunitat i del territori on rau i en les 

quals l’ús d’aquest espai aporta valor afegit a l’acció. 

Igualment fem també unes recomanacions que permetin abordar de manera 

directa, a mode de diagnosi, què fer amb els projectes que ara tenim a les 
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biblioteques i que no poden continuar-se fent com es feien, en compliment de 

la normativa vigent. 

És ben cert que el voluntariat de biblioteques és una “marca” que ha fet 

fortuna, però que en aquest moment no ajuda a visualitzar el canvi que la 

societat demana, expressada a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. 

D’acord amb això, és recomanable començar a oblidar el terme “voluntaris de 

la biblioteca” i poder començar a explicar que hi ha voluntariat a les 

biblioteques, a dins de l’equipament. En aquest sentit, considerem que cal ser 

força curós en utilitzar correctament el llenguatge, ja que el voluntari no és de 

la biblioteca sinó que està a la biblioteca. El nom no fa la cosa  però si deixem 

d’utilitzar aquesta expressió, segurament serà més fàcil veure-ho d’una altra 

manera. 

Això és així perquè el voluntariat no té cap vincle amb la biblioteca, més enllà 

de ser el lloc en fa la seva acció; de fet, el voluntariat està a la biblioteca com 

podria estar al carrer, a un altre equipament públic, al domicili d’un particular o 

al bell mig de la natura. Allò realment important és què fa i per a què ho fa i així 

doncs, de ben segur que, a les biblioteques, hi ha voluntariat educatiu, 

voluntariat social o voluntariat cultural. 
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2. CONSIDERACIONS GENERALS 

El repte de tots els agents implicats, administracions públiques, persones 

voluntàries, entitats, etc., és que les finalitats de la Llei (divulgar, fomentar, 

reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat), es compleixin. En aquest 

sentit, us fem un seguit de consideracions generals vinculades a la Llei 

25/2015 i a la funció de les biblioteques: 

1. Que la biblioteca no pugui tenir voluntaris no vol dir que no hi pugui haver 

voluntaris en una biblioteca (això és, dins d’una biblioteca). 

o Vol dir simplement que ni els voluntaris ni els projectes de 

voluntariat  poden dependre de la biblioteca pública.   

o Vol dir que la relació la té –necessàriament- la biblioteca amb 

una entitat i amb el projecte que aquesta entitat desenvolupa 

dins de la biblioteca. 

2. Que la biblioteca no pugui tenir voluntaris no vol dir que s’hagi de renunciar 

a tot el que es feia fins ara.  

Vol dir que s’ha de poder mirar el què es feia i el com es feia i en cada 

cas aplicar el que pertoqui.  

En alguns casos el “voluntariat de biblioteques” feia o fa actuacions/activitats 

que: 

o Estan definides dintre de les funcions de la biblioteca i són 

competència de la biblioteca, i per tant cal donar-hi resposta amb 

recursos propis (per exemple, entre d’altres solucions, fent la 

contractació d’un reforç, d’un recurs puntual, ressituant la dedicació 

del bibliotecari/ària, etc.). 

o No estan entre les funcions ni són competència de la biblioteca, 

però són funcions i/o competència d’algun altre equipament públic 

(casal cívic, casal de gent gran,...), i per tant ja s’hi dóna resposta 

des de recursos propis de l’AP. En  tot cas caldria resoldre 

aquesta situació (per exemple, deixant de fer aquestes actuacions i 

establint vies/convenis de col·laboració amb els altres equipaments 

per a l’optimització dels recursos públics, etc). 
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o No estan entre les funcions ni són competència de la biblioteca ni de 

cap altre ens públic, i per tant  no es poden dur a terme des de la 

biblioteca,...i encara menys amb un recurs –la persona 

voluntària- que no li és propi.

Com reconduir aquests projectes que no pertoquen? 

Aquestes actuacions/activitats que fins ara han estat projectes 

d’interès (projectes interessants) per a les biblioteques, i en els 

quals  aquesta hi ha jugat un paper principal, s’han de repensar. En 

aquest sentit, es proposa fer-se un seguit de preguntes (*) per 

ajudar a definir els aspectes clau d’aquests projectes i trobar la 

millor de les solucions per a ressituar-los: 

� Per a qui és interessant el projecte? 

� Per a què és interessant el projecte? 

� Quins objectius té? 

� Estan els objectius relacionades amb les funcions de la 

biblioteca? 

� Qui proposa el projecte? D’on sorgeix la idea o la proposta? 

(amb la resposta a aquestes preguntes es podrà constatar, 

per exemple, si es dóna resposta a persones que s’acosten 

per interès propi dient que volen fer una activitat concreta 

allà, perquè els sembla que quadra molt amb la biblioteca, i 

que ho faran voluntàriament, sense cobrar res. En aquest 

cas, cal fer-se les preguntes oportunes, com ara respondre a 

si atendre i donar resposta a peticions de ciutadania que vol 

fet coses concretes és, o no, funció de la biblioteca, etc). 

Respondre aquestes preguntes porta a saber a qui correspondria fer aquesta 

actuació/activitat i, per tant, amb qui caldria contactar per seguir perseguint els 

mateixos objectius. 

(*) en la segona part d’aquest document s’aprofundeix en aquesta metodologia, oferint pautes de reconducció 

de projectes que es trobin en aquesta situació. 

�
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3. RECOMANACIONS  

Tot seguit s’apunten algunes recomanacions per encarar el repte de ressituar 

tant els projectes que desenvolupen actuacions/activitats que no són pròpies 

de la biblioteca i que es realitzen amb recursos impropis(voluntariat), com  

reconduir les actuacions de les biblioteques en les quals hi ha “voluntariat” que 

depèn directament de la biblioteca: 

Com començar?  

Primer de tot us caldria fer una relació de totes les activitats/actuacions que 

es fan a la vostra biblioteca (fora de la feina que feu els bibliotecaris/àries). 

Després, per a cadascuna caldria: 

1. Apuntar si responen o estan molt relacionades amb funcions que pertoquen 

a la biblioteca? (SI-NO). 

2. Apuntar si responen o estan molt relacionades amb funcions que pertoquen 

a un altre equipament públic/municipal? (SI-NO). 

3. Apuntar a quines hi participa “voluntariat”. 

4. Seleccionar aquestes darreres i per a cada una d’elles apuntar: 

o Quin és l’objectiu. 

o Breu descripció de l’activitat. 

o Tasca que hi fa el voluntari/ària. 

o Cada quan es fa i quan dura? 

o Quants voluntaris hi participen? 

o De qui rep les indicacions el voluntariat, qui el coordina? 

o Quina és la franja d’edat dels voluntaris d’aquesta activitat? 

o Qui es fa càrrec de la pòlissa d’assegurança del voluntariat. 

o Hi ha alguna entitat vinculada a l’activitat/projecte? I quin és el seu 

paper? 

�

Com continuar?: 

Amb les respostes que hagueu obtingut, podeu aplicar el següent mètode. 

A. Les activitats/actuacions que a la pregunta número 1, siguin afirmatives 

(SI),  cal fer-les amb personal propi o contractat  que és l’únic recurs humà 

a l’abast de les AP, o bé deixar-les de fer.  
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B. Les activitats/actuacions que a la pregunta número 2, siguin afirmatives  

(SI), caldria deixar-les de fer i/o fer-les des d’un altre equipament  i buscar 

la via de col·laboració, i, per tant fer-les amb personal propi o contractat  

que és l’únic recurs humà a l’abast de les AP. 

C. La resta d’activitats/actuacions que han quedat de les preguntes 1 i 2 en el 

NO són les actuacions que segurament es troba la major part de voluntariat 

i és el les que ens cal focalitzar en reconvertir, ja que si no són pròpies, no 

les hauria de fer la biblioteca, i si es suposa que són d’interès general les 

hauria de fer/proposar algun altre agent de la comunitat, i en aquest cas 

concret una entitat privada sense ànim de lucres que és l’espai natural del 

voluntariat. 

�

En aquest darrer cas, si vist l’interès del projecte i els objectius que cerca, es 

valora que la biblioteca ha de continuar-hi vinculada i es decideix que aquesta 

ha d’implicar-se per esdevenir un agent clau en el seu desenvolupament 

(perquè l’espai/funció de la biblioteca té un efecte i/o juga un paper important 

en aquest tipus d’actuacions/activitats) cal tenir molt clar, d’entrada, que 

aquests projectes no els pot dur a terme la pròpia biblioteca i que caldrà 

segurament interlocutar i relacionar-se amb altres agents de la comunitat i 

compartir la visió del què es vol aconseguir, essent proactius per tal que 

l’equipament jugui el seu paper en el projecte tot respectant -sempre i en tot 

cas- els límits apuntats i el seu rol com a equipament públic.��

�

Aquí és on podem començar a identificar, quines organitzacions del nostre 

entorn poden compartir els mateixos objectius i com podríem promoure la 

seva co-participació en el projecte. 

a. Entitats que ja tenen relació amb el projecte. 

b. Entitats del municipi que tinguin objectius similars. 

c. Teixir aliances i acords i explorar propostes d’actuació. 

�

Si això és fa així, aquests altres agents decidiran si volen o no ser part 

d’aquesta proposta, en la qual hi intervindran tots des de les seves atribucions i 

característiques.  

Per blindar el model, caldria portar a terme aquests dues darreres passes:�

d. Signar un conveni o acord de col·laboració entre entitat i biblioteca. 
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e. Acordar formar del projecte garantint que l’encaix de les persones 

voluntàries que hi participaran i el de les entitats es fa d’acord a la 

Llei 25/2015 (persones voluntàries vinculades a les entitats, full de 

compromís entre l’entitat i les persones voluntàries, respecte dels 

drets i deures de les parts, etc). 

En funció de les aliances, acords i pactes que puguin articular-se a l’entorn del 

projecte, aquestes actuacions/activitats podran continuar implementant-se dins 

de la biblioteca, amb el valor afegit  

o d’haver sumat diversos actius de la comunitat en el seu disseny i 

implementació. 

o situar-les dins del marc de la legalitat. 

Si teniu alguna consulta podeu contactar amb el Servei de promoció de 
l'Associacionisme i el Voluntariat a través del correu electrònic  
spav.tsf@gencat.cat. 


