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MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE LA BIBLIOTECA DE SANTA EULÀLIA

Atès que les biblioteques són sinònims de cultura i espais de foment de valors com la llibertat,
el progrés i el desenvolupament de la societat dels individus.

Atès que les biblioteques públiques són un servei públic essencial  i  un instrument de lluita
contra  la  desigualtat  ,que  fomenta  l'accés  democràtic  a  tothom a  la  cultura,  l'educació,  al
coneixement i a la informació de la ciutadania.

Atès que el govern municipal ha decidit  unilateralment i  sense tenir en compte l'opinió dels
usuaris, veïns i veïnes i entitats del barri tancar la biblioteca de Santa Eulàlia.

Atès que la biblioteca de Santa Eulàlia, va ser una de les primeres biblioteques públiques de la
ciutat i  des de l'any 1970 és un punt de difusió cultural i de cohesió social de barri.

Atès  que  l'equip  de  govern  vol  tancar  i  substituir  aquest  equipament  per  un  projecte
de “Bibilomercat”.

Atès que el “Bibliomercat” no és una biblioteca sinó un servei d'extensió bibliotecària.

Atès segons la memòria de la Biblioteca de Santa Eulàlia del 2019, aquest equipament cultural
dona servei a 23.063 veïns i veïnes dels quals 11.415 tenen carnet, que vol dir que el 49,49%
ciutadans d'aquesta zona del barri de Santa Eulàlia té carnet de la Biblioteca.

Atès que segons aquesta mateixa memòria del 2019 la Biblioteca ha tingut 63.259 visites, 528
nous carnets, més de 100 activitats amb 2.389 participants, més de 3.000 préstecs de llibre i
4.157 usuaris de wifi.

Atès  que  aquestes  dades  demostren  que  la  Biblioteca és un  servei  públic  arrelat  al  barri
que és utilitzat per adults, joves i infants.

Atès que la Biblioteca de Santa Eulàlia és un espai de suport a l'aprenentatge de les escoles,
instituts i altres centres educatius.
 .
Atès que al Districte III el 2010 disposava de 3 Biblioteques i amb el tancament de la Biblioteca
de Santa Eulàlia només quedaria una, la Biblioteca de la Plaça Europa.

Atès que el Mapa de Lectura de Catalunya del 2014 ,que recull les necessitats dels serveis
bibliotecaris,  manifestava respecte  a la Biblioteca de  Santa  Eulàlia  que  havia  d'ampliar-se  o
traslladar-se, però en cap cas tancar-se.

Atès que l'Ajuntament no ha estudiat  ni  ha avaluat  altres alternatives al  tancament com la
comprar l'edifici,  negociar amb el propietari un nou lloguer, desenvolupar obres de millora o
buscar un nou espai.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Reconèixer la bona tasca que realitza la Biblioteca de Santa Eulàlia al barri.

SEGON.- Instar a l'equip de govern a mantenir la Biblioteca de Santa Eulàlia fent les millores
d'accessibilitat i de seguretat de l'equipament, renegociant el lloguer o buscant un nou espai
garantint que no es tanqui aquest equipament sense haver trobat una ubicació alternativa.
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TERCER.- Establir  una comissió de treball formada per l'equip de govern i  l'Associació de
veïnes i  veïns Som Santa Eulàlia  per tal  buscar  les solucions necessàries per mantenir  la
Biblioteca de Santa Eulàlia.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords  als treballadors i treballadores de la Biblioteca de
Santa Eulàlia, a l'Associació de veïnes i veïns Som Santa Eulàlia, a les escoles i instituts del
Barri i al consell de Districte III.


