
Moció del GM de la CUP a favor d’establir un programa de 
recollida i distribució de llibres usats.

Atès que l’Estatut de Catalunya (2006) manifesta, en el seu article 22, que “totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives 
individuals i col·lectives” i que en l’article 44, s’hi afegeix que “els poders públics han de fomentar la  
investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del 
patrimoni  cultural  de  Catalunya”,  així  com que “els  poders  públics  han  d’emprendre  les  accions 
necessàries per facilitar a totes les persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al 
patrimoni”.

Atès que. segons el Consell d'Europa, mitjançant la plataforma “Culture Watch Europe”, la cultura ha 
de ser definida com a  “l'ànima de la democràcia”.

Atès que, segons l'Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya (2010), “les 
polítiques culturals i els processos d’intervenció que se’n deriven, d’acord amb totes les evidències 
estadístiques, representen un factor positiu de primer nivell en el desenvolupament social, tant els 
aspectes estrictament productius, vinculats al creixement econòmic, com els que tenen a veure amb 
les condicions i la qualitat de vida o benestar social, aspectes molt vinculats a la noció de ciutadania”.

Atès que l'actual situació de crisi econòmica i social posa en perill l'accés a la cultura d'una part cada  
cop més important de la població de Manresa.

Atès que els  llibres  són una  de les  principals  eines  culturals,  que actuen com a  transmissors  i 
difusors de les idees, al mateix temps que estimulen l'activitat intel·lectual.

Atès que molts ciutadans i ciutadanes de la ciutat disposen de llibres que ja no utilitzen i que poden  
ser encara útils com a vehicles de difusió cultural.

Atès  que,  tot  i  l'existència  d'iniciatives  puntuals,  a  Manresa  hi  manca  un  programa  estable  de 
recollida, selecció i distribució de llibres usats.

Proposem:

1. Que l’Ajuntament elabori, en col·laboració amb els agents implicats, un programa de recollida de 
llibres usats, que contempli, com a mínim, les següents fases:

-Difusió del programa mitjançant els mitjans tradicionals (roda de premsa, notes, etc.) i els 2.0 
(apartat propi a la web municipal enllaçat a la portada. Facebook, Twitter, etc.)

-Xarxa de punts de recollida estable (AAVV, Biblioteques, espais municipals).
-Selecció dels llibres segons el seu estat i segons la matèria (separar els que no es puguin  

reaprofitar, fer blocs de llibres infantils, juvenils, d'estudi, novel·les, etc.).  
-Repartiment dels llibres prioritzant el servei a les persones més necessitades. El repartiment  

es pot fer mitjançant els serveis socials i culturals (ludoteques, biblioteques, EBASPs, centres cívics, 
etc.) i poden centralitzar-se en dates concretes (Sant Jordi, Nadal, Festa Major,...).

No obstant, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga                      GM de la CUP           Manresa,  14 de març de 2013 


