PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER L’ACCÉS I ÚS
COMUNITARI DEL CONEIXEMENT
APROVADA
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent
proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La lectura ens ajuda a valorar i a contrastar la informació que rebem a través de
diversos mitjans escrits, ja siguin impresos o digitals, i, per tant, omple de continguts i
de matisos la nostra opinió. En general, llegir ens aporta raonaments i arguments, i, en
conseqüència, ens afina l’esperit crític i ens fa més lliures.
La lectura contribueix a millorar les habilitats associades a la competència lectora com
són la comprensió, la capacitat de raonament i la memòria, les quals, al seu torn,
esdevenen recursos d’aprenentatge i comunicatius al nostre servei.
La lectura ens proporciona, al llarg de la vida, els coneixements necessaris perquè
adquirim la formació i el nivell cultural que ens proposem, imprescindibles per al
desenvolupament personal en el marc de la societat on vivim.
La lectura, sigui quin sigui el nostre punt de partida com a lectors, ens ofereix diverses
possibilitats d’accés: des de les variades propostes de lectura fàcil existents avui en dia
fins a l’ús de nous formats. Alhora, la lectura adaptada proporciona l’accés al plaer de
llegir i al coneixement a les persones amb discapacitats.
La lectura no ens fa perdre l’escriptura, ans al contrari: enriqueix l’estil individual amb
la gran varietat de recursos que els autors despleguen en els seus llibres. La lectura
atenta ens ajuda a escollir les tècniques i els criteris estilístics que considerem més
adequats per millorar els nostres textos.
La lectura compartida amb els altres per mitjà de clubs de lectura, tertúlies, xerrades,
conferències…, ens permet l’intercanvi enriquidor d’opinions i de coneixements, i fa
possible el contacte directe amb els creadors literaris. Aquestes activitats són
reforçades per la xarxa de biblioteques, sales de lectura i centres educatius.
La lectura ens aporta criteris en les diverses interaccions que s’estableixen a Internet i
que s’haurien de fer palesos en el nostre comportament cívic a les xarxes socials, en
l’obtenció i tractament de la informació i en la gestió dels recursos compartits.

La lectura ens dota, com a ciutadans, dels elements necessaris que reforcen el nostre
grau de compromís al qual ens obliga la voluntat de progrés, de millora i de benestar. I,
en el món de l’empresa, la promoció de la lectura pot esdevenir un centre d’interès en
la implicació voluntària en l’exercici de la seva responsabilitat social corporativa.
La lectura és una font d’aprenentatge universal que ens obre a la coneixença i a la
comprensió d’altres formes de vida, costums, cultures, ètnies, religions… Precisament
per això, es converteix en un dels fonaments més sòlids dels valors de la
interculturalitat i del multilingüisme.
Els suports físics i electrònics de lectura i accés a continguts multimèdia tenen, atès el
que s’ha exposat, una utilitat social estratègica, i per aquest motiu no és desitjable que
l’accés als mateixos es vegi dificultat per motius de renda.
La competència dels ajuntaments en matèria de lectura pública, reconeguda tant a la
legislació bàsica com a la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, corre el risc de
quedar obsoleta en alguns aspectes en el cas que no s’incorpori el foment i el suport a
l’accés a les tecnologies d’informació i comunicació en el camp d’acció municipal.
Tanmateix, el desenvolupament de tecnologies i comportaments de caràcter
col·laboratiu, com ara la socialització de llibres de text a les escoles, l’establiment de
sistemes d’intercanvi o reutilització de llibres, els sistemes informàtics basats en
programari i maquinari1 lliures i les infraestructures comunitàries d'accés a
telecomunicacions2 i internet, constitueixen eficaces estratègies d’apoderament
comunitari i de disminució del pes relatiu del mal anomenat mercat lliure en aquests
àmbits del coneixement. Aquest apoderament comunitari és, en definitiva, un eficaç i
eficient instrument d’universalització de l’accés al coneixement.
Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Crear una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva a
entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes de socialització i/o
reutilització de llibres, creació i/o dotació de biblioteques populars i circuits de donació
de llibres.
SEGON. Constituir un grup de treball que maximitzi i integri en una xarxa única els
actors i els projectes de promoció i us comunitari del coneixement existents a la ciutat,
a excepció de la socialització i/o reutilització dels llibres dels centres escolars que
seguiran tenint el marc del propi consell escolar municipal.
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Vegeu http://www.raspberry.cat/que-es-el-raspberry-pi/ i http://enaccio.debats.cat/ca/video/projecte-raspberryltsp-linkat-la-inform-tica-labast-de-tothom
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Vegeu https://guifi.net/ca

TERCER. Crear una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva
adreçada a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes
d'informatització amb maquinari i programari lliure.
QUART. Crear una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçada
a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes d'infraestructures
comunitàries d'accés a telecomunicacions i Internet.
CINQUÈ Continuar promovent que des de l'ajuntament s'estableixin contactes amb
operadors i empreses relacionats amb el món de la comunicació i Internet per tal
d'avaluar les possibilitats de cooperació mútua amb el propi Ajuntament.
SISÈ.- Les diferents línies de subvencions anteriorment citades prioritzaran en les bases
específiques aquells projectes que comportin un major impacte i implicació en
comunitats amb majors índex de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
SETÈ.- Aquests compromisos estaran condicionats a les noves bases de subvencions
que seran debatudes i acordades.

Isaac Albert i Agut
Portaveu del GM d’ERC-MES
Terrassa, 26 de setembre de 2016.

