Biblioteca Pública des Castell
Celebració del 50 aniversari de la biblioteca
Moltes gràcies a tots per venir, m'emociona que avui ens acompanyeu en un dia tan
especial per al poble des Castell i per a la nostra professió, la de bibliotecaris. Veure que
és possible anar fent anys i donar el millor de nosaltres per a una finalitat preciosa: fer
arribar als usuaris el nostre amor per la lectura i per la cultura. La cultura, el coneixement,
l'educació totes aquestes són les «armes» amb les que la biblioteca pública lluita per
aconseguir una societat lliure, crítica, democràtica, igualitària i pacífica.
El 29 de juny de 1967 a les 18h es va inaugurar oficialment la «Biblioteca Pública
Municipal de Villa Carlos». Feia temps que na Maria Lluïsa Serra, directora de la
Biblioteca de Maó, veia la necessitat que tots els pobles de l'illa tinguessin la seva
biblioteca pública. De fet, des que el 1951 ocupà el càrrec de directora de la Casa de
Cultura de Maó, es podria dir que es convertí en la directora de la Casa de Cultura de
Menorca, perquè, entre moltes altres coses, encetà les agències de lectura que feien
arribar llibres als pobles on no hi havia biblioteca.
Amb l'empenta de na Maria Lluïsa Serra, l'Ajuntament des Castell va fer passes perquè el
poble gaudís d'una biblioteca pública. El batle d'aquell moment, n'Antonio Pomar
Gutiérrez, havia demanat en nom de l'Ajuntament des Castell que la inauguració fos el
1965 perquè coincidís amb el centenari del naixement de l'il·lustre escriptor natural des
Castell, Àngel Ruiz i Pablo, al final no va ser possible (sí que ho ha estat 49 anys
després!).
Aquell estiu del 1967 es van inaugurar també les biblioteques de Sant Lluís, Ferreries i Es
Mercadal completant d'aquesta manera la xarxa de biblioteques de Menorca. El Director
General de Archivos y Bibliotecas, Eleuterio González Zapatero, aprofità per inaugurar-les
totes els dies 29 de juny i 1 de juliol. També se celebrà el centenari de l'obertura de la
biblioteca pública de Maó i visità les ja creades biblioteques públiques de Ciutadella i
d'Alaior.
La biblioteca es va inaugurar al «local sito a la izquierda entrando de las Casas
Consistoriales, con la puerta abierta a la plaza Generalísimo, completamente
independizado, y que tiene una superficie de unos 50 metros cuadrados». Aquella
biblioteca disposava de secció infantil, hemeroteca, zona d'estudi i secció d'adult.
Des d'aquell emplaçament a aquesta nova ubicació la biblioteca ha canviat i ha guanyat
espai, nous suports de la informació, noves tecnologies que donen un accés molt més
ràpid a la informació, noves formes d'arribar al coneixement, una Xarxa de Biblioteques de
Menorca que uneix esforços i coneixement, lleis que aporten un marc legal a la feina que
es fa des de les biblioteques, i molt més. I ara les biblioteques són molt més que un lloc
on trobar informació i lectura, són un espai d'aprenentatge, de comunicació, de creació de

cultura, un punt de trobada social, però també són aquells llocs de pau i tranquil·litat que
tant necessitam!
Agraïments
Carla Gil, per haver fet aquest cartell preciós.
Begoña Mercadal, regidora de Cultura, i Marga Saura, tècnica de Cultura, per haver posat
la cirereta del pastís a aquest 50 aniversari.
A na Sílvia Vivó pel gran conta contes que ha fet avui capvespre i a na Fàtima Anglada
per programar-lo per a la Xarxa de Biblioteques.
A en Jordi Odrí i en Joan Taltavull pel microteatre que representaran demà, amb l'obra
Amants, guanyadora del premi teatre de butxaca 2016.
I a na Maribel Silvent perquè divendres ens farà retornar a la nostra infància amb els
contes i poesies de na Gloria Fuertes a qui no hem volgut oblidar perquè és el centenari
del seu naixement.
Als companys de la Xarxa de Biblioteques, pels seus consells, en especial a na Joana
Garau, bibliotecària i arxivera de l'Ajuntament de Sant Lluís, per ajudar-me en moltes
coses que desconeixia sobre l'organització d'actes i activitats!
No em vull oblidar a na Magda Marquès i a na Xisca Fortuny, anteriors bibliotecàries,
perquè el mèrit que aquesta biblioteca hagi estat oberta 50 anys també és seu.
A l'Ajuntament des Castell, i en concret al batle, Lluís Camps, i a la Regidora de Cultura,
Begoña Mercadal, per creure en la biblioteca i donar un nou espai ampli i renovat a la
biblioteca!
I si m'ho permeteu, m'agradaria dir que no us oblideu de l'arxiu, no només perquè és la
memòria d'un poble, sinó perquè de la seva bona organització en depèn que tota institució
sigui eficient i transparent.
I per acabar agrair a tots els ciutadans i usuaris de la biblioteca el venir, i venir i seguir
venint!
Que puguem fer 50 anys més!
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