
Moció que presenta les JERC per ajustar els serveis bibliotecaris i aules 
d’estudi a les necessitats dels estudiants gironins 
 
Les biblioteques són equipaments públics molt potents i necessaris, tant per la 
difusió cultural pel conjunt de la ciutadania com per garantir l’èxit acadèmic dels 
estudiants. Són l’espai ideal per buscar informació, realitzar tasques de 
recerca, així com per estudiar. Una biblioteca és una de les millors opcions 
quan es vol trobar un ambient silenciós, agradable, tranquil i preparat. 
 
Girona compta amb una xarxa de biblioteques extensa i adequada per 
assegurar aquest creixement intel·lectual i cultural. Tanmateix, presenta 
diverses mancances. Molts estudiants voldrien recórrer a aquests espais per 
poder realitzar tasques o estudiar, aprofitant al màxim les hores del dia, i 
treballar fins tard. Ens trobem, però, que només poden accedir a una 
d’aquestes en horari nocturn -l’Ernest Lluch- i només uns dies abans de les 
PAU i, en època d’exàmens universitaris, a la biblioteca de la UdG de Montilivi. 
Pel que fa a la biblioteca de la UdG, no és accessible fàcilment: el transport 
públic és escàs i, fins i tot, inexistent (els diumenges). 
 
No es tenen en compte els estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat o cicles 
formatius, que tenen els exàmens al llarg de tot el curs, i no només els dies 
previs a la selectivitat. A més, cal sumar el fet que en època d’exàmens els 
estudiants no universitaris no poden accedir l’edifici, ja que s’han d’identificar 
amb el Carnet UdG. 
 
Ens trobem, doncs, amb poques alternatives a les biblioteques, perquè no 
s’habiliten sales d’estudi en centres cívics, Casa de la Cultura, biblioteques o 
altres dependències municipals… 
 
Una sala d’estudis, seria perfecte per cobrir aquestes necessitats. Sense servei 
de préstec ni consulta, únicament que reuneixi les condicions necessàries per a 
poder estudiar còmodament i en horaris més enllà dels habituals, atenent a les 
necessitats de molts estudiants de la ciutat. 
 
Les experiències de ciutats del nostre entorn exemplifiquen l’èxit que tindria 
aquesta proposta i el seu baix cost per implementar-ho, ja que únicament les 
despeses de subministraments i d’una única persona responsable de la guarda 
de l’espai serien suficients. A més a més, podria servir per crear un lloc de 
treball a joves estudiants (amb conveni) que es podrien encarregar de la sala 
d’estudi, i ser-ne responsables quan estigui oberta en horari nocturn. Les 
ciutats del Prat de Llobregat o Barcelona en són un bon exemple. 
 
Aquesta proposta està pensada per a millorar les condicions dels gironins i 
gironines i així millorar el seu rendiment acadèmic i potenciar la xarxa 
d’equipaments municipals destinats a aquests efectes. 
 
Reduiria una problemàtica que es fa evident múltiples vegades l’any i oferiria un 
servei més als ciutadans. Biblioteques amb horaris d’obertura més amplis. 
Aules d’estudi habilitades pels caps de setmana i també en horaris nocturns. 
Transport públic que connecti els serveis de manera àgil, còmode i accessible, 
etc. 



 
Per totes aquestes raons, des de les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya defensem un cop més i portem a debat del Ple de l’Ajuntament de 
Girona perquè s’aprovin les següents mesures: 
 
1. Que s’estudiï l’ampliació dels horaris de les biblioteques o altres equipaments 

de la ciutat, garantint que cada dia de la setmana hi hagi servei en alguna 
franja horària i que s’allargui l’horari, sense serveis de consulta ni préstec, 
fins entrada la nit. 

 
2. Que més enllà dels serveis de biblioteques ampliats, hi hagi un servei 

permanent i continu diari on dirigir-se a estudiar sigui l’època que sigui i en 
un horari que s’allargui fins a les 01.00 de la matinada, ampliant aquest 
horari fins a les 03.00 en èpoques punta (selectivitat, exàmens universitaris, 
etc.). 

 
3. Que s’estudiïn alternatives de mobilitat per facilitar el desplaçament autònom 

dels estudiants gironins als centres d’estudi, i/o que les sales d’estudi 
estiguin repartides de manera estratègica per la ciutat per facilitar-hi 
l’arribada dels estudiants.  
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