
dimecres, 08 de març de 2023

Dia Internacional de les Dones
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les
Dones volem retre un petit homenatge a tres companyes
que formen part de l’equip de les biblioteques de la UdL,
la Montse Safont, la Maria José Royo i l’Asun de Andrés,
totes tres es troben a les portes de la jubilació. Ens hem
assegut una estona i els hi hem fet aquestes preguntes:

Com recordes la Biblioteca al teu inici?

Maria José: Molt diferent, gairebé no té res a veure amb el
que ara és una biblioteca i els serveis que es donen a
l'usuari; eren els anys 80 a la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza fins a l’any 1994 que vaig venir a la
Biblioteca de la Universitat de Lleida. Tot era manual, no
hi havia ordinadors. Les biblioteques eren llocs d'estudi i
consulta on el fonamental era el silenci i facilitar a l'usuari els llibres o revistes que necessités.

Explica’ns breument que té d’especial la teva feina dins de la biblioteca.

Asun: Per mi, el més especial és el tracte directe amb els nostres usuaris i usuàries.

Quin és el millor record que tens de la teva trajectòria com a bibliotecària?

Asun: El millor record que sempre m’acompanyarà és, sens dubte, l’afecte que he rebut durant tots aquests
anys.  

Com ha influenciat o afectat la tecnologia al teu treball

Maria José: Molt, no té res a veure una biblioteca de fa 38 anys amb el present, ni pel que fa a la feina ni als
serveis. 

Què penses dels recursos electrònics? Acabaran amb el format paper?

Asun: Des d’una perspectiva mediambiental, considero que totes dues opcions tenen pros i contres. El més
important és que convisquin amb bones polítiques que regulin l’impacte mediambiental que suposa produir
ambdós recursos. Les biblioteques ofereixen la possibilitat de reutilitzar un mateix producte i d’aquesta manera
fer-lo més sostenible. Crec que el format paper mai caurà en l’oblit.  

Llibre en paper o llibre electrònic?

Montse: Sempre paper. 

Recordes alguna anècdota que t’hagi passat al llarg de la teva carrera professional?

Asun: Crec que l’anècdota més divertida és que tinc l’inevitable costum de respondre al telèfon fix de casa meva
dient: Biblioteca digui?

Al teu criteri, quines són les habilitats que ha de tenir avui en dia un bibliotecari o una
bibliotecària? 

Asun: Diria que és un perfil intel·lectual acadèmic, amb una bona formació, interès per la cultura i bona
competència emocional per mostrar molta empatia i assertivitat. 

Creus que el treball de bibliotecari o bibliotecària és vocacional?

M. José Royo, Montse Safont i Asunción de Andrés
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Maria José: Penso que tots els treballs haurien de ser vocacionals per poder-ne gaudir. El que passa és que en
molts casos això no és així.

Quin creus que és el futur de la nostra professió?

Maria José: Amb certesa no ho sé. Però avui dia treballar en una biblioteca és posar-se al servei de les
necessitats informatives i documentals de les persones en un sentit extens. Els bibliotecaris hauran d'anar
assumint moltes més tasques degudes a la ràpida evolució de la tecnologia i també a causa del canvi dels
hàbits dels usuaris i de les exigències d'accés a la informació. Això comporta una adequació dels serveis a les
noves necessitats dels usuaris.

El  8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Creus que les biblioteques
contribueixen a la lluita per a la igualtat de gènere?

Asun: Les biblioteques són espais que vetllen per acompanyar a tots els seus usuaris i usuàries; així com per
oferir recursos de diverses autories perquè tothom s’hi pugui veure representat.  

Com vius el 8 de març com a dona i com a bibliotecària?

Maria José: Un dia en què em sento especialment orgullosa de ser dona.

 Ara que ja s’apropa la jubilació, tens previst omplir l’agenda d’activitats? O ja la tens omplerta?

Montse: Tinc pocs plans preparats, el que vull és gaudir del meu temps.

 

De tu a tu... Asun Maria José 
Si pogués tenir un súper poder, escolliria... Poder de la sanació Poder conèixer el futur abans que passi

Si marxés a una illa deserta, m'enduria... El bitllet de tornada
Una xarxa de pesca, un ganivet i alguna cosa per
poder fer foc

Una de les obres mestres que sé que he de llegir,
però se'm resisteix

El Quixot El Quixot

El darrer llibre que he llegit
El codi Da Vinci, de Dan
Brown

El latido de la tierra, de Luz Gavás

El primer llibre que incorporaria en una biblioteca
imaginària...

Un món feliç, de l'Aldous
Huxley

El Petit Príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry

Un dels llibres que m'ha llevat la son és... Els manuals acadèmics No sabria dir-ne un, perquè molts m'han tret la son

El primer disc que em vaig comprar va ser...
El baúl de los recuerdos,
de Karina

Mis manos en tu cintura, de Salvatore Adamo

Un disc que em compraria o regalaria és...
Qualsevol àlbum de
l'Alejandro Sanz

Mediterráneo de Joan Manuel Serrat

Aquest estiu m'agradaria anar de viatge a... Praga, Viena i Budapest Finlàndia, Xangai o la Polinèsia Francesa

Un plat que tinc traça per a cuinar és... El pop
El cabrit rostit amb tomàquets cherry marinats i
patates al forn

La darrera pel·lícula que he vist al cinema... Alcarràs, de la Carla Simón Alcarràs, de la Carla Simón

La darrera sèrie que has vist a les plataformes
digitals...

The good doctor The crown

Si no hagués estat bibliotecària, m'hauria dedicat...
Al món de l'educació, fent
de mestra de primària

Al món del turisme
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El meu missatge per a nenes i dones joves és...

Que mai oblidin que son
beneficiaries de dones
generoses que ens han
precedit i han vetllat per
millorar el nostre present.
Cal que continuem lluitant
pels nostres drets; per
elles, per nosaltres i per les
que vindran.

Jo els aconsellaria que llegissin, ja que és una de
les maneres d'adquirir cultura i d'enriquir-se en tots
els sentits.
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