
El Xifré
La biblioteca tranquil·la

Proposta per la consulta sobre 
la nova ubicació de la 
biblioteca



Introducció

La biblioteca que imaginem al Xifré és  lluminosa, harmònica, amb vistes relaxants,
amb un entorn ampli  i variat per fer activitats a l’exterior (balconada, pati, feixes...), al
costat del Centre Espriu i amb sales d’estudi 24h als locals de la balconada. 

Un edifici d’estructura singular, amb l’interior format per arcs de mig punt de maó
tradicional i sostres de volta catalana, amb una planta baixa de grans finestrals i més de
5 metres d’alçada que permet crear espais diferenciats.

Envoltada d’altres equipaments que, amb el potencial dinamitzador de la biblioteca,
trobaran al Xifré un punt de confluència tranquil i saludable. A més, la nostra proposta
inclou  resoldre  el  dèficit  històric  d’accessibilitat  a  tota  la  zona  amb la  instal·lació
d’unes escales mecàniques entre els Jardins Xifré i els jutjats.

Pel que fa a les  Clarisses, proposem un gran equipament de  servei a les persones
que aculli Serveis Socials, Centre Tallaferro, Cau St Francesc, AEiG Flos i Calcat, els joves
del Pla de Transició al Treball (PTT), Creu Roja, Junts per l’Autisme, Associació Aniol... un
equipament amb un gran potencial de sinergies que, de retruc, donaria continuïtat
a la seva funció original de servei a la comunitat.

Antecedents

Arenys de Mar és un municipi de 15.368 habitants (2017), de la comarca del Maresme,
amb un terme municipal de 6,8km2 d’extensió.

La biblioteca actual, d’uns 900m2 de superfície útil, és insuficient per oferir el servei
adequat al municipi. 

La  Diputació  recomana,  pel  nombre  d’habitants  d’Arenys,  una  biblioteca  amb  una
superfície de 1600m2. A més, com a particularitat local hi ha la idea d’englobar, en un
únic equipament:

• la biblioteca, amb un important fons d’autors locals com  Fèlix Cucurull i Ferran de
Pol entre d’altres. 1600m2

• el Centre Espriu, amb zona de consulta, despatx i fons documental

• l’arxiu municipal, l’històric i l’actual, 560m2

Des de la CUP sempre hem defensat que abans de prendre decisions tan importants com
traslladar  la  biblioteca  o  comprar  el  convent  de  les  Clarisses  calia  elaborar  un  pla
d’equipaments i serveis a llarg termini però creïble, consensuat amb tots els grups
polítics, els responsables dels equipaments i usuaris, perquè traspassi legislatures i,
per tant, sigui  realitzable. A part de la biblioteca, molts altres serveis necessiten ser
revisats   tant  en  usos  com  infraestructures: L’Ajuntament,  el  Mercat  Municipal,  el
Calisay, el Xifré, les Clarisses... 

Ens hauria agradat, doncs, que la decisió d’on ubicar la nova biblioteca
fos  en  el  marc  d’aquest  plantejament  global  d’equipaments  i  serveis
posant  totes  les  peces  del  trencaclosques  damunt  la  taula  per
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reordenar-les amb coherència i a llarg termini. Això, malgrat la nostra insistència,
no ha estat possible, i ara decidirem on anirà la biblioteca sense aquest horitzó de futur
definit.

Per  aquest  motiu,  animem a  tots  els  arenyencs a  participar  a  la  consulta  tenint  en
compte la importància que té pel conjunt de la vila, pensant en tots els reptes de futur
que en depenen.

Els reptes de la consulta

Des  del  nostre  punt  de  vista,  a  la  consulta  sobre  la  ubicació  de  la  biblioteca  ens
enfrontem a tres reptes:

• 1r  repte:  decidir  quin  edifici i  el  seu  entorn  ens  agrada  més  per  la  nova
biblioteca

• 2n  repte:  preveure  quins  efectes  socio-culturals  i  de  mobilitat tindrà  la
biblioteca a la nova ubicació

• 3r  repte:  preveure  com  afectarà la  nostra  decisió  sobre  el  conjunt
d’equipaments i serveis

Des de la CUP volem remarcar que tant la proposta de biblioteca que fem al Xifré com
les altres propostes per triar  a la consulta (Clarisses i  Calisay) només són idees per
reflectir el model de biblioteca i les oportunitats que ofereixen els diferents espais. No
són, per tant, projectes tancats i definitius, només projeccions del que es pot arribar a
fer.

Un  cop  triat  l’equipament,  serà  la  Diputació  qui,  amb  criteris  tècnics,  elaborarà  el
projecte final.
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La nostra proposta: la Biblioteca al Xifré

1r repte: per què al Xifré?

La biblioteca que volem

Les biblioteques del s.XXI són molt més que un espai de llibres i estudi. Són espais de
socialització, amb programa d’activitats i de formació, dinàmics en els usos, inclusius, i
intergeneracionals, on l’eix de trobada és la cultura a través de la lectura. Són espais de
tranquil·litat, respecte, serenor i harmonia.

Pel  que  fa  a  l’edifici,  es  busca  que  sigui
identificable,  visible però  en  una  zona
tranquil·la,  més  horitzontal  que  vertical,
envoltat de natura, amb molta llum natural,
grans obertures i  bones vistes.  Amb una
arquitectura amb caràcter i prou versàtil com
per  poder  definir  espais  de  diferents
característiques per  als  diferents  usos
(espais  amplis,  espais  de  recolliment,  de
tranquil·litat,  de  concentració,  de  treball  en
grup, d’activitats culturals...).

El Xifré, tan pel seu emplaçament
lluminós  i  saludable,  l’entorn
obert  i  espaiós,  l’estructura
singular i harmònica de l’edifici
i les possibilitats que ens ofereix,
és  un  espai  ideal  per  aquest
concepte de biblioteca.

Enllaç: Arquitectura de la Biblioteca Pública.

http://www.diba.cat/documents/16060163/99772707/arquitectura_biblioteca_publica.pdf/
60260133-b597-4394-9988-6cbd1e722b4f

Enllaç: Equipaments bibliotecaris sostenibles i saludables

http://www.diba.cat/documents/16060163/25606348/Equipaments+bibliotecaris+sosteni
bles+i+saludables/ddc08f31-431f-46fd-b803-d943bb4ac36f
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El Xifré. Com és i com l’imaginem

IMG5: Edifici Xifré

És un dels edificis més singulars d’Arenys de Mar per la seva magnitud i arquitectura.
Té una planta en forma de «U», amb un cos rectangular de 53 x 14 m i amb dos petits
cossos que sobresurten als extrems per la part posterior assolint els 22 m. 

L’interior de l'edifici està format per voltes de
quatre  punts  sobre  pilars  de  maó
semblants  als  pilars  de  la  façana  del
Mercat Municipal. Actualment estan coberts
de guix  però es  podrien  deixar  amb el  maó
vist, ja sigui tot el conjunt de columnes, arcs i
voltes o només les voltes, segons permeti  la
protecció patrimonial de l’edifici. Quedaria, per
posar  un  exemple,  a  l’estil  d’altres
equipaments  ubicats  en  naus  industrials  del
s.XIX. El Xifré és un diamant per polir.

Tan la planta baixa com els dos pisos tenen la
mateixa estructura,  si  bé la planta baixa té
una  alçada molt  considerable,  més de 5m
que permetrien fer unes semi-plantes a
les  2  ales  que,  a  part  d’aportar  espai  útil,
donen  diversitat  en  l’espai  i  moltes
possibilitats. 

La façana de la planta baixa està formada per tot un seguit d'arcs de mig punt, amb la
possibilitat  de  ser  obertures  envidriades que donarien  una  lluminositat  natural
excepcional.

Si bé es va dissenyar amb l’entrada orientada a oest, la
façana més visible i amb una porta d’entrada igual està
orientada a l’est,  on  hi  ha una gran  plaça-balconada
amb plataners que proporcionen l’ombra necessària per
no  tenir  excés  de  sol.  El  lateral  sud  justament  no  té
arbres, de manera que caldria prendre mesures per reduir
la irradiació solar a l’interior.

El primer i  segon pis tenen obertures rectangulars amb
balcons que disposen de fusteria reformada i amb doble
vidre, tot i que caldria una intervenció ja que en dies de

forta pluja i vent tenen filtracions.
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Edifici Xifré, arcs amb possibilitat 
de ser obertures envidriades

Biblioteca comarcal Josep Finestres de Cervera

Edifici Xifré, planta baixa



L’estat actual de l’edifici és molt bo pel que fa a l’estructura, ja que va ser reformat i
actualitzat per acollir-hi el viver d’empreses al 2n pis.

Proposem que la nova biblioteca s’ubiqui a la planta baixa i al 1r pis, amb un espai útil
d’aproximadament uns 1700m2 (planta baixa + semi-altells + 1r pis - espais de pas).

Posteriorment, a 5-10 anys vista, si l’estructura del 2n pis pot suportar grans càrregues,
hi hauria la possibilitat de traslladar el viver d’empreses a un altre equipament en funció
de les seves necessitats reals per ubicar l’arxiu municipal al 2n pis i així completar el
programa sencer, si és el que realment volem.

Enllaç: L’edifici Xifré

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edifici_Xifr%C3%A9

Altres espais propers que es poden afegir al programa

L’edifici Sert

A pocs metres del  Xifré  hi  ha l’Edifici  Sert,  que actualment acull  el  Centre Espriu.
Proposem que segueixi  sent  així  ja  que per  la  seva proximitat  al  Xifré  ja  quedaria
incorporat en l’àmbit d’acció de la biblioteca i perquè pensem que és  un altre
edifici que cal posar en valor per la seva singularitat. 

És  una  autèntica  vergonya  que  aquest
edifici, important pel renom i la projecció de
l’arquitecte  i  artista  Josep  Lluís  Sert,  no
estigui dignificat com cal a la nostra vila.

Caldria, doncs, incorporar-lo en aquest espai
d’urbanització de l’entorn del Xifré, amb una
bona  senyalització  que  permetés  el  seu
coneixement  com  a  una  de  les  obres
arquitectòniques d’importància de la nostra
vila.

També caldria adequar l’entorn eliminant dels barracons de Serveis Socials i donant
al servei una ubicació definitiva.

Enllaç: L’edifici Sert

http://agora.xtec.cat/inselstresturons/moodle/pluginfile.php/5829/mod_resource/content/
1/Pavell%C3%B3%20Sert.pdf

Locals de la balconada

Sota la balconada del Xifré hi ha els locals on estava previst
ubicar-hi el local de la Creu Roja i els bucs d’assaig però les
obres  es  van  aturar  abans  de  començar  per  la  quantitat
d’errors que tenen els projectes d’obres. 

Pensem  que  hi  ha  locals  molt  més  adequats  per  aquests
serveis (ara no ens estendrem), i per això proposem reubicar-
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los i incorporar un dels locals de la balconada (o els dos, si s’escau) a l’àmbit d’acció de
la biblioteca per ser utilitzats, per exemple com a sales d’estudi 24h. 

Perquè les biblioteques creixen en usos, i a nivell nacional els últims anys hi ha hagut un
increment  de  la  demanda  d’espais  d’estudi  i  treball  personal,  en  part  per  la
tendència creixent del treball des de casa.

Però  els  horaris d’obertura  de  les  biblioteques  no  poden  cobrir  la  demanda
d’aquestes necessitats, per això arreu del país s’estan implantant sales d’estudi 24h,
amb diferents models d’autogestió. Proposem, doncs, estudiar els diferents models i
implantar el que més convingui a les sales 24h de la balconada.

Accessibilitat

El Xifré està al centre geogràfic de la vila i  a prop de la Riera però a una diferència
d’alçada considerable. La cota elevada aporta a l’edifici Xifré una lluminositat, ventilació
i vistes molt superiors a les que poden tenir les altres opcions de la consulta però, com
és obvi, també suposa un problema d’accessibilitat. De fet, és un problema històric
per  als  habitatges  de  la  zona  i  els  serveis  (CAP,  Col·legi  Maragall,  zona  esportiva,
institut...).

Proposem  resoldre  aquesta  mancança
amb unes escales mecàniques que es
poden  instal•lar  entre  els  jutjats  i  els
jardins  Xifré,  i  habilitar  també  una
entrada accessible per a persones amb
mobilitat  reduïda  a  l’ascensor del
pàrquing del Xifré.

Entorn

L’entorn de l’edifici és absolutament privilegiat. Dinàmic pel fet d’estar rodejat d’altres
equipaments però tranquil, serè i saludable. De fet, la seva ubicació es deu al fet que va
ser construït per ser un hospital i l’emplaçament elevat, ventilat i lluminós donava unes
condicions òptimes de salubritat per la recuperació dels malalts.

Gaudeix  d’un  espai
molt  considerable
amb  els  edificis
propers,  lliure  de
circulació i  rodejat
de natura.

Amb  zones  molt
aptes  per  a
activitats  a  l’aire

lliure com el pati (on es fa el Festival de Jazz), la balconada i els jardins de les feixes.

Al estar alçat, és visible des de bona part de la vila i té unes vistes de quasi tota la vila
i el mar.
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2n repte: efectes socio-culturals i de mobilitat

El Xifré està rodejat d’equipaments públics però en sí mateix actualment és un espai
sense vida, perquè els serveis que acull  són de pocs usuaris i  la majoria  de portes
endins.

La biblioteca, amb més de 300 usuaris diaris,  faria de  dinamitzadora de l’entorn,
esdevenint  punt  de trobada de tota  la  zona:  Escola  Joan Maragall,  Centre  d’Atenció
Primària,  Centre  Espriu,  Parc  de  Lourdes,  les  Clarisses,  Jutjats,  Policia  Local,  zona
esportiva i institut.

Tots aquests espais defineixen un eix de serveis que uneix, com a alternativa a la Riera,
el  sector Doedes amb el centre històric en un  recorregut tranquil i  lliure de
cotxes en quasi tot el recorregut a través dels jardins de les Clarisses, el Xifré i el carrer
de la Torre.

Les  escales mecàniques,  que  anirien des del costat de l’entrada del pàrquing Xifré
fins  a  la  balconada del  Xifré,  donarien  bona  accessibilitat  des de la  Riera, zona
Calisay.
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3r repte: efecte sobre el conjunt d’equipaments i serveis

El Xifré és un edifici històric, infrautilitzat, avui dia no té un  projecte unitari, és una
mena  de  calaix  de  sastre.  És  una  llàstima  que  un  edifici  tan  harmònic
arquitectònicament parlant no tingui una coherència d’usos i no estigui al servei de tots
els arenyencs. 

A més, amb una planta baixa de més de 5m d’alçada és difícil imaginar-lo per a segons
quins usos. En canvi, per a la biblioteca aquesta característica és un punt fort perquè
permet un disseny versàtil  dels diferents espais de la biblioteca: zones comuns amb
sostres alts, despatxos i zones de lectura a mitja alçada....

Per altra banda, si la biblioteca va al Xifré, ens cal definir els usos del convent de les
Clarisses, recentment adquirit.

Nosaltres  proposem  que  les  Clarisses,  enllaçant
amb el seu passat de servei a la comunitat, sigui
un gran Centre de serveis a les persones que
inclogui Serveis Socials, Centre Tallaferro, Cau St
Francesc, AEiG Flos i Calcat, els joves del Pla de
Transició  al  Treball  (PTT),  Creu  Roja,  Junts  per
l’Autisme,  Associació  Aniol...   són  serveis  de
diferent  naturalesa (educatius,  formatius,
assistencials...)  que  comparteixen  una  finalitat
comuna de servei a les persones. Junts, aquests
serveis  no només tenen un  gran potencial de
sinergies  sinó  que  també  visualitzen,

normalitzen  i  dignifiquen la  seva  finalitat  de  servei  a  les  persones,  el  pilar  del
benestar.

L’edifici  de  les  Clarisses  tal  com  és  ara  és  molt  compatible  amb  els  espais  que
necessiten  aquests  serveis  i,  per  tant,  en  gran  part  es  podria  respectar la  seva
estructura original.  La diversitat  d’espais encaixa amb la diversitat  de necessitats
d’aquests serveis. Per exemple, la casa del masover podria convertir-se en la seu d’un
dels caus?

Són propostes que fem, però preferim deixar aquest debat en el marc, actualment obert,
del Pla d’Equipaments i serveis.

Les altres opcions

Per concloure la proposta, i com que estem en el marc de la consulta on es decidirà la
nova  ubicació  de  la  biblioteca,  volem  comentar  com  veiem  les  altres  opcions  per
visualitzar millor per què des de la CUP pensem que la millor ubicació és el Xifré.

Calisay

La proposta de biblioteca a l’edifici de l’espai jove del Calisay considerem que no reuneix
les característiques mínimes de la biblioteca que imaginem. Seria una biblioteca en 4
plantes, sense espais enjardinats, en zona molt densa d’activitat i trànsit (La Riera). De
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fet, tindria un format com la biblioteca actual (totalment obsoleta) però amb una planta
més. A més, el cost seria molt elevat ja que s’ha de reforçar tota l’estructura de l’edifici.

Clarisses

Les Clarisses ofereix un espai apte per a una biblioteca però, al nostre entendre, no és
l’ideal. L’emplaçament, en pendent i amb edificis molt a prop, fa que quedi amagat i
sense vistes llunyanes.

L’edifici té una estructura on els espais propis d’una biblioteca no hi encaixen de manera
natural.  De  fet,  caldria  fer-hi  una  intervenció  molt  important  ja  que  els  forjats  no
suporten el pes dels llibres i, per tant, caldria enderrocar tot l’interior de l’edifici i fer-
lo de nou. 

A  més,  l’edifici  actual,  amb una estructura  arquitectònica  molt  desigual,  no  té  prou
capacitat  i  per  tant  caldria  una  ampliació,  amb  la  conseqüent  pèrdua  de  zona
enjardinada. Aquesta pèrdua ens sembla prou important ja que la parcel·la del costat
és urbanitzable i, per tant, cal comptar que en un futur s’hi construeixin habitatges. 

Per  contra,  convertir  les  Clarisses  en  el  Centre  de  serveis  a  les  persones que
proposem no implica ampliacions i les reformes que cal fer són molt més senzilles.
Una opció que respecta molt més l’edifici i els usos passats.

El projecte de biblioteca a les Clarisses s’inclou en un pla més gran que uneix la Riera
amb la zona CAP-Xifré traient els murs del Parc de l’Asil, els de les Clarisses i fent que el
c/ Sta Clara sigui per a vianants. La idea d’aquesta gran zona verda per a vianants
és  molt  atractiva.  Cal  remarcar,  però,  que  aquest  projecte  de  zona  verda  és
independent del que es faci a les Clarisses.  De fet,  ubicant la  biblioteca a les
Clarisses es  perjudica aquest projecte,  ja  que es  perdria  zona verda degut  a  les
ampliacions necessàries.
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Conclusions

Proposem  traslladar  la  biblioteca  al  Xifré,  sobretot  perquè  reuneix  els  requisits
necessaris d’espai segons els estàndards de la Diputació sense necessitat d’ampliacions
ni grans alteracions de l’edifici. Un edifici amb característiques singulars, com han de
ser les biblioteques, amb un entorn molt saludable i lluminós. A més, és un edifici que
demana a crits un projecte integral.

D’altra  banda,  aportarà  moltes  millores  a  la  zona  en  termes  de  dinamització  i
accessibilitat. Serà el punt de connexió d’una gran zona verda i equipaments públics
al cor d’Arenys.

Pel  que fa  a  les  Clarisses,  el  Centre de serveis  a  les  persones que proposem
ajudarà a visualitzar, normalitzar i dignificar la tasca dels serveis que s’hi aculliran. La
creació d’aquest centre no comporta una pèrdua de zona enjardinada i  és molt més
natural a l’estructura actual  de l’edifici i,  per això,  requereix  una reforma molt
menys costosa i agressiva que en el cas d’ubicar-hi la biblioteca.

Així doncs, proposem un projecte on guanyarem una  biblioteca àmplia i lluminosa,
revitalitzarem un edifici infrautilitzat que mereix formar part del dia a dia de tots els
arenyencs,  acostarem serveis essencials com el CAP a la ciutadania gràcies a les
mesures d’accessibilitat que projectem (escales mecàniques) i vertebrarem una gran
zona verda i d’equipaments: Biblioteca al Xifré, CAP i Centre de serveis a les persones a
les Clarisses. 
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