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Us hi esperem!





Glòria Tudela i Caparó, va ser una gran impulsora de 
la cultura popular a la vila. 

La seva col·laboració amb l’Acció Catòlica i contribu-
ció a l’organització d’activitats que es duien a terme 
des de la parròquia de Vilanova, dels anys quaranta 
fins als seixanta,  van ser l’inici de  l’auge cultural po-
pular que actualment singularitza el nostre poble. Als 
anys cinquanta ensenyava sardanes i els ballets que 
amenitzaven les festes populars. Entre moltes de les 
seves  aportacions a  les  tradicions locals, els més 
veterans recorden com al 1952  va promoure que, per 
primer cop, les caramelles fossin ballades per nois i 
noies conjuntament.

Tenia un caràcter altruista i una gran iniciativa. Li 
agradava molt la música,  sabia tocar  el  piano,  la 
guitarra i l’harmònium. Va dedicar tota la vida a la 
comunitat: primer, a Vilanova de Bellpuig; i, després, 
com  a  missionera,  a  Llatinoamèrica  (Veneçuela, 
Colòmbia, Hondures i Panamà).

Morí a Bogotà per una malaltia, als 41 anys. 

Com a dona  referent dels valors socials i culturals a 
Vilanova,  l’any  1982   el  consistori va acordar per una-
nimitat posar el seu nom a la biblioteca municipal.

27-03-1934, Vilanova de Bellpuig 
10-04-1975, Bogotà (Colòmbia)



PRESENTACIÓ
Cultura i sistema públic de lectura, són sinònims de progrés social.
Amb la inauguració d’aquesta biblioteca avui s’assoleix i celebrem un dels compromi-
sos més bonics i il·lusionants de l’equip de govern.

Una biblioteca entesa com a servei públic, com a espai obert enfocat al creixement de 
la cultura,  cobra més sentit quan es configura amb vocació d’esdevenir punt d’interès 
i de trobada per a totes les edats i condicions personals.  Ja que, més enllà del fomen-
tar l’amor per la lectura, pot contribuir a: l’accés al coneixement in-situ o mitjançant el 
préstec de llibres i publicacions;  l’alfabetització digital; ser eina per a l’educació oficial 
i per a altres tipus de formació al llarg de la vida; crear un fons documental rigorós i 
estructurat de Vilanova; i tantes altres iniciatives d’interès que poden anar sorgint.

D’ençà la seva implantació, les biblioteques han tingut un rol prou important. Han 
estat agents claus per preservar i protegir la cultura i la llengua del país -sotmeses a 
ingents i continuades amenaces-, així com entitats per influir en altres qüestions de 
caire  més social. En la vessant demogràfica cal reconèixer que, si bé el primer  “Projec-
te d’implantació d’un Sistema de biblioteques populars” de la Mancomunitat de Cata-
lunya no es plantejava cap objectiu d’equilibri territorial,  avui sabem que aquestes han 
ajudat a l’arrelament de població als nuclis rurals. De la mateixa manera, també cal 
destacar el seu paper de precursores de la incorporació de la dona al treball qualificat, 
el de bibliotecària, on aquesta ha pogut exercir i demostrar la seva capacitat directiva 
i dots de liderat en èpoques de total desigualtat.

Situats al segle XXI i en clau de futur proper, les biblioteques gràcies a la capacitat 
d’atansar coneixement/innovació  mitjançant la dotació d’espais ben condicionats, 
recursos  materials i els seus equips de professionals,  han d’aspirar a ser vertaderes 
dinamitzadores socials.  Així  és com  volem situar la nova etapa que obre la  nostra 
biblioteca; com a promotora d’oportunitats per generar interacció continuada amb 
tots els voluntaris i agents:  ajuntament, entitats educatives i associacions, etc.,  amb 
l’objectiu d’alimentar  permanentment la musculatura cultural que té Vilanova, de la 
qual en sentim tan d’orgull.

La nostra biblioteca no podia dur millor nom, Glòria Tudela. El d’una dona de casa 
nostra que gràcies a una vocació de servei extraordinària, i les seves inquietuds vers la 
cultura popular, va aconseguir encomanar la passió per les tradicions més nostres des 
dels anys 40 fins a l’actualitat.

Fem la biblioteca encara més nostra, donem-li vida i gaudim-la al màxim!

Els membres de l’Equip de govern


