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Nova biblioteca Francesc Candel. Novembre 2006
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Línia de treball 1. Desplegament del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Des de l’aprovació del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010, un dels objectius 
més importants ha estat estendre la xarxa d’equipaments prevista que faci arribar el 
servei de biblioteques a tota la ciutat. Aquest 2009 es treballarà intensament en la 
planificació i l’execució de les biblioteques que completaran el mapa previst per al 
2010.

1. Redacció dels programes funcionals de les biblioteques Sant Pau-Santa Creu (trasllat i ampliació), Les Corts-
Centre del Vidre (trasllat i ampliació de Can Rosés) i actualitzar el programa funcional de la biblioteca Cotxeres 
Borbó (trasllat i ampliació de Torre Llobeta)

2. Seguiment de projectes i obres de les biblioteques Gòtic, Urgell (trasllat i ampliació de Lola Anglada),  PobleSec-
Francesc Boix (ampliació), Vil·la Florida, Penitents, Zona Nord, La Sagrera-Marina Clotet, Trinitat Vella, Poblenou-
Manuel Arranz, Camp de l’Arpa-Alchemika, El Clot-Glòries.

3. Adequació de l’espai destinat a l’especialització en Músiques urbanes de la Biblioteca Vapor Vell als nous usos i 
serveis: des de la remodelació ambiental a la implementació de nous serveis.



(modificar en el patró) Nom de la Comunicació. (+) Biblioteques de BarcelonaPla d’Acció 2009 Biblioteques de Barcelona

Línia de treball 2. Nou Pla 2011-2020. El projecte de la Biblioteca Central Urbana

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

A dos anys de la finalització del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010, cal 
començar a treballar en la reformulació dels objectius de la xarxa i en el projecte de la 
Biblioteca Central Urbana que ha de completar el mapa bibliotecari de la ciutat.

1. Iniciar el procés de formulació del 
Nou Pla 2010-2020

2. Fer el seguiment del procés de 
construcció de la Biblioteca Pública de 
l’Estat a Barcelona (BPE)

3. Estudiar l’encaix de la BPE com a cap 
de xarxa de Biblioteques de Barcelona

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008
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Línia de treball 3. Els àmbits de servei de la biblioteca pública. Cooperació amb altres agents
3.1. Els districtes

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

En el treball del dia a dia la coordinació de tots els agents socials, culturals i educatius 
que actuen en el territori és imprescindible a l’hora d’oferir serveis de qualitat als 
ciutadans. Des de Biblioteques de Barcelona som conscients que només treballant amb 
l’entorn podem acomplir la nostra tasca d’arribar a tots els sectors de població

1. Establir una comunicació permanent amb els 
districtes respecte els projectes que afecten 
directament el territori 

2. Adaptar la relació amb els Districtes a partir de la 
nova organització  Barcelona 2.0  

3. Comissions de Lectura Pública i Consells de 
Cultura de districte, com a marc de participació 
territorial i sectorial

Nova biblioteca Sagrada Família. Juliol 2007
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Línia de treball 3. Els àmbits de servei de la biblioteca pública. Cooperació amb altres agents
3.2. Educació

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Enfortir la col·laboració entre Biblioteca Pública i Escola a través del Projecte Educatiu de 
Ciutat i del Consell de Coordinació Pedagògica

2. Avaluar la idoneïtat dels punts de suport de la UOC a les biblioteques
3. Identificar àmbits de col·laboració més amplis amb el Consorci d’Educació de Barcelona
4. Desenvolupar programes d’assessorament i col·laboració amb els CRPs
5. Difondre i ampliar l’abast de les iniciatives de col·laboració entre biblioteca pública i escola 

existents: Ments curioses, SOS Lectura Obligatòria, etc...  

Nova biblioteca Sagrada Família. Juliol 2007
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Línia de treball 3. Els àmbits de servei de la biblioteca pública. Cooperació amb altres agents
3.3. Agents culturals

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Mantenir com a metodologia permanent  de la programació d’activitats culturals i de 
difusió de la lectura, la cooperació amb altres agents culturals.

2. Augmentar la participació de Biblioteques de Barcelona en la programació dels festivals 
culturals de Barcelona

3. Aprofundir complicitats amb els agents culturals inclosos a la campanya “Llegir sempre 
surt  a compte”

Nova biblioteca Sagrada Família. Juliol 2007
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Línia de treball 3. Els àmbits de servei de la biblioteca pública. Cooperació amb altres agents
3.4. Cohesió social

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1.Col·laborar amb els 
diferents agents locals 
que treballen temes 
d’interculturalitat 

2.Donar instruments 
per arribar als usuaris 
nouvinguts

• Reforçar els 
materials 
d’autoaprenentatge

• Dinamització del 
fons

Nova biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver. Novembre 2007
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Línia de treball 3. Els àmbits de servei de la biblioteca pública. Cooperació amb altres agents
3.5. Iniciatives metropolitanes

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1.Identificar actuacions en l’àmbit metropolità: 
• Difusió dels serveis
• programació cultural
• Coneixement dels fluxos de mobilitat usuaris

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008



(modificar en el patró) Nom de la Comunicació. (+) Biblioteques de BarcelonaPla d’Acció 2009 Biblioteques de Barcelona

Línia de treball 4. La biblioteca electrònica i els serveis en línia 

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Redissenyar el web i 
incorporar nous tràmits 
i serveis 

2. Totes les biblioteques 
amb web

3. Potenciar la utilització 
de serveis web  2.0 

4. Millorar l’oferta 
formativa i lúdica als 
espais multimèdia

5. Analitzar mecanismes 
d’adequació als nous 
usos en l’accés a la 
música i als 
audiovisuals

6. Canvi de sistema de 
gestió bibliotecària

El segle XXI ens exigeix oferir als ciutadans noves formes d’accés a la informació i 
nous continguts. Cal fer assequibles els serveis de la biblioteca més enllà del propi 
espai, en una doble dimensió: biblioteca presencial i biblioteca electrònica.

Trasllat biblioteca Francesc Candel. Novembre 2006
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Línia de treball 5. La millora continuada a les biblioteques
5. 1. Col·lecció

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Incorporació de nous suports documentals a les col·leccions 
de les biblioteques

2. Difondre les col·leccions de les biblioteques
3. Potenciar les especialitzacions des del servei de programació 

cultural, a través també del web propi de cada biblioteca
4. Reforçar i difondre les col·leccions multilingües i 

d’autoaprenentatge de llengües
5. Optimitzar la difusió de les guies de lectura i la seva 

vinculació al catàleg

La implantació del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998.-2010 no s’acaba amb la 
inauguració de nous equipaments: cal dia a dia millorar i adaptar els serveis a les 
noves necessitats dels usuaris, escoltant la seva opinió i en ocasions fins i tot 
avançant-nos a les seves demandes.
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Línia de treball 5. La millora continuada a les biblioteques
5. 2. Programes culturals propis

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Participar en les celebracions commemoratives més rellevants des de l’òptica 
local i literària

2. Programar activitats que comporten un plus de creació per part dels usuaris, 
fent especial incidència en aplicacions web 2.0

3. Consolidar els programes d’atenció als nous ciutadans derivats de la celebració 
de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural.

4. Potenciar la creació i millora de programes adreçats al públic adolescent.
5. Programar activitats al voltant de la memòria històrica.
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Línia de treball 5. La millora continuada a les biblioteques
5. 3. Els serveis

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Redefinir l’àrea del Servei d’Informació en relació a l’espai, a la col·lecció i 
a l’oferta del propi servei

2. Impulsar l’autoservei com a tendència en tots aquells processos on els 
professionals de les biblioteques no aporten cap valor afegit, focalitzat en 
l’autopréstec

3. Gestió de les bústies de retorn de préstec
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Línia de treball 5. La millora continuada a les biblioteques
5. 3. L’avaluació
. La comunicació com a eina de difusió i promoció

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Redissenyar la memòria de Biblioteques de Barcelona
2. Revisar el model de Pla d’acció, proposant  la millora de la metodologia d’elaboració i de 

seguiment dels PA (tant a nivell de serveis centrals com de Biblioteques), sobretot enfocada a 
fer  possible el seguiment de l’execució dels diferents objectius

3. Participar en l’edició 2009 dels Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de 
Barcelona

4. Difusió del Projecte Tibidabo
5. Conèixer amb detall el perfil dels nostres usuaris i no usuaris
6. Millorar el sistema d’indicadors de gestió que permetin avaluar el cost i rendiment dels serveis 

prestats  d’una manera més ajustada

Nova biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver. Novembre 2007
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Línia de treball 6. Desenvolupament professional

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Facilitar l’adequació de l’actuació professional de les persones a les necessitats dels 
serveis

2. Iniciar la posada en marxa la carrera professional horitzontal
3. Donar suport a l’exercici del rol directiu a les biblioteques
4. Realitzar des de la Direcció de Programes una línia d’acompanyament i recolzament a 

tres direccions de biblioteca per tal d’aprofundir en l’elaboració del programa cultural de 
centre

5. Promoure la millora del funcionament dels equips de treball
6. Potenciar els espais de participació dels professionals de les biblioteques
7. Participació de les Biblioteques de Barcelona a Congressos Professionals

Per a poder oferir serveis de qualitat és imprescindible disposar d’un bon 
sistema de desenvolupament professional de les persones que treballen a les 
Biblioteques de Barcelona
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Línia de treball 7. La gestió dels recursos econòmics i de personal

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Biblioteques de Barcelona 
2. Adequar els serveis centrals de Biblioteques de Barcelona a les necessitats del 

creixement sostingut de la Xarxa
3. Actualitzar el Pla d’acollida, procés d’acolliment dels nous professionals que s’incorporen 

a les BB
4. Minimitzar l’impacte de tasques repetitives i de poc valor afegit en els equips de treball 

de les biblioteques per tal de poder aprofitar millor les capacitats de les persones de fer 
aportacions a l’organització 

5. Millorar la gestió dels ingressos. Millorar i agilitzar la tramitació administrativa (estudi de 
processos i sistemes) . Habilitar un procediment que permeti millorar a nivell comptable 
el control intern de fons bibliogràfic. Millorar la gestió del pressupost anual destinat a les 
col·leccions.

6. Millorar els sistemes de comunicació interna

La complexitat d’una organització amb tants centres diversificats requereix una 
millora continuada dels seus sistemes de gestió

Nova biblioteca Jaume Fuster. Novembre 2005



(modificar en el patró) Nom de la Comunicació. (+) Biblioteques de BarcelonaPla d’Acció 2009 Biblioteques de Barcelona

Línia de treball 8. La comunicació com a eina de difusió i promoció

Nova biblioteca Roquetes. Maig 2008

Nova biblioteca Horta-Can Mariner, 2008

1. Oferir des de les biblioteques un servei d’informació cultural de la ciutat: difondre 
l’oferta cultural de la ciutat, connectar aquesta oferta cultural amb els recursos 
d’informació disponibles a les Biblioteques de la ciutat (Projecte BCultura)

2. Millorar els canals i els productes de difusió de les Biblioteques de Barcelona
3. Enfortiment del butlletí electrònic com a eina pròpia de les biblioteques
4. Establir intercanvis amb diferents mitjans i entitats del món de la premsa i la 

comunicació
5. Millorar i unificar la imatge de les biblioteques
6. Les Biblioteques de Barcelona a la nova campanya de senyalització dels equipaments 

públics municipals
7. Millorar els mecanismes de recollida de l’opinió dels usuaris i de gestió dels 

suggeriments, a través de l’eina de gestió municipal IRIS.

La comunicació dels serveis que ofereix la biblioteca és bàsica per 
arribar a tots els ciutadans. 
Nova biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver. Novembre 2007



www.bcn.cat/biblioteques


