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Superat ja l’equador del període previst per al Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-
2010, iniciem una etapa de consolidació de molts del projectes engegats a l’inici de

l’aplicació del propi Pla.

És el moment de revisar el nivell d’implementació del Pla, quan l’experiència pesa més

que l’anàlisi abstracta i sovint ens demostra que podem anar molt més enllà del que
prevèiem abans del 1998.

En aquell moment érem molt ambiciosos i ens proposàvem processos d’innovació que
s’han anat acomplint. La innovació, però, és infinita i sovint imprevisible, i per tant cal

reactualitzar alguns dels marcs conceptuals i de les fites previstes.

Hem innovat molt en el producte, fent de la biblioteca un centre d’informació cap al

coneixement, obert a tothom, amb els suports tecnològics que faciliten la
democratització i la difusió de la informació, la transmissió de coneixements, la

formació, l’educació permanent, l’autoinformació i el lleure.

Estem situant la biblioteca com a centre públic social d’àmbit local; actiu, impulsor i

dinamitzador; referent cultural del territori amb coneixement de l’entorn i amb
orientació cap als usuaris, de tal manera que s’adapta a les demandes dels ciutadans

i s’avança en la detecció de necessitats informatives, formatives i culturals.

Potser ara cal fer èmfasi en la innovació en els processos interns, en millorar la qualitat i

l’eficiència dels nostres serveis, i és en aquest sentit que hem preparat el Pla d’acció

del 2005. Això no vol dir que deixem de pensar en nous programes, en nous serveis,
però sí que focalitzarem les nostres energies en millorar tots els mecanismes que

permetin incidir en el producte final, en allò que ja tenim engegat.

Aquest any, a més, és un any especial: l’Any del llibre la lectura. Aquest esdeveniment

ja a hores d’ara molt dibuixat servirà per reivindicar el paper de la ciutat com a ciutat
dels llibres i de les editorials, i alhora donarà l’impuls final a la difusió massiva de la nova

generació de biblioteques. El gran llegat de l’Any del llibre i la lectura serà un xarxa de
biblioteques renovades i uns serveis i programes adaptats als nous ciutadans i la

societat del segle XXI.
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RESUM EXECUTIU. DADES QUANTITATIVES I QUALITATIVES

1.- Desenvolupament de les infrastructures bibliotecàries

• des de l’aprovació del Pla de Biblioteques de Barcelona (PBB) s’han inaugurat
16 noves biblioteques ( 12 nous centres i 4 remodelacions-ampliacions) passant

de 18 als 29 centres actuals

• resten 21 intervencions més la Biblioteca central urbana: 11 noves i 10

rehabilitacions

• el Programa d’inversions municipals (PIM) per l’actual mandat puja 35.135 milers

d’euros (pressupost Ajuntament de Barcelona) i inclou:
- ampliació de l’actual B. Barceloneta – La Fraternitat (Districte Ciutat Vella)

- Biblioteca Gòtic (Districte Ciutat Vella)
- Biblioteca sagrada Família (Districte de l’Eixample)

- Biblioteca Sant Antoni (Districte de l’Eixample)

- Biblioteca La Marina-F. Candel (Districte Sants-Montjuïc) (trasllat)
- Biblioteca central de Gràcia (Districte de Gràcia) (trasllat)

- Biblioteca Can Mariné (Districte d’Horta-Guinardó)

- Biblioteca Cotxeres Borbó (Districte de Nou Barris (trasllat)
- Biblioteca Roquetes-Via Favència (Districte de Nou Barris) (trasllat)

- Biblioteca Zona Nord (Districte de Nou Barris)
- Biblioteca Trinitat Vella (Districte de Sant Andreu)

- Biblioteca Can Saladrigas (Districte de Sant Martí)

• elaborar eines de millora i adequació dels equipaments:

- accessibilitat física (barreres arquitectòniques) i/o auditives, visuals en la
construcció i en les noves tecnologies

- disseny d’espais pera  nous públics

- avaluació de l’adequació dels espais
- protocol procés de planificació i posada en funcionament

• iniciar procés de reactualització del PBB
- informe de l’estat d’execució

- estudi impacte i projecció de futur (amb districtes)
- document de projecció  a 15 anys vista, en el marc de la Comissió de

lectura pública i a presentar al Consell general

• impulsar la construcció de la Biblioteca central urbana

- participar en l’elaboració del programa funcional
- formar part de la comissió de seguiment creada pel Ministerio

- elaborar un estudi sobre grans biblioteques
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2.- Millores en la gestió

LA QUALITAT COM A EINA DE MILLORA
• impulsar el Pla d’acollida

- fer arribar a tot el nou personal el Manual d’acollida

- dissenyar una jornada d’acollida i formació bàsica

- promoure elaboració de manuals per biblioteca
• treballar en l’anàlisi dels indicadors. Quadre comandament

- qualitatius: òmnibus i enquesta satisfacció

- quantitatius: ús, gestió, perfil
- comparatius: altres ciutats d’Europa

LA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ
• introduir millores en la gestió:

- fórmules mixtes de gestió

- control de gestió des de la biblioteca

- catàleg serveis complementaris (lloguers, obsolets)
- carnet com a targeta financera

- coordinar-se amb pla de patrocini i ajuts exteriors de l’ICUB

ELS RECURSOS HUMANS COM A EIX PRINCIPAL
• aprofundir en l’aplicació del model de competències:

- serveis centrals “concentrats” , suport a la xarxa

- processos de selecció i provisió de llocs de treball
- formació i desenvolupament professional per a l’adequació

- suport al rol directiu
- nous mecanismes de col·laboració (pràctiques, beques, convenis)

• executar l’oferta pública d’ocupació:

- tècnics auxiliars d’institucions culturals i personal dels Serveis centrals
• treballar en la definició de la xarxa urbana de biblioteques

LA COMUNICACIÓ INTERNA I EL TREBALL COOPERATIU
• consolidar sistemes presencials de coordinació:

- 1 jornada de treball amb direccions pel pla d’acció
- 6 taula de coordinació de b. Districte (bimestral)

- 1*12 espai gerencial de seguiment anual
- 1*4 reunions trimestrals de coordinació (CBB + dtes.)

- 7 grups de treball i 2 espais estables de treball

- 4 fòrums de participació (trimestral)

• consolidar sistemes virtuals de coordinació:
- 12 bibliorevista, revista mensual virtual

- 4 informes trimestrals
- 24. presència quinzenal a llistes de distribució

- 12 articles, presència d’experiències a revistes especialitzades

- estudiar la creació d’una intranet
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• participació a grups externs de treball

• donar suport a les Comissions de lectura pública:
- 5 en marxa: C. Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-S. Gervasi, S. Andreu i S. Martí

- 3 noves: Les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó

• coordinació agents municipi (010, Oacs, arxius,...) i externs

3.- Programes i serveis

• fomentar la creació de nous serveis vinculats a les TIC

- 16 noves aules multimèdia (106 punts)
- reforç en un centenar de nous ordinadors a sala

- 10 pàgines web, una per districte

- 10 biblioteques amb serveis wiffi

• consolidar programes socials a les biblioteques
- impuls al préstec a institucions (presons, residències i hospitals)

- préstec i lectura a domicili

- accions d’acompanyament a persones amb disminució visual
- servei d’autoaprenentatge de llengües i informàtica

- interrelació amb alumnes dels cursos de català. Biblioteca un servei
- servei de diversitat cultural. Fons amb diverses llengües

• cercar productes o serveis nous, de valor afegit per a nous públics
- servei d’informació: col·lecció local, recerca a mida, bases de dades,...

- programa cat 365 i libre-mòbil

- serveis 24 hores: bústies de retorn, serveis web,...
- bibliografia de Barcelona. Aula Barcelona

- mercat d’intercanvi i obsolets
- préstec interbibliotecari amb altres institucions

- sales nocturnes de suport a l’estudi

• millorar les col·leccions existents a les biblioteques. Arribar a la compra del 45%

de fons de manteniment (55% Diputació de Barcelona)

- política de col·lecció complementària a la Diputació (novel·la, cine i
música)

- 13 especialitzacions. Política de desenvolupament
- 2 noves especialitzacions: B. J. Miró i B. C. Rosés

- complementarietat: revistes, centres d’interès

- elaborar eines de gestió: buidats temàtics, gestió informàtica...
- disminuir el temps d’incorporació de nous documents

- difondre més el valor dels fons a les biblioteques
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• increment dels projectes culturals:
- 13 programes vinculats a les especialitzacions

- 29 programes propis des de cada biblioteca
- 3 itineraris literaris pel 2005

- 40 clubs de lectura

- més presència als programes culturals de ciutat, un espai públic
- 3 programes expositius propis i 6 de compartits

- 2 programes especials per vacances: Nadal i Estiu

- L’Aventura de llegir un programa consolidat: potenciar presència de
clàssics, la ciència i la tecnologia, actualitat, nous formats,

commemoracions,...
- Lletra petita un programa complet: accions a mida, música, jocs, ...

- 10 espais exteriors per a potenciar l’ús lúdic de la biblioteca

- 30 accions diverses i especial per a l’ANY DEL LLIBRE I LECTURA 2005

• consolidar programes educatius a les biblioteques
- materials didàctics per a primària (La casa de les paraules) i secundària

- elaborar convocatòria de projectes de cooperació internacional

- la ciutat un mosaic multiètic: servei d’informació especial, fons, activitats

4.- Usuaris reals i potencials

• seguir potenciant el coneixement i ús de les biblioteques
- incrementar en 100.000 nous carnets la base de dades actual

- incrementar, com a mínim, en un 10% les visites

- incrementar, com a mínim, en un 15% els préstecs

• dinamitzar àrees infantils a partir de projectes propis
- 4 biblioteques en el nou programa “nascuts per llegir”

- projecte Chillias, ús d’internet per a  infants

- nous suports gràfics. Assessorament a adults sobre fons infantil

• donar veu als més grans potenciant l’ús de les biblioteques

- adequar els fons a les seves necessitats: cos de lletra, continguts
- 3 projectes recuperació memòria a B. Poblesec, B. Carmel i B. Collserola

- 2 programes culturals: Records del Carmel i “Recordo que...”

• emprendre accions per a captar nous públics

- anàlisi entre perfil i enquesta d’usuaris i padró de la ciutat
- crear activitats especialment pensades per a públic adolescent (atrapa

la paraula, mots en joc,...) tant pel que fa a horari lectiu com a temps
d’oci
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• impulsar al participació de ciutadans en la definició dels serveis
- analitzar la tipologia de queixes i suggeriments

- voluntaris: servei de préstec i lectura, acompanyaments, selecció de
fons,...)

- coordinació amb entitats de l’entorn immediat

- associació d’amics i amigues de les biblioteques

• consolidar el carnet de biblioteques com el carnet cultural i ciutadà de

Barcelona
- 30 convenis de col·laboració

- campanyes de difusió massiva
- ampliar canals de difusió

5.- Projecció de la xarxa

RESPECTE A LA COMUNICACIÓ

• consolidar el pla de comunicació
- 3 tipus de productes gràfics: accions permanents, serveis i fons, accions

de xarxa, adults i infantils, i programes propis de cada centre

- campanya de publicitat: 2 acords actuals, 2 més de futur. Acords amb
Ajuntament i Diputació. Campanya Any del llibre i la lectura

- eines informatives presencials i electròniques per biblioteca
- senyalització interior i exterior

- presència continuada als mitjans de premsa

- 12 visites guiades (mensuals) a agents i líders culturals

• fomentar la presentació de programes actuals i potenciar el coneixement dels
mateixos:

- ponències i comunicacions a jornades i congressos

- articles d’opinió
- articles a publicacions i fòrums professionals

- publicacions de material propi

RESPECTE A L’ENTORN

• consolidar la vinculació amb editorials de la ciutat

- col·laboració amb esdeveniments concrets
- presentació de llibres a les biblioteques

- coordinació conjunta de cicles
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• ampliar els contactes institucionals amb el sector del llibre
- Presència a fires, salons, presentacions, ...

- Impulsar la coordinació d’accions i la concertació conjunta, a través
d’un conveni, amb la Institució de les Lletres Catalanes

• mantenir la interrelació amb el sector bibliotecari
- consolidar la taula de contrast

- presència i implicació amb esdeveniments del sector

• mantenir i incrementar la participació en grups de treball nacionals, estatals i

internacionals
- secció biblioteca pública de l’IFLA: Trobada d’hivern a Barcelona.

Febrer 2005

- Congrés anual d’INTAMEL. Candidatura a la secció
- Anàlisi de noves seccions: reading, marketing i gestió,...

- Xarxa Unesco de biblioteques associades
- Projecte IMPAC de Dublín

- Xarxa de biblioteques de dona a Espanya

- ... altres
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1.- DESENVOLUPAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES BIBLIOTECÀRIES

El Pla de Biblioteques de Barcelona planifica, entre altres aspectes, tot el creixement

infrastructural i la seva adequació. Des de l’aprovació del Pla l’any 1998 fins ara s’han

inaugurat 12 biblioteques  (B. Barceloneta a Ciutat Vella, B. Fort Pienc a l’Eixample, B.
Poble-sec Francesc Boix a Sants-Montjuïc, B. Les Corts-Miquel Llongueras a Les Corts, B.

Clarà i B. Collserola-Josep Miracle a Sarrià-Sant Gervasi, B. Vila de Gràcia a Gràcia, B.
Guinardó-Mercè Rodoreda i B. Carmel–Juan Marsé, i B. Montbau-Albert Pérez Baró a

Horta-Guinardó i B. Garcilaso i B. Bon Pastor a Sant Andreu) i se n’han adequat 4 més

(B.F.Bonnemaison a Ciutat Vella, B. Sofia Barat a l’Eixample, B. Vapor Vell, trasllat de
Laporta i Mercader a Sants-Montjuïc i B.I.Iglesias-Can Fabra, trasllat d’ I.Iglesias a Sant

Andreu). D’aquestes 16 intervencions, 2 han estat fetes en l’any 2004 (2 al 1998, 2 al

1999, 2 al 2000, 3 al 2001, 3 al 2002, 2 al 2003).

A finals de l’any 2004 tenim 29 biblioteques  obertes a la ciutat. Per a la finalització del
pla de biblioteques queden 11 noves biblioteques (12 si comptem la B. Gòtic) i 10

noves obres o rehabilitacions de biblioteques existents. Cal tenir en compte que l’alt ús

de les infraestructures i la voluntat d’anar adaptant els serveis a les noves necessitats fa
que l’adequació de les biblioteques sigui necessària any rera any i que equipaments

inaugurats en el marc del Pla de biblioteques demanin a mig termini l’ampliació física
i/o la readeqüació.

Les infraestructures a realitzar  són:
- la Biblioteca central urbana situada als terrenys de l’Estació de França

- 11 noves biblioteques:

- en procés d’inici d’obres: B. Sant Antoni (dte II), B. Sagrada Família (dte II), B.
Horta- Can Mariné (dte VII), B. Zona Nord (dte VIII), B. Can Saladrigas (dte X)

- en projecte: B. Gòtic (dte I), B. Les Corts (dte IV), B. Sarrià-Sant Gervasi (dte
V), B. Penitents (dte VI), B. Trinitat Vella (dte IX), B. Clot (dte X)

- 10 rehabilitacions de biblioteques existents:

- en obres: B. Lesseps trasllat i ampliació de la B. J. Capmany (dte VI)
- iniciaran les obres l’any vinent: B. Phillips, ampliació de la B. F. Candel (dte

III), B. Roquetes, trasllat i ampliació (dte VIII)
- en projecte: B. Sant Pau- Santa Creu, canvi d’edifici (dte I), B. Barceloneta,

ampliació al mateix edifici (dte I), B. Joan Miró ampliació al mateix edifici

(dte II), B. Lola Anglada trasllat i ampliació (dte II), B. Torre Llobeta ampliació
(dte VIII), B.Nou Barris ampliació a la seu (dte VIII) B. Sant Martí, trasllat i

ampliació (dte X)
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Tal com ja preveu el Pla de biblioteques la inversió en les noves obres va ser distribuït en

4 mandats. En el marc de l’actual PAM (Pla d’actuació municipal) d’aquest mandat
2003-2007 s’ha aprovat el pressupost de 35 milions d’euros  tal com es detalla a

continuació:

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS (P.I.M.) 2004 - 2007

PREVISIÓ BIBLIOTEQUES 2004 - 2007

(milers d'Euros)

2004 2005-07 TOTALS

CIUTAT VELLA 2.200
   Barceloneta- La Fraternitat 500 500
   Gòtic 1.700 1.700

L' EIXAMPLE 7.450
   Sagrada Família 5.000 5.000
   Sant Antoni 2.450 2.450

SANTS – MONTJUÏC 3.200
   La Marina – Francesc Candel 3.200 3.200

GRÀCIA (BIMSA) 10.104
   Lesseps 1a. Fase 1.215 1.215
   (Lesseps 2a. Fase) 716 8.173 8.889

HORTA-GUINARDÓ 3.542
   Can Mariner 3.254 3.254

NOU BARRIS 4.365
   Cotxeres Borbó 1.005 1.005
   Via Favència 1.860 1.860

   Zona Nord 1.500 1.500

SANT ANDREU 2.978
   Bon Pastor 2.478 2.478

   Trinitat Vella 500 500

Sant Martí 1.584
   Can Saladrigas 1.584 1.584

TOTALS 4.409 30.726 35.135

Un cop aprovat el PIM (Pla d’inversions municipals) es perfila un darrer mandat (pel
que fa a l’actual Pla de Biblioteques) amb una inversió similar a l’aprovada per a

l’actual destinada a finalitzar el conjunt d’inversions descrites l’any 1998.



____________________________________
Consorci de Biblioteques de Barcelona.  Pla d’acció 2005

12

També s’han aprovat dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya les subvencions

de la Generalitat següents:

PREVISIÓ BIBLIOTEQUES 2004 – 2007 PUOSC 2004-2007

TOTALS (milers d’Euros)

L' EIXAMPLE 763
   Sagrada Família 415

   Sant Antoni 348

SANTS – MONTJUÏC 348
   La Marina 348

GRÀCIA (BIMSA) 915
   Lesseps 915

HORTA-GUINARDÓ 500
   Can Mariner
 (canvi per S. Pau – S. Creu)

500

NOU BARRIS 1.043
   Cotxeres Borbó (Torre Llobeta) 348
   Via Favència (Les Roquetes) 348

   Zona Nord 348

SANT ANDREU 348
   Bon Pastor 348

   Trinitat Vella

Sant Martí 348
   Can Saladrigas 348

TOTALS 4.264

Per altra banda en aquest mandat superem l’equador del Pla de biblioteques, i caldrà
doncs reactualitzar-lo a partir de les dades d’ús dels equipaments de nova generació i

de les noves necessitats sortides en els darrers anys, l’oportunitat de la celebració de

l’Any del llibre pot ser una bona cita per concloure aquesta tasca amb la
col·laboració dels agents del sector.

Els objectius previstos per al 2005 són:

è Posar en funcionament 1 nova biblioteca:
Ø Biblioteca central de Gràcia (Dte de Gràcia, de districte, 5.478m2,,superfície

total). En el mateix edifici s’hi inclou l’Arxiu municipal de districte amb la

voluntat de coordinar les accions i plantejar alguns dels serveis comuns,
també sala d’exposicions i sala d’actes .

è Establir el calendari de les obres i fer el seguiment constructiu de les obres de

biblioteques que s’iniciaran l’any 2005:
Ø Biblioteca Sant Antoni (nova) (Dte de l’Eixample, de barri, 1.000 m2)
Ø Biblioteca Sagrada Família (nova) (Dte de l’Eixample, de districte, 3.000 m2)



____________________________________
Consorci de Biblioteques de Barcelona.  Pla d’acció 2005

13

Ø Biblioteca La Marina – Francesc Candel (trasllat de l’actual B. F. Candel a

uns dels edificis de l’antiga fàbrica Phillips) (Dte Sants – Montjuïc, de barri,
1.500 m2)

Ø Biblioteca Horta – Can Mariné (nova) (Dte Horta-Guinardó, de barri, 1.000
m2)

Ø Biblioteca Roquetes-Via Favència (trasllat de l’actual B. Les Roquetes

situada en un local propietat de La Caixa) (Dte Nou Barris, de barri, 650 m2)
Ø Biblioteca Zona Nord (nova) (Dte Nou Barris, de barri, 1.200 m2)

è A partir del calendari aprovat en el PAM, fer el seguiment del disseny arquitectònic
pel projecte bàsic i executiu de les biblioteques incloses
Ø Biblioteca Barceloneta- La Fraternitat (ampliació de l’actual) (Dte Ciutat

Vella, de barri)

Ø Biblioteca Gòtic (nova) (Dte Ciutat Vella, de barri, 800 m2)

Ø Biblioteca Zona Nord (nova) (Dte Nou Barris, de barri, 1.200 m2)
Ø Biblioteca Can Saladrigas (nova) (Dte Sant Martí, de barri, 1.400 m2)

è Treballar en la definició de programes funcionals tipus que contemplin

l’actualització dels estàndards i la seva adequació a l’entorn de cada servei, així
com la incorporació de nous espais que responguin a les necessitats emergents
Ø Biblioteca Torre Llobeta (trasllat de l’actual a la zona de Cotxeres Borbó on

s’hi fa un conjunt d’equipaments socio-culturals) (Dte Nou Barris, de barri,
1.400 m2)

è Continuar treballant els  temes vinculats a l’accessibilitat dels equipaments

bibliotecaris (en col·laboració amb l’Institut Municipal de Diminuits)
Ø La supressió de les barreres arquitectòniques enteses en el sentit estricte de

garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda és present en qualsevol

projecte arquitectònic.
Ø Establir una línia de treball dirigida a millorar l’accessibilitat a les

biblioteques,  entenent que es treballarà des del moment de definició del

tipus de biblioteca (redacció dels programes funcionals), en la previsió de
tots aquells aspectes constructius que s’hagin de tenir en compte per

garantir l’accés i l’ús de persones amb diferents tipus de disminucions. Es

treballaran aspectes dirigits a donar resposta a diferents grups:  persones
amb mobilitat reduïda, però també per persones amb altres discapacitats,

com per exemple auditives –instal·lació de bucles magnètics-, visuals –
millora de la comunicació visual en la senyalització i introducció

d’instrumental com poden ser lupes. En termes generals, es farà especial

incidència en l’equipament vinculat a les noves tecnologies, com pot ser la
instal·lació de programari específic o l’adaptació de part de l’equipament.



____________________________________
Consorci de Biblioteques de Barcelona.  Pla d’acció 2005

14

è Iniciar el procés de reactualització del Pla de biblioteques 1998-2010.
Ø Elaborar un informe de l’estat d’execució del Pla de Biblioteques als 7 anys

de l’aprovació del Pla. Abril 2005

Ø Analitzar, conjuntament amb els districtes, l’impacte i la projecció de futur
de la xarxa de biblioteques en cada territori.

Ø Elaborar un document complementari que plantegi la projecció a 15 anys

vista. Es proposa que el grup de treball s’emmarqui en la Comissió de
lectura pública.

è Repensar el model actual d’espais bibliotecaris per tal de reclamar l’assistència de
col·lectius que no usen o usen poc la biblioteca
Ø Cal elaborar un redisseny d’espais pensats per a un ús més informal per tal

d’arribar a nous públics i en especial al col·lectiu adolescent i jove.

Ø Estudiar el disseny flexible de determintas espais per tal que permetin

diferents usos segons diferents interessos i diferents moments  del dia.

è Elaborar un procediment estandarditzat d’avaluació dels nous equipaments que
ens permeti comparar el programa funcional previ i l’ús de l’espai un cop

inaugurat, així com l’equipament en funcionament.
Ø La quantitat d’equipaments oberts els darrers anys ens fa encetar una línia

de treball que analitzi l’adaptació dels espais als programes estables i als

nous, i que proposi millores a partir de la pràctica i ús diari dels centres.

Ø Crear un grup de treball amb directors d’equipaments inaugurats dins el Pla
de biblioteques per veure l’adequació dels espais i propostes de millora de

l’ús dels mateixos

è Elaborar el protocol del procés de planificació i posada en funcionament dels nous

equipaments (conjuntament amb els Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona i amb els serveis tècnics dels Districtes).

è Participar en l’elaboració del programa funcional de la futura Biblioteca Central

Urbana de Barcelona
Ø Ser membres actius del grup de treball liderat per la Generalitat de

Catalunya, amb la participació del Ministerio de Cultura, Educación y

Deportes, per a la readaptació del programa funcional de la futura

biblioteca central urbana a Barcelona. Aquest grup es crea el novembre
del 2004 junt amb el Col·legi de bibliotecaris-documentalistes de Catalunya

i té la previsió de tenir el document fet al març del 2005.
Ø Elaborar un estudi sobre el funcionament i gestió de Biblioteca central

urbana que ens permeti afrontar la futura planificació de pressupostos,

organigrames, funcions, metodologies, coordinacions, …. Per tal d’elaborar-
lo es pot analitzar el funcionament de les actuals biblioteques provincials a

l’estat així com altres models europeus.
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2.- MILLORES EN LA GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

2.1. – La qualitat com a eina de millora

è Donar a conèixer el Pla d’acollida, procés d’acolliment dels nous professionals que

s’incorporen al CBB
Ø Distribució, a tot el nou personal, temporal i/o interí, que entri a treballar al

CBB del Manual d’acollida. És un document genèric que exposa les
característiques principals de l’organització, periòdicament actualitzat i

adreçat a qualsevol nou professional per tal de vincular-lo a la institució que

el contracta.
Ø Dissenyar una jornada d’acollida per als nous professionals que superin el

procés d’oposicions per tal d’identificar i explicar els objectius principals dels

serveis públics i el rol dels nous professionals a l’administració pública.
Ø Estendre la formació d’entrada, en alguns temes bàsics, i

l’acompanyament inicial en la primera setmana laboral dels nous
contractats pel CBB.

Ø Analitzar l’actual model per introduir les modificacions que creguem

convenients

è Promoure l’elaboració del manual d’acollida de cada biblioteca
Ø A partir de l’esquema bàsic de procés d’acollida proposat a totes les

biblioteques, estimular que des de cada Biblioteca s’elabori el propi

manual. Haurà d’incloure els protocols estandarditzats de procediments
interns de treball.

Ø Tenir definits i estandarditzats tots els procediments interns de treball, en el

moment de la posada en funcionament dels nous equipaments
bibliotecaris. Això es concreta en que a cada punt de treball de la

biblioteca a inaugurar hi ha documentats tots el processos que es porten a
terme des d’aquell o d’altres llocs de la Biblioteca.

Ø Elaborar i estendre un esquema bàsic de manual d’acollida per itinerants, a

partir del model B. Carmel-Juan Marsé

Aquests manuals de procediments, d’acord amb els que existeixen a
l’intradiba, poden ser referits a:

- servei de préstec, de préstec interbibliotecari, de morosos, de préstec a

domicicli.
- servei d’informació. La B. Les Corts-M. Llongueras la vol elaborar any

2005

- gestió d’ingressos i cobraments
- gestió d’activitats

- incidències i urgències
- gestió de les adquisicions (lot del Servei, adquisicions mensuals,...)
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è Treballar els indicadors quantitatius i qualitatius des de la Secretaria Tècnica en

coordinació amb les biblioteques
Ø Mantenir la recollida de dades trimestrals sobre l’opinió i la satisfacció dels

usuaris a través de l’enquesta municipal Òmnibus. Després de tres anys
complets de recollida de les mateixes dades (2002, 2003 i 2004) es proposa

estudiar la possibilitat d’incloure-hi noves preguntes i eliminar aquelles que

no donen ja informació distintiva.

Ø Donar a conèixer l’estudi sobre l’Avaluació de la satisfacció als 10 districtes

de la ciutat realitzat l’any 2004 des de l’Oficina d’estudis de la Diputació de
Barcelona.

Ø Explotar les dades aparegudes a l’estudi sobre l’Avaluació de la satisfacció

als 10 districtes plantejant la possibilitat de crear un o diversos cercles de

qualitat amb el suport metodològic de la Direcció d’Estudis de la Diputació
de Barcelona.

Ø Donar a conèixer les dades del projecte cooperatiu (TIBIDABO) iniciat, a

finals del 2003 amb 15 ciutats europees per l’intercanvi d’indicadors

quantitatius. Aquest projecte es realitza mitjançant un Conveni de
col·laboració amb la Fundación German Sánchez Ruipérez i la Diputació de

Barcelona. Estudiar el funcionament del conveni i el manteniment futur de

les dades

Ø Crear un quadre de comandament, o eina de gestió similar  a nivell de la
xarxa CBB, que incorpori el conjunt d’indicadors recollits pels diferents

sistemes: VTLS, dades d’ús, perfil, enquestes, … i que permeti trimestralment

veure l’assoliment dels objectius plantejats

Ø Plantejar la possibilitat, amb el suport l’alguna institució externa, un
diagnòstic de qualitat dels serveis bibliotecaris del CBB. Aquest diagnòstic

permetria analitzar quin pot ser el millor sistema a implantar en els propers

anys que millori la qualitat dels serveis prestats: FQM, Iso, etc.

2.2. – La innovació en la gestió

Els objectius previstos per al 2005 són:

è Recerca i aplicació de fórmules mixtes de gestió
Ø Seguir estudiant la possibilitat de gestionar alguns serveis amb suport extern.

Exemples actuals són la gestió del préstec interbibliotecari, la catalogació,
les sales d’estudi, el préstec a casa, etc.
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è Difondre la possibilitat de utilitzar les sales de les biblioteques per part d’altres

institucions a partir de l’aplicació de les taxes de cessió d’ús d’espais de les
biblioteques (sala d’actes, sales de reunions, etc.) que permeten alhora la cessió i

la venda d’objectes vinculats (llibres, revistes, etc.) per part de l’entitat demandant
i que comporten uns ingressos  extres per les biblioteques.

è Vincular els ingressos de cada centre a l’ampliació del pressupost bàsic de les
biblioteques de cada districte, per a despeses extraordinàries previstes en marc de

distribució competencial.

è Determinar el pressupost de cada biblioteca pel que fa a compra de fons, despesa

en activitats i en comunicació. Establir aquesta quantitat en funció dels estàndars
analitzats en cada cas. Potenciar el control de gestió des de la pròpia biblioteca.

è Fer una anàlisi dels sistemes de gestió, des de la Secretaria Tècnica, de les
biblioteques en altres estats i/o comunitats autònomes i així com dels serveis bàsics i

gratuïts i els complementaris i amb preu.

è Definir un catàleg de serveis complementaris o “a la carta” amb preu que permeti

elaborar una proposta d'ingressos. Exemples poden ser:
- punts de venda mòbils,

- objectes promocionals,

- venta d’obsolets. Establir una primera prova amb la venda de revistes a
la Biblioteca Sofia Barat “Pica, pica de revistes” i la venda de llibres

(objectiu solidari) a la biblioteca de Nou Barris.

è Donar a conèixer, a través dels professionals de les biblioteques, el sistema

d’exempció de pagament vinculat a les taxes aprovades que tenen en compte
situacions d’especial dificultat econòmica, social o familiar (aturats, joves, targeta

rosa, famílies nombroses, etc.).

è Elaborar un sistema d’estàndars de pagament als professionals que realitzen

activitats a les biblioteques, que serveixi tant per a la programació d’activitats
centrals com a la dels programes territorials. Aquests estàndars han de servir per a

la realització del  pressupost anual dels plans d’acció de biblioteques i de la

direcció de programes.

è Fomentar el canvi del sistema actual de carnet de biblioteques per una targeta
financera. El sistema informàtic de les biblioteques és únic per a tota la província i

el gestiona la Diputació. Ara s’està treballant per canviar el sistema informàtic;

aquest canvi de sistema permetrà,  entre d’altres coses,  poder utilitzar el carnet
com una targeta financera. Això possibilitarà estudiar el procediment de

cobrament de determinats serveis (reprografia, impressions,…) i activitats a partir
dels sistemes establerts de venda d’espectacles (servicaixa, tel-entrades, etc.).
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è Coordinar, en el marc del pla estratègic pel patrocini de l’ICUB pel mandat 2004-

2007, un pla de patrocini que permeti recercar possibles patrocinadors lligats a
campanyes concretes o a la imatge general de la Xarxa.
Ø Cal ampliar els contactes fets i les experiències concretes de patrocini

realitzades i vincular-ne de noves a campanyes específiques a través

d’acords d’intercanvi de producte o difusió.

Ø Iniciar visites amb caps de marketing de diferents empreses.

è Fer una anàlisi  i recerca d’ajuts exteriors.
Ø A partir del suport de la Direcció Relacions Institucionals de l’ICUB, així com

dels programes europeus, per tal d’estudiar la possibilitat de la inclusió en els

dirigits a biblioteques.
Ø Des dels serveis centrals del Consorci pel que fa a contrucció

d’equipaments, millora tecnològica, etc.

2. 3. – Els recursos humans  com a eix principal

è Consolidar els serveis centrals del Consorci en base al creixement sostingut de
biblioteques des de la data de creació del mateix.

Ø Assolir la plantilla pensada per al 2005, d’uns 266 treballadors dels quals 15
treballen als serveis centrals (representen un 5,6% del total).

Ø Consolidar la Direcció tècnica per tal de liderar sobretot processos

vinculats a l’establiment de la política de col·lecció, i vinculats a les
tecnologies de la informació.

Ø Interrelacionar el programa d’actuació de la Secretaria tècnica, creada el

darrer trimestre del 2004, amb el conjunt de biblioteques per tal de
potenciar els processos d’avaluació i anàlisi d’indicadors així com reforçar

la difusió del model de gestió del Consorci i crear documentació escrita
sobre el disseny de serveis i productes.

Ø Consolidar l’Àrea de Comunicació i premsa, creada temporalment per a

l’Any del llibre i la lectura 2005, com a part estructural dels Serveis centrals i
coordinada amb la Secretaria tècnica (de la comunicació interna i de

sector, a la comunicació externa amb la difusió i el marketing).

è Aprofundir l’aplicació del model de competències:
Ø Aprofundir en els models i instruments d’avaluació de competències per a

cadascuna de les diferents tipologies de processos de selecció i provisió de

llocs de treball.

Ø Elaborar la metodologia i els instruments per a l’avaluació de
competències orientada a la formació i desenvolupament professional del

personal.
Ø Establir un espai de col·laboració tècnica amb la “Unitat de gestió per

competències” de la Diputació de Barcelona per tal de compartir el
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procés d’implantació del model, així com estudiar la possibilitat de

coordinar i compartir criteris i eines de treball en l’aplicació als processos
de selecció i provisió de llocs de treball, formació i desenvolupament

professional i promoció interna.

è Facilitar l’adequació de l’actuació professional de les persones a les necessitats

dels serveis
Ø Definir el Pla de Formació anual amb l’elecció de les línies temàtiques

prioritàries, els criteris d’accés a la formació externa  i el pla d’accions

formatives pròpies.

Ø Organitzar accions formatives en ús de tecnologies informàtiques, en gestió
d’àrees infantils, gestió de conflictes, en catalogació i polítiques de

col·lecció.

Ø Dissenyar un mòdul formatiu de segon nivell en atenció a l’usuari en

situacions difícils.

Ø Fer formació de formadors, vinculada tant a la formació específica

destinada a donar suport en els temes vinculats al fons, com a la formació
de catalogadors. Aprofitar el potencial intern dels propis recursos.

Ø Mantenir la participació en el Pla de Formació Contínua de l’Ajuntament i
en accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona.

Ø Coordinar, des de l’Àrea de Recursos Humans, el Pla d’acollida del

personal de nova incorporació.

Ø Dissenyar i posar en pràctica el pla de millora de l’adequació lingüística

dels professionals i de la comunicació interna i externa de la institució, a
partir dels resultats del  diagnòstic “indexpla” realitzat pel Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona l’any 2004

Ø Dissenyar un pla de treball vinculat a cadascun dels itinerants. Cada

itinerant tindrà assignats uns projectes vinculats a la Direcció tècnica i a la

Secretaria Tècnica que anirà desenvolupant en base a la disponibilitat que
tingui en les seves diferents destinacions. Aquests projectes hauran de ser

transportables i preferiblement aprofitables per al conjunt de biblioteques
de la ciutat. Amb aquesta iniciativa el treball de l’equip d’itinerants a part

de ser un reforç a cada biblioteca esdevé també un reforç al conjunt de la

Xarxa.
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è Donar suport a l’exercici del rol directiu a les biblioteques.
Ø Aprofundir l’actual espai de “consultoria” per tractar les dificultats

concretes de cada cas en l’exercici del rol directiu, desenvolupant la

metodologia d’intervenció i dotant-lo de suport especialitzat
Ø Reservar direccions de biblioteques petites i mitjanes que no estiguin

cobertes per concurs per ser ocupades provisionalment per personal

bibliotecari de base per desenvolupar habilitats directives
Ø Organitzar accions de suport formatiu i/o d’acompanyament a diferents

actuacions (gestió pressupostària, gestió de recursos humans, gestió

cultural, creació de les polítiques de col·lecció, redefinició d’espais i de
serveis,...)

è Treballar en la definició de la xarxa urbana de biblioteques.
Ø Definir el paper de coordinació i lideratge des de la biblioteca de districte

amb la resta de biblioteques de barri i/o filials
Ø Definir el rol i funcions de la biblioteca de districte

Ø Definir el rol i funcions de la biblioteca de barri
Ø Definir el rol i funcions de la biblioteca filial

è Proveir el personal necessari per al desenvolupament dels serveis.
Ø Executar l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada: Tècnics Auxiliars

d’institucions culturals i Personal dels Serveis Centrals del CBB

Ø Executar els concursos per a la provisió de llocs de treball vacants de llocs
base i de llocs singulars: Director/a de biblioteca de districte (Gràcia),

Tècnic Auxiliar de biblioteca (previ a l’oferta pública), segona
convocatòria a concurs d’algunes direccions cobertes amb nomenament

provisional.

è Promoure mecanismes de col·laboració que permetin vincular a les biblioteques

nous recursos professionals.
Ø Ampliar les estades en pràctiques, estenent les disciplines de provinença

(biblioteconomia i documentació, pedagogia-educació social, gestió

cultural, etc.), així com la vinculació de les biblioteques a les pràctiques del
alumnes d’ensenyament secundari obligatori.

Ø Crear beques de treball temporal adreçades a professionals acabats de

diplomar o llicenciats de disciplines vinculades a la gestió de biblioteques, i
a projectes concrets.

Ø Promoure convenis per facilitar l’accés al treball de persones amb
especials dificultats: disminuïts, persones amb risc d’exclusió social, etc.
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2. 4. – La comunicació interna i el treball cooperatiu

REFERIT A LA COORDINACIÓ INTERBIBLIOTECÀRIA I AMB ELS DISTRICTES:

è Mantenir els diferents sistemes presencials i virtuals creats:
Ø Consolidar una Jornada de treball anual amb el conjunt de les direccions

per tal de compartir i analitzar el pla d’acció anual així com els objectius
metodològics i línies de treball.

Ø Consolidar la taula de coordinació de biblioteques de districte de caràcter

bimestral, tot potenciant el paper coordinador de la biblioteca de districte

respecte a les de barri.

Ø Mantenir l’espai gerencial de seguiment anual amb cada districte per tal

de presentar el pla d’acció anual del Consorci, coordinar els projectes de
cadascuna de les biblioteques d’aquell territori i els objectius del districte.

Ø Potenciar el paper de les reunions trimestrals de coordinació a cada

districte per tal d’aprofundir en la millora del seu funcionament com a eina

de coordinació de tots els agents implicats (direccions de les biblioteques,
tècnics de cultura de Districtes i Serveis Centrals del CBB).

Ø Mantenir la participació, des dels serveis centrals, a la Taula de Cultura de

l’ICUB on són presents tots els tècnics de cultura dels districtes.

Ø Aprofundir  en  la  metodologia  de  grup  de treball per tal d’acordar

canvis i millores en la gestió. A partir del treball de grups transversals

presencials o virtuals que plantegin projectes específics o que treballin
projectes de millora de serveis que puguin ser presentats al conjunt de

centres. Aquests grups tindran una durada màxima de funcionament
acordada abans del seu inici. Per aquest any es preveuen:

- avaluació

- solidaritat
- préstec

- memòria oral
- nous edificis, nous serveis

- xarxa urbana de biblioteques

− Elaborar, amb el suport de la Secretaria Tècnica, documentació escrita
de les experiències presentades a l’espai d’intercanvi. Aquests

documents poden ser la base per a presentacions, ponències o articles.

Ø Mantenir espais de treball estables ja existents i crear-ne d’altres per tal de

reflexionar sobre projectes, serveis o programes en marxa. Per exemple:
- Política de desenvolupament de col·lecció

- Clubs de lectura
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Ø Consolidar els Fòrums de participació com a espais d’intercanvi
d’experiències, de mètodes de treball, de discussió entre els diferents

professionals de les biblioteques. Convocar 5 fòrums al llarg de l’any.
− Elaborar, amb el suport de la Secretaria Tècnica, documentació escrita

de les experiències presentades a l’espai d’intercanvi. Aquests

documents poden ser la base per a presentacions, ponències o articles.

è Crear i consolidar diverses eines escrites per a la difusió de programes i projectes de

les Biblioteques de Barcelona, en primer terme pel conjunt de personal del CBB i en
segon per a sectors externs.

Ø Consolidar de nou la Bibliorevista, com a revista virtual mensual del CBB.

Ø Elaborar l’informe trimestral com a eina per a confeccionar una memòria

anual exhaustiva. Compromís de tramesa a les biblioteques en 1 mes i mig.

Ø Potenciar la presència quinzenal a llistes de distribució sectorials per tal de
donar a conèixer experiències, serveis i programes.

Ø Fomentar la presència mensual d’experiències de Biblioteques de
Barcelona en revistes especialitzades (articles, notícies,…).

Ø Estudiar la possibilitat de crear una “intranet” per tenir-hi compilats diferents
documents metodològics i de procés en la gestió de les biblioteques.

è Estimular la participació en grups de treball externs al Consorci de Biblioteques, i

continuar treballant en:
- Assistir a la  reunió anual  de la Comissió de selecció de recursos

electrònics (Servei de Biblioteques Diba).

- Reiniciar les reunions del grup de Xarxes locals liderat pel Servei de
Biblioteques Diba.

- Reincorporar-nos activament en el grup de Sistemas Urbanos liderat pel

Ministerio de Cultura.
- Participar des de les Biblioteques Ignasi Iglésias-Can Fabra, Xavier

Benguerel, Les Corts-Miquel Llongueras, i Lola Anglada en el projecte

Nascuts per llegir .
- Civisme (Ajuntament de Barcelona).

- Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona.
- PEC. Projecte educatiu de ciutat.

è Donar suport en la planificació anual de les reunions de les diferents Comissions de
lectura de districte i transferir-ne el seguiment detallat als/les directors/res de la

Biblioteca de Districte o referència, i als tècnics de cultura la secretaria. En aquesta
línia:
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Ø Consolidar les comissions de lectura de districtes dels districtes de Ciutat

Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu i Sant Martí
Ø Impulsar la creació de les comissions de lectura de la resta de districtes, tot

començant per: Les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó

RESPECTE A LA COOPERACIÓ AMB ALTRES AGENTS:

è Promoure la coordinació i l’elaboració de projectes comuns amb altres agents del

municipi. Amb la intranet municipal, que ara es pot consultar des de les
biblioteques, aquesta  i altres col·laboracions amplifiquen la seva capacitat d’èxit:

Ø Crear projectes comuns entre la Biblioteca General de l’Ajuntament i les
biblioteques públiques de la ciutat.

Ø Ampliar i diversificar la creació de projectes comuns entre Barcelona
informació 010 i les biblioteques públiques de la ciutat.

Ø Estudiar les vies de col·laboració amb les Oficines d’Atenció al Ciutadà, en

el sentit d’esdevenir centre d’informació municipal i porta d’accés a

l’administració oberta.

Ø Ampliar l’elaboració de programes de col·laboració entre arxius municipals

i biblioteques. La inauguració de la Biblioteca de districte de Gràcia
compartint edifici amb l’Arxiu municipal pot ser una bona oportunitat per

aprofundir en aquest objectiu, i crear un model aplicable a d’altres
districtes en els que s’hagi de planificar un nou equipament (per exemple

Sarrià-Sant Gervasi) o en districtes que vulguin encetar accions conjuntes

com és el cas d’Horta –Guinardó.

è Promoure la cooperació amb altres agents com a eina de treball en la planificació
dels programes culturals, socials i educatius de les biblioteques de la ciutat.

Ø Ampliar la xarxa de col·laboracions, acords i convenis amb altres agents i

interlocutors.
Ø Fer èmfasi en la participació d’agents territorials propers als equipaments

bibliotecaris: comerços, entitats i altres institucions i serveis presents en els

entorns més propers.
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3.- ELS SERVEIS I PROGRAMES DE LES BIBLIOTEQUES

REFERIT A L’ACCESSIBILITAT I L’AMPLIACIÓ D’HORARIS:

Durant aquests anys hem anat ampliant els horaris de les biblioteques de districte fins
assolir la franja de 55 a 66 hores. Resta pendent d’entrar en aquesta ampliació la B. Les

Corts-Miquel Llongueras.

è Consolidar els horaris actuals, sense ampliacions durant l’any 2005.
Ø Analitzar en cada cas les millors franges horàries, tant en el cas de

biblioteques de barri com de districte.

Ø Obrir una tercera biblioteca a la ciutat amb horari extensiu de dilluns al
matí a diumenge al migdia: la Biblioteca de districte de Gràcia (com les

biblioteques de Can Fabra i Carmel-Juan Marsé).

RESPECTE ALS SERVEIS ACTUALS, A LA MILLORA I A LA CREACIÓ DE NOUS SERVEIS:

En línies generals l’any 2005 estarà “tenyit” per l’Any del llibre i la lectura, i el conjunt de
serveis i programes hi estaran vinculats.

Per altra banda l’esforç realitzat durant l’any 2004 en l’extensió de les tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) a les Biblioteques de la ciutat ens permet treballar

per a la introducció de nous serveis virtuals; garantir la connectivitat; oferir la

infrastructura tecnològica per a la utilització d’eines informàtiques, facilitar la utilització
virtual dels recursos de les Biblioteques, fer accions de formatives...

Els objectius bàsics per al 2005 són:

è Fomentar l’aparició de nous serveis vinculats a l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Ø Estudiar la incorporació de nous serveis via Internet:

- reserva de visites

- consultes del tipus “preguntes més freqüents”
- el “ciberbibliotecari”

- petició de documents per préstec a domicili via missatgeria

- autoreserva del servei d’Internet
- disponibilitat d’espais de conversa virtuals i temàtics

Ø Millorar el web del CBB i estimular la creació d’un mínim d’una pàgina web

de biblioteca per districte
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- Implementar una nova estructura del  web del CBB amb la vinculació

de bases de dades que permetin explotar, compartir i fer accessible la
informació que produïm com ara la relacionada a les  col.eccions

especialitzades, les seleccions de recursos documentals,...

- Definir un únic disseny de pàgina web per a les Biblioteques de manera

que els continguts es presentin sempre sota la mateixa estructura, i
assegurar la sol·lució tècnica d’actualització des de les pròpies

biblioteques.

- Dotar d’una eina d’edició online per editar amb facilitats els continguts
dels webs de les biblioteques

Ø Dissenyar i implementar el nou servei d’aules multimèdia i ofimàtica. A partir

del projecte NODAT en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya:

- Incrementar substancialment els punts de connexió a Internet  (al
voltant de 102 punts més, 60% adults i 40 % infantil).

- Equipar 16 aules multimèdia i d’ofimàtica amb programari i maquinari
que permetrà plantejar accions formatives guiades, accés a Internet, ...

(amb un total de 106 punts d’usuari); i es donarà servei d’ofimàtica a

sala en alguna biblioteca.
- Mantenir i incrementar les accions formatives en TIC fent-les extensives a

tots els sectors de població.

- Redactar un protocol d’ús de les aules: accés, reserves i formació
d’usuaris. Proposta pilot B. Fort Pienc.

- Mantenir i consolidar programes de formació d’Internet per a col·lectius
poblacionals específics. Programa gent gran a Sarrià-Sant Gervasi.

- Estimular la creació de continguts a Internet a partir de la dinamització

de les aules (Taller de creació a la xarxa), en col·laboració amb entitats i
institucions del sector.

- Fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida a partir d’un projecte pilot a
la B. Les Corts-Miquel Llongueras.

- Fomentar la producció de creacions audiovisuals, bàsicament en el

camp educatiu en el marc de treball de l’àmbit de mitjans de
comunicació del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat).

Ø Consolidar i donar a conèixer la instal·lació d’antenes de WI-FI a 10
biblioteques de la ciutat en col·laboració amb la Regidoria de la ciutat del

Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona, i de la Diputació de
Barcelona.

è Potenciar la creació o millora de serveis i programes dirigit al públic infantil i o
adolescent.

Ø Dinamitzar les àrees infantils a partir de projectes singulars i propis:
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- Fomentar el coneixement entre els infants de la proposta Chilias a

Internet. En aquest projecte cooperatiu hi participa la secció infantil de
la Biblioteca de Sant Pau – Santa Creu.

- Desenvolupar el projecte Nascuts per Llegir a 4 biblioteques de la ciutat:
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, Biblioteca Xavier Benguerel,

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, i Biblioteca Lola Anglada.

- Elaborar un mural amb recomanacions de lectures fet pels nens amb
incentius i recomanacions de pàgines web. B. Sofia Barat

- Presentació de novetats infantils a adults en col·laboració amb el CPR.

B. S. Barat
- Creació d’un programa de captació de pares com a usuaris actius en

la programació cultural. B. F. Candel
- Fer una proposta d’exposicions i celebracions de festes lligada a la

realitat infantil. B. Guinardó – M. Rodoreda

Ø Posar en marxa el projecte “Nascuts per llegir”. Aquest projecte neix en

col·laboració amb el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de
Catalunya i el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

- Desenvolupar el projecte pilot a la B. Lola Anglada, en col·laboració

amb el Centre d’Atenció Primària corresponent.
- Consolidar un servei àmpliament estès a Barcelona el Racó dels pares-

mares a la secció infantil

- Fomentar el projecte “Pares, lectura i informació” a la B. Les Corts-
Miquel Llongueras

- Crear una col·lecció de guies de lectura, amb periodicitat mensual,
sobre temes relacionats amb els infants: des de literatura a aspectes

quotidians.

- Distribuir i fer-nos ressò de la guia de “nous lectors” impulsada des de
l’Any del llibre i la lectura amb Cromosoma.

- Cedir l’espai de la B. Lola Anglada al CRP de l’Eixample per fer
presentacions de novetats de llibres infantils i juvenils a pares i mestres.

è Donar a conèixer el nou Servei de documentació infantil i juvenil com un servei
actual lligat a les necessitats dels nostres usuaris i situat a la B. Xavier Benguerel

Ø Finalitzar el trasllat i l’adequació de l’espai a la nova biblioteca per part de

la persona responsable del servei i amb el suport de tot l’equip de la
B.X.Benguerel.

Ø Consolidar la convocatòria bimestral del consell assessor creat l’any 2004

on hi són representades les institucions del món editorial infantil i juvenil i del

camp pedagògic de la ciutat.

Ø Elaborar el pla d’acció anual.
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Ø Fomentar la consolidació d’acords diversos amb els agents vinculats: altres

centres de documentació, editorials, universitats, àrees infantils, …

Ø Vincular-lo, junt amb la B. Lola Anglada i les Àrees Infantils de la resta de
biblioteques, amb premis i accions de la literatura infantil.

è Potenciar la consolidació de programes i/o serveis que potencien l’ús de la
biblioteca per part de tots els col·lectius i en especial i fent més rellevància en

aquells que tenen majors dificultats, entenent la biblioteca com a instrument pera

la cohesió social.

Ø Posar en marxa i consolidar serveis de préstec a institucions.
- Hospitals: Potenciar les iniciatives que s’estan portant  a terme en aquest

àmbit de treball i estendre la iniciativa allà on es donin les condicions

adients: proximitat hospitals, grup de voluntaris amb experiència al
préstec a domicili, etc.

- Presons: actualment s’està realitzant des de les biblioteques de Vapor
Vell i Joan Miró (a la Presó de la Model) i X. Benguerel (a la Presó de

dones de Wad-ras).

- Residències i casals d’avis: actualment ja s’està realitzant a diferents
centres dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sants Montjuïc. Cal estudiar

la possibilitat d’estendre aquest servei a d’altres districtes.

Ø Potenciar la creació de serveis de suport en l’autoaprenentatge i

autoformació
- Consolidar el servei d’autoaprenentge i autoformació en llengües i

informàtica la B. F. Bonnemaison.

- Posar en marxa un servei per a l’intercanvi d’idiomes a la B. F.
Bonnemaison.

- Convertir la B. F. Bonnemaison en la seu de referència dels materials de
lectura fàcil.

- Elaborar una guia documental per l’autoaprenentatge d’idiomes. B.

Vila de Gràcia.

Ø Potenciar el servei de préstec a domicili i en especial la lectura a domicili

- Realitzar una campanya de comunicació als districtes de la ciutat
adreçat a persones amb disminució visual per tal de donar a conèixer

aquests serveis.
- Coordinar amb les àrees de serveis socials la difusió d’aquest servei

entre els seus usuaris.

Ø Difondre i potenciar les accions d’acompanyament de persones amb

disminucions visuals  per part del voluntariat de les biblioteques.
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Ø Potenciar la difusió del Servei de diversitat cultural de la Biblioteca Sant Pau

– Santa Creu
- Millora i ampliació dels fons en especial el de cinema i el de música. Fer

front a les nombroses pèrdues de fons.
- Oferir informació relacionada amb necessitats bàsiques d’acollida.

- Crear continguts per al WEB i altres productes escrits /gràfics sobre

literatura, autors, etc.
- Elaborar fulls informatius en àrab i urdú.

- Treballar amb les escoles i les entitats on estudien o bé la seva llengua o

bé les llengües oficials de Catalunya.
- Iniciar un grup de tertúlia en català per a gent amb coneixements de la

llengua però amb dificultats d’expressió.
- Participació a fòrums sobre immigració.

Ø Consolidar el programa que relaciona els usuaris dels Centres de
Normalització Lingüística de la ciutat i les biblioteques, donant a conèixer

els serveis de les biblioteques als alumnes dels 1rs cursos de català,
potenciant la realització d’una classe (al 1r mes de curs) a una de les

biblioteques més properes fomentant la creació d’una unitat didàctica a

mida.
- Tenir en préstec a les biblioteques de la ciutat el material

d’autoaprenentatge creat per Normalització lingüística.

- Fer “aules obertes de català” a les futures aules multimèdia de les
biblioteques.

- Oferir la possibilitat de fer una visita després de la classe a la biblioteca
on es mostrin el conjunt de serveis.

- Fer a tots els usuaris que ho desitgin el carnet de les biblioteques.

- Avaluar conjuntament amb les biblioteques l’experiència del curs
anterior per tal de corregir i millorar determinats aspectes.

è Cercar productes o serveis nous o de valor afegit a través d’implantar programes

bibliotecaris singulars. Per tal de donar-hi  suport es potenciarà als plans d’acció

propis de cada biblioteca l’aparició de programes que comportin innovació en la
programació i planificació de serveis i projectes.

Ø Estendre i potenciar el servei d’informació a les biblioteques.
- Difondre el servei d’informació i els recursos documentals (com ara les

bases de dades, les revistes,...) mitjançant diferents estratègies
(publicació de tríptics de la col·lecció de serveis, accions formatives,...)

- Donar valor afegit a la informació obtinguda de l’accés a la base de

dades del 010 i la Intranet.
- Analitzar l’ús del servei d’informació: tipologia de demandes, satisfacció

de consultes, ...
- Coordinar la definició i l’abast de les col·leccions locals segons els

diferents districtes.
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- Fomentar els projectes vinculats a les col·leccions locals com ara les

bases de dades documentals, les relacions amb els arxius, la
recuperació de fons històrics,...

- Dissenyar un pla de digitalizació de fons: recuperació i conservació de
fons especials (col·lecció local, fons relatius a les especialitzacions,...).

- Incrementar la col·lecció local mitjançant l’aportació de documents

sobre l’Eixample per part dels usuaris o persones vinculades al barri . B. S.
Barat.

- Crear un espai per donar a conèixer la història de Nou Barris en

col·laboració amb l’Arxiu municipal.
- Posar en marxa un servei d’informació d’acollida d’immigrants. B. Les

Corts- M. Llongueras.
- Fer recerca a mida. Projecte pilot a la B. Sofia Barat.

- Potenciar la resolució de demandes via telèfon i correu electrònic.

- Analitzar la tipologia de demandes a partir de la posada en marxa de
formularis d’observació. La B. Barceloneta i la B. Can Fabra són 2 dels

centres que ho realitzaran aquest any.
- Crear un espai d’informació “agenda poètica” .B. Guinardó.

Ø Difondre els espais de bookcrossing creats a les biblioteques de F. Pienc i S.
Barat.

Ø Ampliar els contactes amb altres institucions per tal de formalitzar convenis
de cooperació en termes de préstec interbibliotecari, i consolidar la

cooperació amb institucions amb les que ja col·laborem.

- Incidir en noves institucions, com l’acord amb les universitats fet a través

de la Diputació de Barcelona; divulgar l’acord amb instituts –com ara
l’Institut Goethe- ;  i estudiar la possibilitat i interès d’ampliar la xarxa de

col·laboracions
- Arran de l’estudi fet a la B. Barceloneta del temps mig d’espera del

servei PI, elaborar propostes de millora del servei i de rendabilització de

recursos.

Ø Implicar un número superior d’usuaris i de la Universitat en els punts de

suport UOC.

Ø Estudiar la possibilitat de vincular-nos al nou programa Cat 365 mitjançant
un conveni per portar a terme el projecte del llibre-mòbil.

Ø Ampliar la col·locació de bústies que permetin el retorn de material les 24
hores del dia i estimular-ne l’ús

- Impulsar la instal·lació de noves bústies (B. S. Barat, Les Corts – Miquel
Llongueras, Can Rosés, B. Guinardó- M.Rodoreda, B. Nou Barris)

- Impulsar l’ús d’algunes de les noves: B. F. Pienc
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- Estudiar nous “contenidors” ja que la difusió del servei fa que els existents

quedin col·lapsats ràpidament.

è Analitzar el futur del projecte de Bibliografia de Barcelona 1975-2000 (Aula
Barcelona)

Ø Treballar per a la publicació de la base de dades a Internet

Ø Difondre el projecte en àmbits culturals susceptibles de tenir-hi interès.

è Mantenir la cogestió de les sales d’estudi nocturnes a biblioteques de la ciutat.

Ø Conjuntament amb l’Oficina del Pla Jove de l’Ajuntament de Barcelona i
els districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu, el

CBB ha gestionat quatre sales d’estudi nocturnes al mateix nombre de

biblioteques de la ciutat. Amb l’adjudicació del nou concurs públic per al
2005, caldrà realitzar una nova definició de la tipologia d’activitats a

programar en aquest tipus de servei.

è Participar en el seguiment i avaluació de la gestió de sales de lectura d’Horta i el

Clot als districtes corresponents, a partir de les reunions trimestrals amb els districtes i
el CBB.

RESPECTE ALS FONS:

è Seguir amb el procés d’ampliació del pressupost per a adquisició de fons fins

arribar a assumir el 50% dels costos dels fons de manteniment. L’any 2005 la

proposta és d’assumir el 45%.

è Definir la política de desenvolupament de la col·lecció del CBB.

Ø Incidir en la millora dels fons, bo i fent l’anàlisi del fons actual i creant els

criteris que garanteixin la inclusió de diferents formats i l’equilibri de les
col·leccions d’acord amb la Diputació de Barcelona

Ø Definició d’unes línies generals de ciutat que permetin elaborar una política
de col·lecció en relació als fons de cinema, de música i de novel·la.

Ø Estimular l’elaboració de les polítiques de desenvolupament de la

col·lecció en relació a les especialitzacions de cada biblioteca.

Ø Estimular l’elaboració de les polítiques de desenvolupament de la

col·lecció en relació a les col·leccions locals a cadascun dels districtes. Per
exemple el camí iniciat al Districte de Sant Andreu, on s’hi han implicat les
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dues Biblioteques del Districte (Ignasi Iglésias – Can Fabra i Garcilaso) i

l’Arxiu pot servir de model.

Ø Fer l’anàlisi de les subscripcions a revistes que tenen les biblioteques de
Barcelona aplicant criteris de complementarietat.

− Analitzar i ampliar el títols per al projecte cooperatiu Tàndem d’acord

amb les noves directrius del Servei de Biblioteques Diba.

Ø Nodrir el fons vinculat amb el projecte Nascuts per llegir (B. Lola Anglada)

amb documents destinats al Centre d’Atenció primària, el racó de pares i
mares, etc.

è Continuar el procés d’especialització  de  fons  en  les  biblioteques de districte.

Ø Assegurar que cada biblioteca té definida la seva política .

Ø Estudiar la possible especialització de biblioteques de barri gran. Per a l’any
2005: B. Can Rosés i B. Joan Miró.

Ø Fomentar l’aparició de programes culturals vinculats als fons especialitzats.

Ø Analitzar l’experiència de la Taula d’experts duta a terme a la B. Carmel-

Juan Marsé i estudiar la possibilitat d’estendre aquest projecte pilot a
d’altres biblioteques amb fons especialitzats.

− Fer una revisió de continguts amb el suport de professionals
especialistes en cadascuna d’elles.

Ø Estimular els contactes amb entitats, associacions,... relacionades amb les
temàtiques de les especialitzacions per tal que assessorin, facin intercanvi

de publicacions, cedeixin part de les seves col·leccions... En aquest sentit
continuar el procés iniciat amb Ficomic i la Biblioteca Ignasi Igésias-Can

Fabra.

è Proveir d’eines per a la gestió de les adquisicions a les biblioteques

Ø Plantejar el buidat temàtic d’alguns fons de ficció, com per exemple la
novel·la (proposta de Base de dades de novel·la Miquela a la B. Les Corts-

Miquel Llongueras), o també del buidat de matèries en el cas de llibres de
ficció infantils (vinculat al nou Servei de documentació de Literatura Infantil

i Juvenil). Vincular aquest projecte a la identificació a través de

pictogrames (prova pilot, a la B. Vila de Gràcia) d’identificació dels
diferents gèneres de les novel·les. També treballar més a fons l’alfabètic de

matèries de les pel·lícules.
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Ø Fer extensiva la instal·lació de l’aplicatiu informàtic creat per portar el

control de les adquisicions, tant de l’elaboració de llistats com del control
pressupostari. Durant uns mesos de l’any 2004 ha funcionat com a prova

pilot a 5 biblioteques.

Ø Consolidar l’ús de l’aplicatiu informàtic a totes les biblioteques de la ciutat.

Ø Actualitzar el llistat llibreries i/o distribuïdors especialitzats en diferents

temàtiques vinculades als centre d’interès i/o a les especialitzacions.

Ø Elaborar des de serveis centrals llistats bibliogràfics temàtics (o en d’altres

suports) per oferir a les biblioteques.

è Garantir que les incorporacions de nous documents es produeixen de forma ràpida

i que des del moment en que s’adquireix un document i es posa a la disposició dels
usuaris hagi transcorregut un període de temps curt.

Ø Incidir en la reducció de temps entre l’aparició de novetats editorials i la

disposició de les mateixes a la biblioteca (B. Fort Pienc).

è Garantir l’accés a col·leccions vinculades a fons especials (per exemple: any

Gaudí, fons locals, maquetoteca,…) ja sigui proveint de suport d’eines per a la

catalogació i la introducció d’aquests fons al catàleg col·lectiu, o bé proveint del
suport tecnològic per a la construcció de bases de dades que permetin la

catalogació d’aquests fons  i que en un segon terme es puguin publicar en entorns
web.

è Consolidar el treball en centres d’interès que estiguin vinculats a realitats del barri i
demandes de col·lectius. Per exemples:

Ø Dansa i B. Barceloneta
Ø Formació professional i la B. Sant Pau – Santa Creu

Ø Cuida’t a la B. Can Rosés

Ø Cinema i literatura a la B. Roquetes
Ø Gent gran a la B. Torre Llobeta

Ø Lletra gran a la B. Sant Martí de Provençals i a la B. J. Capmany

Ø Flamenc a la B. R. Alós-Moner
Ø Drogues a B. Nou Barris

è Fer més difusió del valor de les biblioteques: els seus fons

Ø Publicar suports gràfics vinculats a les diferents especialitzacions

Ø Publicar suports gràfics sobre les col·leccions de revistes i diaris

Ø Editar guies temàtiques fomentant el procés participatiu de les Biblioteques
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Ø Editar una línia nova de guies temàtiques infantils

Ø Elaborar fulls mensuals o bimestrals d’informació de les novetats arribades.
B. S. Martí

RESPECTE ALS PROGRAMES CULTURALS, SOCIALS I EDUCATIUS:

Durant l’any 2004  s’han consolidat programes que ja es realitzaven a les biblioteques

públiques des de fa un cert temps com ara L’Aventura de Llegir, el Món dels Tovets,
Aperitius Musicals o els Clubs de Lectura, i també els que es realitzaven per primera

vegada: Atrapa la Paraula, Clubs Especialitzats, Enreda’t amb l’Acció, etc. Així mateix,

s’ha realitzat una compactació per franges d’edat de tota la programació de difusió
cultural i de la lectura: Joves-Adults i Infantil-Públic familiar. Per a l’any 2005 caldrà

continuar treballant en la consolidació de les programacions esmentades i seguir en la
línia de fer presents els programes culturals de ciutat per tal de donar a conèixer el

conjunt dels diversos fons que hi ha a les biblioteques. L’any 2005 és l’Any del Llibre i la

Lectura a Barcelona, i les biblioteques de la ciutat hi tindran un paper capdavanter
que es reflectirà bàsicament en els seus programes culturals.

è Continuar potenciant l’elaboració de projectes de difusió cultural i de la lectura

des de cada biblioteca que responguin a  la seva pròpia realitat territorial alhora
que contemplin l’aparició de programacions innovadores .

Ø Com a consolidació i eina definitòria de cada biblioteca i de les xarxes de

Districte.

Ø Potenciar els programes culturals vinculats a les especialitzacions de les
biblioteques.

è Impulsar nous programes des de biblioteques que puguin, un cop avaluats, ser
estesos o no a d’altres centres.

Ø Trobada – tertúlia dirigida a persones d’altres indrets del món que viuen al

barri, conduïda per persones cataloparlants. La lectura d’un text periodístic
o literari com a fil conductor per facilitar la pràctica d’una nova llengua

(Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat i B. Sant Pau-Santa Creu)

Ø Presentació d’autors locals (B. Barceloneta, B. El Carmel-Juan Marsé)

Ø Consolidar el projecte “…de paper”  (famílies, peripècies) per a infants de

0-6 anys i el “Cau dels somnis” per a infants de 7-9 anys a la B. Joan Miró i B.
Lola Anglada.
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Ø Creació d’un programa estable de cultura local. B. V. Vell

Ø Els Grups de lectura emocional a les biblioteques de Sants-Montjuïc

Ø Narració de contes per a “avis i àvies” de les Biblioteques de Sarrià-Sant

Gervasi

Ø Cicle temàtic de la cultura gitana a la B. Vila de Gràcia

Ø Club d’òpera a la B. Clarà

Ø Xarxa de patrimoni literari amb les biblioteques de Clarà i Collserola-
J.Miracle: guia bibliogràfica, adquisició de fons, accions

Ø Xarxa d’intercanvi de coneixements a Roquetes (suport documental i espai
de difusió)

Ø Batec de cultures a Sarrià – Sant Gervasi

Ø “De pensament, paraula i obra” a la B. Guinardó-Mercè Rodoreda

Ø Narra-el-dors a la B. Carmel-Juan Marsé

Ø Espai de cine en col·laboració amb estudiants de filologia i filosofia de la UB

especialistes en novel·la barcelonina i les seves adaptacions
cinematogràfiques la B. Carmel-Juan Marsé

Ø Fons històric documental de Sant Andreu a la B. Garcilaso amb la
col·laboració de BTV Sant Andreu

Ø “Aula de debat”. Tertúlies filosòfiques a les biblioteques El Carmel- Juan

Marsé i B. Vila de Gràcia

Ø Celebració dels aniversaris “sonats” de les biblioteques. 5è aniversari de la

B. Vapor Vell, Clarà i Les Corts-Miquel Llongueras.

Ø Estiuàs de Sant Martí i 3a Mostra de poesia comparada

è Donar veu als més gran:
Ø Projecte de recuperació de la memòria oral des de les B. Poblesec, B.

Carmel-J. Marsé, B. Colserola-J. Miracle i Vila de Gràcia

Ø Donar a conèixer alguns dels testimonis: “Records del Carmel”

è Donar a conèixer els clàssics
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Ø Incloure accions de difusió dels clàssics a les biblioteques

- Fer una proposta anual dins els cicles de l’Aventura de llegir
- Organitzar una lectura d’un clàssic estranger. B. Vila de Gràcia

Ø Difondre les col·leccions de clàssics que hi ha a les biblioteques

è Identificar un programa conjunt entre les diverses biblioteques que realitzen
accions de mercat d’intercanvi

Ø Actualment ho realitzen: B. Nou Barris, B. Garcilaso

Ø Ho volen posar en marxa: B. Vapor Vell, B. Vila de Gràcia i B. J. Capmany

è Identificar un programa conjunt entre les diverses biblioteques que realitzen

accions de venda d’obsolets, etc.

è Augmentar la participació de les biblioteques en programes culturals de ciutat

periòdics (Festival Grec, Festes de la Mercè, Santa Eulàlia, Festes Majors dels barris,
Docúpolis, Festivals de cinema, Salons del còmic i el manga, Sant Jordi, Kosmòpolis,

Setmana de la ciència, festivals de música, etc.), així com en d’altres programes

puntuals durant l’any en curs (Anys temàtics, Trànslit, Congressos, Fires, etc.)
Ø Organitzar la 3ª marató de Lectura de Poesia en el marc de la Festa Major

de la Barceloneta i de l’ANy del Llibre i la Lectura. B. Barceloneta-La

Fraternitat

è Elaborar un programa de ciutat que oferti un conjunt d’exposicions vinculades a
accions de difusió de les mateixes

Ø Amb sala pròpia: B. Can Fabra, B. F. Pienc, B. Lesseps

Ø En espais compartits: B. X. Benguerel, B. Bonnemaison, B. Guinardó- M.

Rodoreda, B. V. Vell, B. V. Gràcia, B. Carmel-J.Marsé

è Mantenir, tot augmentant l’oferta, les campanyes vinculades a períodes de

vacances: estiu, nadal, amb l’objectiu de potenciar l’ús de les biblioteques obertes
tota la temporada

Ø Les biblioteques han d’estar presents en el calendari festiu de la ciutat com

un equipament de proximitat i de fàcil accés als ciutadans, també durant
les vacances.

è Promoció de la introducció de noves temàtiques en el programa de L’Aventura de

Llegir que consolidin aquesta programació com la de referència de difusió de la

lectura per adults
Ø Anàlisi de textos clàssics

Ø Espai fix que tracta temes científics en coordinació amb el Comissionat per

a la Cultura Científica de l’Ajuntament de Barcelona.
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Ø Continuar incloent presentacions de llibres d’actualitat.

Ø Nous formats

Ø Activitats amb motiu de commemoracions d’autors o altres creadors

Ø Realització de cicles i/o activitats amb les que el CBB tingui signats acords o

convenis

Ø Introducció d’activitats que formin part d’esdeveniments de ciutat

(Propostes, Setmana Poesia, Setmana de la Ciència, etc.)

è Consolidar el programa Lletra petita com la programació adreçada al públic

infantil i familiar de les biblioteques de Barcelona:
Ø Consolidar les propostes creatives i de participació per a les franges d’edat

menors de 3 anys i majors de 9 anys, especialment els preadolescents.

Ø Consolidar els productes inclosos dins el cicle Petit format com a

espectacles fets a mida, vinculats al foment de la lectura a les Biblioteques
de Barcelona, amb exclusivitat temporal de representació.

Ø Consolidar la creació d’un sol « paquet » de narracions « Sac de Rondalles »

Ø Donar a conèixer el nou cicle « Mots en joc » impulsat el darrer trimestre de
l’any passat, pensat per a infants i preadolescents, com a proposta de

taller actiu i on es lliguen jocs i llibres.

è Dissenyar i posar en marxa accions específiques per al col·lectiu preadolescent i

adolescent, en col·laboració amb el món editorial i el món educatiu
Ø Crear un taller per a infants d’11 a 13 anys. B. S. Barat

Ø Estudiar propostes per a alumnes de secundària que es portin a terme a les
biblioteques en col·laboració amb l’IMEB. Es podria partir de la proposta de

“treu partit a Internet” de la B.Guinardó-M.Rodoreda

Ø Ampliar els clubs de lectura per a infants i joves. Nou club de lectura de

còmic per a infants a B. Vila de Gràcia, club per a infants a B. T. Llobeta

è Transmetre la idea de la biblioteca com a espai públic, de tal manera que siguin

considerades espais bàsics de programació de campanyes de ciutat i per tant
susceptibles d’ésser utilitzades per altres programadors. Per exemple: Setmana de

Poesia, festivals de cinema, presentacions editorials, etc.
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è Fomentar l’ús dels espais exteriors de les biblioteques com a zones de lectura i de

programació cultural.
Ø Consolidació del programa de la Biblioteca Montbau impulsat al seu pati

interior.

Ø Introducció al programa d’estiu d’activitats a aquests espais exteriors a les

biblioteques de : B. Sant Pau-Sant Creu, terrassa B. Fort-Pienc, pati B. Sofia
Barat, terrassa B. Les Corts-Miquel Llongueres, pati B. Clarà i B. Collserola-

Josep Miracle, terrassa B. El Carmel-Juan Marsé, B. Ignasi Iglesias-Can

Fabra, pati B. Bon Pastor i B. Xavier Benguerel.

è Donar a conèixer i difondre al gran públic el producte “Itineraris literaris”
Ø Difondre els Itineraris literaris virtuals dins la pàgina web de biblioteques.

Permeten difondre els itineraris ja realitzats i donar una altra dimensió,

participativa i no presencial, amb els materials i indicacions necessàries per
tal de seguir els recorreguts de forma virtual i individual.

Ø Vincular-los al llibre d’itineraris literaris de la ciutat que es presentarà en el

Any del llibre i la lectura 2005

è Potenciar la vinculació del CBB amb les editorials de la ciutat
Ø La preparació de l’Any del llibre i la lectura ha fet que durant tot l’any 2004

s’hagin consolidat les col·laboracions per a la presentació de llibres i
s’hagin ampliat a d’altres àmbits, com la participació en el programa dels

Clubs de lectura amb diferents perspectives

Ø Cal ampliar les accions amb la coproducció d’actes, la cessió de fons i els

acords de patrocini i o col·laboració en la difusió cultural.

Ø Proposar la possibilitat d’exposar novetats de diverses editorials amb suport
amb donacions. B. Fort Pienc

è Continuar en la línia de singularitzar els clubs de lectura a  partir  de la presentació
de noves propostes.

Ø Potenciar la connexió dels nous amb alguns dels fons especialitzats que

tenim.

Ø Posar en funcionament el club de lectura virtual a la pàgina web de
biblioteques.

Ø Estendre la metodologia de sessió oberta al públic, potenciant la presència
dels autors. L’objectiu és programar una sessió oberta (anual per club com

a mínim) i potenciar la periodicitat trimestral d’aquestes sessions i publicitar-
les perquè hi pugui assistir públic interessat en general.
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Ø Ampliar la realització de clubs de lectura a mida en institucions (casals

d’avis, escola d’adults). La proposta pilot l’ha iniciada  B. Sant Pau – Santa
Creu.

Ø Analitzar el funcionament dels clubs de lectura “autònoms” creats després

de pertànyer 2 anys a un club de lectura de ciutat. Per exemple: I.Iglesias-

Can Fabra, Clarà, Vapor Vell,…

Ø Analitzar l’ús i consolidar la difusió de clubs alternatius i altres accions

vinculades que tenen lloc a la ciutat.

Ø Potenciar un espai d’intercanvi a la Biblioteca F. Pienc a la manera d’un
club de lectura informal

è Consolidar l’oferta de projectes  i  accions que potenciïn la dimensió creativa dels
centres i dels usuaris:

Ø Generar una oferta de tallers per adults: creació literària a la xarxa,
narració, creació escrita,…

Ø Ampliar l’oferta de tallers d’escriptura creativa: B. Vila de Gràcia, B.V.Vell,
...

Ø Generar tallers creació literària i narració per adolescents: Enreda’t amb
l’acció

Ø Crear tallers de narració per a gent gran de manera que creem “cantera”

de posteriors narradors per a infants

Ø Caldrà durant el proper 2005, mantenir i augmentar la tipologia d’accions

que promouen la implicació, la creació i la participació.
- Donar a conèixer el cicle “Mots en joc” a les biblioteques obertes els

dissabtes a la tarda.

- Estudiar la possibilitat d’incorporar jocs de taula educatius i didàctics
tant a les sales infantils com d’adults

è Fomentar la coordinació i cooperació dels centres culturals de proximitat: centres
cívics + biblioteques:

Ø Cooperar en aquells projectes que tenen com a nucli central el foment de
la lectura

- Centre cívic de la Trinitat Vella i el club de lectura

- Pati Llimona i el projecte de la paraula
- Bitllet d’anada al C. Cívic la Sedeta

Ø Treballar en la difusió i elaboració conjunta d’un programa de tallers literaris
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è Vincular especialment les biblioteques a l’Any del Llibre i la lectura-2005
Ø Dins la campanya de l’Aventura de llegir els cicles previstos són:

- ALTRES LITERATURES?. Comissariat per Anna Soler-Pont. Un recorregut per
alguns dels autors actuals d’altres continents

- BIBLIÒFILS. En col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya. Coincidint

amb l’exposició que sobre aquest tema tenen prevista, farem un cicle
on abordarem el llibre com a continent i contingut. El valor del llibre

com a objecte

- LES BIBLIOTEQUES I ELS SEUS LLIBRES AL CINEMA. Comissariat per
Montserrat Bartuí. Viatge històric a través d’obres cinematogràfiques

que tenen com a element central els llibres i les biblioteques
- JULES VERNE, SOMNIS I REALITAT. Comissariat per: Miquel Soldevila. Un

cicle pensat per adults. El cicle vol donar les claus de la modernitat de

les obres de l’autor
- CARVALHO I LES SEVES BARCELONES. Comissariat per Jordi Cerdà. Cicle

en homenatge a Manolo Vázquez Montalbán especialment dedicat a
la seva obra i pròleg de l’itinerari literari que farem durant tot l’any.

- VIATGES I CLÀSSICS. Relectura d’alguns dels autors clàssics a través

d’obres de viatges o que descobreixen nous móns.
- GASTRONOMIA I LITERATURA. Cicle que vol donar a conèixer les

receptes més desitjades de personatges literaris.

Ø Dins la campanya Lletra petita:

- ANDERSEN. Companyia Mercè Framis. Un espectacle fet especialment
en commemoració dels 200 anys del naixement de H.C.Andersen

- COMICÒMIX. Companyia Salvador Boix. Una activitat que es basa en

els personatges de còmic i que es presentarà en el marc de Ficòmic
2005

- JULES VERNE. Companyia Robert Gubern. En commemoració dels 100
anys de la mort de l’autor.

- SHAKESPEARE. Companyia Monti. Espectacle que usa les tècniques del

circ i que pretén donar a conèixer aquest autor universal entre els més
petits

- EMILI TEIXIDOR. En col·laboració amb l’Editorial Destino. Espectacle

pensat per donar a conèixer i homenatjar la llarga trajectòria d’aquest
autor i en especial la seva obra per infants i joves. En la línia de fer un

espectacle especial d’un autor viu (Joaquim Carbó l’any 2004).
- TIRANT LO BLANC. Companyia l’Estenedor. Activitat de titelles feta en

col·laboració amb l’IMEB dirigida en horari escolar a grups-classe (a la

biblioteca) i en horari extraescolar a famílies. S’ha elaborat una guia
didàctica que serà presentada als mestres on es contenen molts

recursos per treballar aquesta obra, les obres de cavalleria i el
precedent que són de l’obra del Quijote.
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- TALLER QUIJOTE  del Museu d’Història de la Ciutat, vinculat a l’exposició

El Quixot a Barcelona
- MOTS EN JOC

- ENREDA’T EN L’ACCIÓ. Amb la col·laboració amb altres editorials
infantils a part de  les consolidades en l’any 2004

Ø Altres accions i activitats previstes són:
- Vine a fer un cafè amb... Una cita diària, a les 19.00 hores, amb els

protagonistes dels llibres: autors, editors, crítics, periodistes, llibreters. Un

espai reservat, la Sala Dante de la Biblioteca Francesca Bonnemaison,
la biblioteca pública més antiga de la ciutat, recentment restaurada i

ampliada. Un entorn “càlid” on crear una tertúlia propera als autèntics
coneixedors dels llibres.

- Què llegim?. Lectures recomanades de llibres infantils a adults. En

col·laboració amb la Revista Faristol, unes sessions mensuals a les
biblioteques per tal de parlar de llibres d’infants a adults. La idea és que

la sessió s’estructuri en: presentació d’un tema i llibres vinculats (por,
germans petits, etc), novetats del mes i torns oberts de consultes

- Els itineraris: Itinerari Carvalho, Itinerari Quitxot, Itineraris virtuals al web de

Biblioteques de Barcelona
- Tallers de diversos tipus: aprendre a narrar contes (en especial aquest

any en volem fer un només per adolescents i un altre per a gent gran),

creació literària a la xarxa (en aules multimèdia especialment creades
durant l’Any del llibre), com es fa un llibre (en col·laboració amb

Edicions 62)
- Club de lectura virtual al web de Biblioteques de Barcelona.

- Exposicions. Per a l’any del llibre tenim previst fer un esforç especial i

presentar algunes produïdes especialment per a l’Any:
§ Los Mares del Sur” a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra

§ “Taula” a la Biblioteca Fort Pienc
§ “Lectura fàcil” a la biblioteca Francesca Bonnemaison

- Jornades especialitzades previstes:

§ Sota quarentena. Noves tendències de la narrativa en català.
Comissari: Jordi Cerdà. Un repàs dels autors i tendències a partir

dels 60. Febrer.

§ Biblioteca Pública i lectura. Comitè organitzador format per la
facultat de Biblioteconomia i documentació de la Universitat de

Barcelona, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de Catalunya, la Fundació Bertelsmann, la Generalitat de

Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de

Biblioteques de Barcelona. Data: tardor. Les jornades pretenen
analitzar la vinculació de la biblioteca amb el foment de la

lectura. Tenen 3 dies de durada i proposen 5 sessions amb una
ponència llarga i una taula rodona posterior on es debat al

voltant del tema principal cadascuna. Temes previstos: la
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creació d’una bona col·lecció (fons bibliogràfic), els nous serveis,

els programes culturals – socialització de la lectura, els nous
públics – com atraure els joves?, i una darrera sobre què

s’espera de la nova biblioteca?
- Sant Jordi especial durant una setmana. Destacar pel que fa a

biblioteques:

§ Pregó de la lectura. Dia 22 d’abril a les 19 hs al Saló de Cent. Un
escriptor d’ampli reconeixement, presentat per un autor de la

ciutat parlaran sobre el valor de la lectura i el paper de la

biblioteca
§ Dins la “nit literària” les biblioteques duran a terme un projecte

sobre “ciutats refugi”. 6 biblioteques escenificaran 6 ciutats
diferents que acullen escriptors. Allà es recitaran en llengua

original i traducció textos de l’autor refugiat i d’altres autors de la

mateixa cultura. A les biblioteques es podrà també escoltar
música de les cultures acollides

§ En el marc de la festa al carrer es comptarà amb algunes de les
més de 1.000 persones que participen als clubs de lectura per fer

lectures en veu alta.

§ Mercat d’intercanvi i venda de llibres de segona mà. Està previst
que les Biblioteques de Barcelona hi col·laborin.

è Donar a conèixer els programes educatius conjunts entre escoles i biblioteques
públiques:

Ø Elaborar un article que exposi les diverses iniciatives a l’entorn de les visites
escolars a les biblioteques

Ø Elaborar un fulletó de difusió dels serveis que les biblioteques ofereixen a les
escoles.

Ø Usar com a instrument complementari (i fidelitzador del públic infantil) el

nou material didàctic La casa de les Paraules (àlbum de cromos, produït

amb suport econòmic de l’IMEB) per a ser utilitzats en el programa de visites
escolars de cada biblioteca

Ø Fer una presentació d’aquest material amb perspectiva de ciutat, en el
marc del Consell de Coordinació Pedagògica de la ciutat (del qual el

Consorci és membre), als Centres de Recursos Pedagògics dels districtes i
als propis centres escolars i biblioteques.

Ø Iniciar com a continuïtat del treball desenvolupat amb La casa de les
Paraules un procés similar amb l’Institut d’Educació per tal de donar a

conèixer les biblioteques i la difusió de la lectura entre el públic adolescent.
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è Consolidar el funcionament del Bibliomercat al Besòs de la B. R.Alós-Moner:
Ø Elaboració de guies temàtiques per temporada

Ø Fer una activitat que vinculi biblioteca i mercat

è Definir, utilitzant la metodologia de grup de treball, el marc de treball de

Biblioteques de Barcelona, l’àmbit de la cooperació i la solidaritat
Ø Durant el 2003 i 2004 es van donar resposta a algunes iniciatives puntuals

de cooperació internacional bibliotecària, i es van presentar al CBB

diferents iniciatives .

Ø Realitzar una convocatòria de projectes de solidaritat internacional
bibliotecària on es defineixin les línies estratègiques en aquest camp:

propostes a recolzar, coordinacions amb ONG, coneixement d’iniciatives,

etc.

Ø Participar en el projecte de cooperació Med-Act de la Unió Europea
adreçat al Marroc dins l’àmbit geogràfic de la Mediterrània, un cop

aprovat per la institució europea.

è Impulsar serveis i accions que concebin la ciutat com un mosaic multiètnic
Ø Organitzar activitats que afavoreixin la interrelació cultural dels usuaris

llatinoamericans. B. Nou Barris

è Introduir de forma gradual aspectes de millora a l’hora de planificar les activitats
de difusió cultural tenint en compte les característiques de les persones amb

disminució.
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4.- ELS USUARIS REALS I POTENCIALS

è Impulsar la participació dels ciutadans en la definició i gestió dels serveis i

programes de les biblioteques de Barcelona.
El Pla de Biblioteques proposava com una de les accions principals la potenciació
de la participació dels usuaris en la biblioteca i en la seva organització. Les

biblioteques, com espais generadors de noves formes de ciutadania i identitat, han
de potenciar la incorporació dels usuaris en la gestió d’alguns dels serveis.

Ø Fomentar la participació d’usuaris individuals en la gestió d’alguns dels
serveis de les biblioteques.

- El servei de préstec i lectura a domicili és un bon exemple de com els

usuaris es poden implicar en la gestió d’alguns serveis. La redacció de la
revista o full mensual, les tertúlies, la convocatòria de trobades literàries,

etc.  són altres exemples possibles.
- Des de l’any 2003 s’ha incorporat a la comissió de selecció de fons del

Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona una usuària de les

Biblioteques de Barcelona.

Ø Implicar els voluntaris del projecte de servei a domicili per establir
plataformes de participació i implicació dels usuaris de les biblioteques.

Ø Donar suport, com a consolidació final dels processos abans descrits de
l’Associació d’amics i amigues de les biblioteques.

è Potenciar el sistema de recollida i anàlisi de les queixes i suggeriments dels usuaris
Ø Donar resposta al conjunt de queixes i suggeriments rebuts, en 1r terme des

de la pròpia biblioteca i en 2n terme si van referides a temes generals des
dels serveis centrals

Ø Crear respostes tipus per a demandes similars

Ø Establir un sistema de millora de serveis a partir dels suggeriments dels propis
usuaris

Ø Sistematitzar la tipologia de queixes i suggeriments en els informes trimestrals
i les memòries

Ø Vincular la sistematització de les queixes amb el sistema que tingui
l’Ajuntament de Barcelona per a d’altres serveis propis.
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è Treballar els indicadors quantitatius i qualitatius que ens permetin conèixer la opinió

i demandes dels nostres usuaris

Ø Explotar les dades relacionades amb el perfil d’usuaris reals de les
biblioteques

- A partir de la base de dades dels usuaris de les biblioteques, treballar

amb diferents indicadors que ens ajudin a identificar els perfils dels
nostres usuaris, tant des d’una biblioteca en concret, com de les

biblioteques d’un districte, com del conjunt de les biblioteques de la

ciutat.
- Explotar i interpretar dades com poden ser franges d’edat,

desplaçaments d’usuaris, ....
- Vincular els resultats dels estudis sobre l’Avaluació de la satisfacció als 10

districtes amb les dades del padró i les dades estadístiques del perfil dels

nostres usuaris per tal d’analitzar les “borses” de públic potencial per
barris i/o districtes.

è Emprendre accions que potenciïn l’ús de la biblioteca per part de nous públics i

grups poblacionals: especialment preadolescents (12-16 anys) i joves; així com

també gent gran.
Ø Analitzar la tipologia de fons i de serveis que esperen trobar aquests dos

sectors de població per tal de poder emprendre accions destinades a

adequar fons i serveis.

Ø Oferir tallers d’Atrapa la paraula per a públic adolescent, per una banda i
gent gran per l’altra

Ø Crear un programa nou Recordo que…  de conferències sobre la memòria
més recent del barri a càrrec de la gent gran del mateix entorn.

Ø Donar a conèixer l’enquesta de percepció de serveis entre públic jove de

15 a 25 anys feta l’any  2004 a la B. Barceloneta

Ø Donar a conèixer l’experiència de la Biblioteca Montbau en l’elaboració de

materials i guies temàtiques de la biblioteca en col·laboració amb les

entitats joves del barri

Ø Ampliar els fons en “lletra gran” a les Biblioteques de Barcelona. B. J.
Capmany i B. S. Martí
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è Consolidar el carnet de biblioteques com el carnet cultural de Barcelona,

augmentant de forma trimestral el número d’avantatges i descomptes que aquest
oferta
Ø Seguir ampliant els acords i col·laboracions aconseguits, obrint el marc

d’actuació a d’altres sectors no estrictament culturals: socials, esportius,

comercials, restauració, etc.

Ø Pensar campanyes de difusió dels serveis de caràcter “massiu” que ens

facin arribar a nous públics i incrementar el número de nous carnets.

Ø Ampliar els canals de difusió, com ara a publicitat en premsa i ràdio, per tal

de guanyar en visibilitat i en l’obtenció de noves contraprestacions per als
col·laboradors, oferint així nous alicients en els acords que s’estableixin.
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5.- PROJECCIÓ DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA I EL SEU
CONSORCI

RESPECTE DE LA COMUNICACIÓ:

Cal ampliar el Pla de comunicació existent per tal de definir segments de públic i

reordenar els diferents productes:
- per tipus de públic

- per continguts: serveis, activitats

- per dimensió del programa: de xarxa, específic d’un districte o d’una
biblioteca

Aquesta reordenació permetrà segmentar públics i adreçar-nos en cada cas al que és

el potencialment escollit, així com difondre la xarxa de biblioteques i apropar-nos a

nous públics.

è Consolidar el pla de comunicació global que potenciï i difongui la Xarxa de

biblioteques i que permeti apropar-nos a nous públics
Ø Editar els productes gràfics de ciutat en base a 3 lògiques. Accions

permanents: serveis i fons (especialitzacions, tipologies documentals,...);
Accions de xarxa (periòdiques per adults i periòdiques per a infants) i

Accions pròpies de cada biblioteca

− Analitzar la idoneïtat dels fulletons de serveis i optimitzar-ne la producció
i distribució. Iniciar un procés de treball intern amb les direccions de les

biblioteques per tal que des dels taulells d’informació es valori la seva
funció com a ‘guies d’ús’ dels equipaments i serveis i es potenciï la

distribució “analitzada” entre els usuaris.

− Racionalitzar els suports habituals de difusió de les activitats culturals
com l’Agenda i la programació d’adults/joves i d’infants (L’Aventura de

llegir i Lletra petita). Estudiar la possibilitat de crear noves línies de

fulletons específics que recullin les activitats estables o permanents per
tal d’alleugerir els continguts de l’Agenda, prou atapeïda ara pel

creixent volum d’activitats que inclou.
− Optimitzar la distribució dels diferents suports, potenciant l’enviament

selectiu a col·lectius vinculats amb temes concrets per assegurar la

difusió de les activitats al públic més sensible en cada ocasió.
− Establir una temporització ‘a mida’ per a la distribució dels suports

relacionats amb activitats com els cicles mensuals, ajustant-la al seu
calendari en concret, per assegurar que els fulletons o materials estiguin

presents coincidint en el temps i evitar que s’exhaureixin abans d’hora.

− Revisar el format i el disseny dels diferents suports per tal que els tipus de
lletra s’adaptin millor a la lectura de persones amb problemes de visió.
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− Explorar nous suports i canals, com ara postals o octavetes (flyers) per

distribuir a circuits no molt treballats encara: universitats, centres culturals
i de lleure...

Ø Coordinar la campanya de publicitat a diversos mitjans de comunicació a

través de:

- Anuncis en premsa mitjançant la col·laboració amb Comunicació de
l’Ajuntament de Barcelona i acords de patrocini. Actualment existeix

una acord amb el diari AVUI i caldrà engegar-ne d’altres amb mitjans

d’alta incidència ciutadana com ara La Vanguardia o El Periódico per
aconseguir una presència regular.

- Presència permanent a les agendes amb la creació d’un espai propi. A
partir de l’àmplia oferta d’activitats que es preveuen al llarg del 2005 en

motiu de l’Any del Llibre, sembla un bon moment per aconseguir la

complicitat dels mitjans i consolidar aquest espai per al futur.
- Càpsules a la televisió local BTV.

- Emissió en 2 o 3 onades d’un anunci televisiu nou, a partir d’acords amb
televisions diverses (BTV, TVC).

- Falques a ràdios. En aquest moment hi ha conveni amb COMRàdio i

s’intentarà establir-ne de nous amb altres grups per estendre la nostra
publicitat a diferents segments de ràdiooients.

Ø Potenciar  la  creació d’eines  informatives  presencials i electròniques a
cada biblioteca adreçades als usuaris i potenciar les existents

- Cal ampliar la tasca de posar l’accent en la creació de suports de
difusió de cada biblioteca i de les xarxes de districte i millorar els que

actualment estant funcionant, a partir de l’edició de productes gràfics

de projectes i serveis singulars. Un bon punt de partida serà l’adaptació
dels ‘Punts de llibre’ trimestrals en suports per a la difusió d’activitats o

accions pròpies de cada biblioteca, gestionats i definits amb
autonomia.

- D’altra banda, cal la potenciació dels butlletins propis i de la vinculació

d’aquests, i altres formats, a la pàgina web pròpia
- Cal tenir molt present que la possibilitat de fer difusió electrònica

periòdica a través dels e-mails dels usuaris obre noves vies ràpides de

connexió amb els ciutadans. Caldrà desenvolupar un model de butlletí
o d’e-zine (format específic per a la difusió electrònica) prou flexible

com perquè es pugui adaptar des de qualsevol de les biblioteques i
sigui, alhora, estàndard quant a compatibilitat amb diversos sistemes i

servidors d’Internet.

Ø Augmentar la presència de la imatge de les Biblioteques de Barcelona en

els productes gràfics editats per altres agents.
- A partir de la participació de les biblioteques en els programes

organitzats per altres programadors, s’ha de garantir l’aparició de la
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imatge corporativa de les biblioteques o fer constar la participació

d’aquestes. Així s’aconseguirà un dels objectius bàsics que justifica
aquestes col·laboracions: arribar a nous públics.

- Especialment important és fer el seguiment de la difusió que facin els
col·laboradors de les ofertes del Carnet de Biblioteques.

Ø Posar en marxa un procés de revisió de la senyalització interior i exterior de
les biblioteques

− En especial, de l’adequació dels espais i mobiliari destinats a la

informació i a l’exposició de fulletons.
− Material informatiu propi i extern: taulells, mostradors, cartelleres...

− Estudiar la millora de  la senyalització interna de les biblioteques, tant les
de les grans àrees com les de les prestatgeries.

− Analitzar conjuntament  amb  els districtes  la  senyalització  dels centres,

tant pel que fa a senyalització de façanes com al carrer
− Fer una prova pilot, a la B. Vila de Gràcia, d’identificació de nous pictos

pels diferents gèneres de les novel·les

è Consolidar i dinamitzar la pàgina web  com una eina de difusió massiva i

internacional que potenciï i difongui la Xarxa de biblioteques i que permeti
apropar-nos a nous públics
Ø Tenir un web que permeti destacar coses diferents en moments determinats,

és a dir una plana inicial sensible a incloure les novetats. La instal·lació de les
pàgines dels itineraris literaris virtuals, del club de lectura virtual definirà la

vessant dinàmica i participativa que tota pàgina web ha de tenir per
mantenir-se atractiva i innovadora de cara als seus usuaris potencials i reals.

Ø Potenciar la prestació de serveis i tràmits virtuals i potenciar la participació
en la línia de reforçar la doble vessant de les biblioteques: la presencial i la

virtual.

Ø Considerar la possibilitat d’incloure alguna eina del tipus ‘llibre de visites’,

com a bústia de suggeriments, opinions, etc.

Ø Crear una infrastructura tecnològica que permeti a les biblioteques

actualitzar la seva pàgina. Caldrà incorporar a la fitxa de cada biblioteca
la informació que genera: guies, revistes informatives, etc. L’alt ús del web

ens estimula a crear pàgines pròpies de cada biblioteca que permetin
reforçar el paper informatiu, arribar al seu públic i difondre el conjunt

d’accions territorials



____________________________________
Consorci de Biblioteques de Barcelona.  Pla d’acció 2005

49

è Treballar per mantenir i consolidar la presència continuada als mitjans de

comunicació a través d’una estratègia de premsa basada en accions
complementàries
Ø Continuar amb l’estratègia d’enviament setmanal de l’agenda d’activitats

i els comunicats destacant cicles destacats

Ø Realitzar accions dirigides específicament a promocionar activitats
concretes a través de la invitació a periodistes especialitzats

Ø Reservar un espai mensual a la revista Barcelona informació per tal que es
doni a conèixer les accions de les Biblioteques de Barcelona

è Engegar una línia d’accions de difusió a col·lectius diversos –editorials, llibreters,

altres sectors de la cultura– per tal de presentar-los no només els equipaments sinó

també el tipus d’activitats i de serveis que ofereixen les biblioteques (una mena de
‘visites guiades especials’ o de ‘primícia’ d’alguna activitat).

è Fer seguiment dels projectes que impulsen les biblioteques per tal fomentar-ne la

presentació i potenciar el coneixement de les Biblioteques de Barcelona.
Ø Ponències i comunicacions a jornades i congressos professionals
Ø Articles d’opinió a la premsa massiva

Ø Articles per a publicacions i fòrums professionals

Ø Publicacions de material propi
− Per a l’any vinent pot ser d’interès publicar el model de gestió, certs

projectes o experiències concretes que ho justifiquin per la seva
singularitat, i la memòria anual del Consorci i un suport en vàries llengües

adreçat a realitzar una bona comunicació del CBB entre les diferents

visites i delegacions que rebem.

RESPECTE DE L’ENTORN:

è Ampliar els contactes institucionals amb el sector del llibre en el marc del futur Any
del llibre i la lectura 2005
Ø Fires com la Setmana del Llibre en Català, Salons del Còmic i del Manga,

Liber, Consell Català del llibre infantil  i altres són bons àmbits, així com amb
els gremis corresponents i associacions vinculades.

è Ampliar les relacions amb les editorials per tal d’incrementar la col·laboració amb

esdeveniments concrets, programes culturals, etc. així com pel que fa a la

presentació de llibres a les biblioteques

è Consolidar la taula de contrast creada amb els agents del sector bibliotecari per al
seguiment de les accions del Consorci (Facultat, Col·legi i F. Bertelsmann)
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è Impulsar la coordinació d’accions i la concertació conjunta a través d’un conveni

amb la Institució de les Lletres Catalanes
Ø Coordinar les accions de programació d’activitats

Ø Donar a conèixer autors locals i foranis
Ø Donar a conèixer la base de dades d’autors de la I.LL.C

è Consolidar el procés actiu iniciat l’any 2003 amb les associacions de l’IFLA i INTAMEL
Ø Treballar a fons a la Secció de Biblioteques públiques de la IFLA, on el CBB té

una bibliotecària com a membre permanent (de la B. Bon Pastor)

Ø Valorar la conveniència de participar també activament en alguna altra
Secció (per exemple la de Reading, biblioteques metropolitanes o

Marketing i gestió)
Ø Valorar la possibilitat de participar en les diferents reunions que es programin

durant l’any d’INTAMEL ara que s’ha acordat reconvertir-la en una secció

de la IFLA

è Ser presents a diferents trobades a l’entorn de la lectura pública a l’estat i a
l’estranger

è Mantenir i incrementar la participació en diferents grups de treball i xarxes estatals i
internacionals:
Ø IFLA. Secció biblioteca pública, on hi som presents amb membre fix faran la

reunió d’hivern a Barcelona, en el marc de l’Any del llibre i la lectura.
Ø INTAMEL – Metropolitan Libraries. S’obren candidatures per a formar part de

la nova secció a l’any 2005.
Ø Estudiar la possibilitat per formar part d’un dels grups de la Xarxa

International Network of Public Libraries de la Fundació Bertelsman

Ø Xarxa Unesco de biblioteques associades. Fins ara ho ha estat la Biblioteca
Sant Pau-Santa Creu i el proper any s’hi adherirà la Biblioteca Poblesec-

Francesc Boix
Ø Projecte IMPAC de les biblioteques de Dublín a Irlanda a on participen les

Biblioteques de Vila de Gràcia i F. Bonnemaison

Ø “Red de bibliotecas y Centros de documentación de mujeres de España”
on hi participa la Biblioteca F. Bonnemaison


