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INTRODUCCIÓ 
 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú (XBMVNG), integrada per la 
biblioteca Joan Oliva i Milà i la biblioteca Armand Cardona Torrandell, atén a una 
població de 65.972 habitants (segons dades de l’Idescat 2016). 
Formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i són 
gestionades per la Gerència del Servei de Biblioteques i per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
L’activitat de la XBMVNG ha vingut marcada al llarg de l’any 2016 pel 
desenvolupament del Pla Municipal de Biblioteques 2017-2020. Es tracta d’un procés 
reflexiu, realitzat amb la implicació de l’equip de treball de les biblioteques i amb la 
col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i 
de la Comissió de Lectura Pública, òrgan assessor de les biblioteques a nivell de 
Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu fonamental de dotar un marc d’evolució i 
consolidació del servei bibliotecari a nivell de ciutat. 
 

Principals objectius: 

- Transversalitat del servei de biblioteques: PAM 2016-2019. 

- Vertebració de la Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 

- Optimització de recursos potenciant el treball en xarxa. 

 
Principals eixos: 

- Principal agent a l’hora de Promoure la lectura entre la ciutadania. 

- Garantir l’accés a la cultura a tota la ciutadania � transformació social. 

- Servei Bibliotecari únic a nivell de Vilanova i la Geltrú. 

 
Un dels principals punts inclosos en aquest Pla és el Pla estratègic que és l’eina que 
defineix els diferents àmbits en els quals es desenvoluparan els principals objectius de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú en els propers anys, a partir 
d’unes línies que s’han establert tenint en compte les prioritats marcades en la 
diagnosi estratègica. 
 
Sense deixar de banda els objectius bàsics de les biblioteques públiques, com són el 
foment de la lectura, l’accés a la informació, el suport a la formació i al 
desenvolupament personal o esdevenir espais de relació, s’han d’incorporar d’altres 
de nous derivats del nou context socioeconòmic com són augmentar el seu valor 
social, promoure la participació i l’aprenentatge dinàmic, facilitar la col·laboració i la 
sostenibilitat dels recursos i, en definitiva, esdevenir espais de trobada que fomentin 
l’accés al coneixement i a la creativitat de manera igualitària. 
 

Línies estratègiques: 

1. Esdevenir el referent cultural més proper al ciutadà i vetllar pel seu 

desenvolupament cultural. 

2. Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels ciutadans 
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3. Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua. 

 
Alhora de desplegar aquest Pla els plans d’acció anuals seran l’eina fonamental per 
establir les diferents accions que han de possibilitar que es dugui a terme. 
 
En el cas concret d’aquest Pla d’acció es diferencien les següents línies d’actuació: 

1) Organització i planificació 

2) Serveis bibliotecaris 

3) Promoció lectora 

4) Promoció cultura local 

5) Promoció de la col·lecció documental 

 
La majoria d’aquestes línies estratègiques comprenen objectius que s’han de 
desenvolupar a nivell de la XBMVNG i especialment relacionats amb aquells àmbits 
que el Pla estableix com a crítics: promoció lectora, promoció de la cultura local i de les 
col·leccions i formacions i accés a les noves tecnologies. 
 
També tenen protagonisme altres àmbits com aquells relacionats amb la comunicació, 
tant interna (a nivell de la pròpia estructura de la Xarxa, que s’ha de millorar i dotar de 
protocols que la facin més àgil) com externa (millorant la visibilitat de les accions 
promogudes per les biblioteques, amb especial atenció a la difusió enfocada a públics 
concrets), com la gestió dels recursos humans a nivell de Xarxa i la prestació del servei 
bibliotecari de proximitat. 
 
Missió 
 
La biblioteca pública és un servei essencial per al desenvolupament i creixement de les 
persones i dels col·lectius, ja que garanteix la igualtat d’oportunitats a tothom. Per 
aquest motiu la missió de les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú és facilitar 
l’accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. 
 
Visió 
 
Es vol avançar i millorar en la vertebració de la Xarxa Municipal de Biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú per tal de proporcionar un increment de la qualitat dels serveis en 
benefici de la ciutadania. 
 
Les biblioteques han d'esdevenir un agent dinamitzador dins l'entorn cultural de la 
ciutat i aprofitar les sinèrgies amb altres agents culturals (centres documentals, 
museus, entitats,...) per tal d'atendre de la millor manera les necessitats de la població. 
 
En aquest sentit és fonamental la flexibilitat en la gestió i el funcionament de les 
biblioteques per tal d'adaptar-se a aquestes necessitats en cada moment, cercant el 
màxim d'eficiència amb els recursos disponibles. 
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

LÍNIA 1. Organització i planificació 

Adaptar els processos interns de la XBMVNG per tal de respondre més eficientment  a 
les necessitats de la ciutadania, fent més visible el valor de les biblioteques i apostant 
per la millora contínua, la innovació, i l’eficiència econòmica com a valors estratègics 
en la prestació dels serveis. 

- Optimitzar els processos participatius interns i la comunicació per tal de facilitar 
el desenvolupament de la feina. 

- Millorar la comunicació en vers el ciutadà aprofitant les possibilitats que ens 
brinden les noves tecnologies. 

- Optimitzar la gestió dels recursos disponibles. 
 

• Objectiu 1. Millora en la comunicació interna. 

• Objectiu 2. Millora en la comunicació externa. 

• Objectiu 3. Gestió conjunta dels Recursos humans. 

• Objectiu 4. Gestió de la convivència, prevenció i resolució positiva de conflictes. 

 

LÍNIA 2. Serveis bibliotecaris 

Biblioteques per a tothom. Impulsar les biblioteques públiques com espais 
fonamentals a l’hora de vetllar per la inclusió i el progrés social adreçat a tota la 
ciutadania. Promoure tots els serveis, tant presencials com virtuals per tal de complir 
amb aquest objectiu, valorant la creació de nous serveis de proximitat. 
 

• Objectiu 5. Serveis bibliotecaris de proximitat: la zona de Baix a Mar. 

• Objectiu 6. Biblioteques Inclusives. 

• Objectiu 7. Formació i accés a les noves tecnologies. 

 

LÍNIA 3. Promoció lectora 

Tal i com contempla el Pla Municipal de Biblioteques, es tracta d’un dels eixos 
fonamentals de les biblioteques públiques. En aquest sentit la implicació ha de ser 
màxima a l’hora de promoure i afavorir l’interès per la lectura, especialment entre el 
públic infantil i juvenil i aprofitant les possibilitats que aporten els agents afins: 
escoles, biblioteques escolars, etc. Es considera la lectura com a instrument 
fonamental per a l’aprenentatge, l’entreteniment i l’accés a la cultura. 

• Objectiu 8. Foment lector per a nois i noies de 8 a 12 anys. 
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• Objectiu 9. Foment lector per a joves a partir de 13 anys. 

 

LÍNIA 4. Promoció de la Cultura local 

L’anàlisi de les dades estadístiques mostren com actualment les biblioteques públiques 
són els equipaments culturals amb més afluència de persones. S’ha d’aprofitar aquest 
fet tant per assolir els objectius bàsics de les biblioteques com per col·laborar amb la 
resta d’institucions locals a l’hora d’apropar la cultura a la ciutadania i que aquesta les 
vegi com la seva primera porta d’accés. 
Per què això sigui possible les biblioteques han d’oferir una oferta cultural atractiva i 
de qualitat, integradora i connectada amb les necessitats culturals i socials dels 
ciutadans, i que sigui coneguda pel seu entorn.  

• Objectiu 10. La col·lecció local 

• Objectiu 11. Viquipèdia – La Festa Major i la seva Cercavila. 

 

LÍNIA 5. Promoció de la col·lecció documental 

Potenciar la col·lecció de les biblioteques amb estratègies que afavoreixin l’ús i la 
màxima rendibilitat de les col·leccions existents i la dinamització dels fons especials 
existents a les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú. 

• Objectiu 12. El cinema com a dinamitzador cultural. 

• Objectiu 13. Prescripció documental: ‘el bibliotecari referencista’. 
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LÍNIES, OBJECTIUS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

1) Organització i planificació 
 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 1. Millora en la comunicació interna.  

OBJECTIU:  
L’objectiu final és que tots els treballadors que formen part de la XBMVNG tinguin les eines adequades i coneguin les 
formes de comunicació per poder desenvolupar la seva feina de manera òptima. 

FINALITAT 
• Optimitzar la comunicació entre els treballadors i els equips de treball de les biblioteques per tal de millorar el 

resultat de les accions desenvolupades. 

• Generar un millor clima laboral en el que tothom tingui accés a la informació que es genera a les biblioteques (evitant 
duplicitats en els missatges) i reforçant el sentiment de pertinença a la XBMVNG. 

• Fer visible tota la informació que es genera lligada a l’activitat de la XBMVNG i que arribi a tots els treballadors. 
 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Diagnosi de la comunicació interna i detecció de 
debilitats. 
2. Creació dels canals de participació i comunicació 
oportuns per optimitzar la comunicació. 
3. Crear, actualitzar i compartir els procediments 
necessaris per afavorir aquesta comunicació. 

Març-Abril: contacte 
agents col·laboradors. 
Maig-Juny: valoració dels 
àmbits a treballar i de les 
eines a utilitzar. 
Octubre-novembre: 
elaboració del Pla de 
Comunicació intern. 

Propis 
Coordinador 
Direccions 

AVALUACIÓ 
A realitzar al desembre. 

• Avaluar les accions realitzades i la implementació dels nous processos. 

• Valoració de les dades d’ús de les eines triades per realitzar la comunicació. 

 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 2. Millora en la comunicació externa.  

OBJECTIU:  
Donar a conèixer a tots els ciutadans ciutadà el gran valor que tenen les biblioteques properes a ell, fent-li saber tot el 
què li poden aportar, amb tota la seva oferta de serveis, activitats i recursos. 

FINALITAT 

• Donar a conèixer els serveis de la XBMVNG a tots els ciutadans, però amb especial atenció a públics específics: joves, 
gent gran, gent en situació d’atur... 

• Promoure l’ús i el coneixement dels canals virtuals de comunicació de la XBMVNG 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 
1. Crear un Pla de Comunicació extern i una 
campanya de màrqueting. 
2. Cloure l’elaboració del Pla Social Media. 
3. Optimitzar els estudis d’usuaris existents i crear-
ne de nous. 

Març-Agost: estudi de 
l’entorn i de casos 
similars. 
Setembre-novembre: 
redacció dels plans 

Propis 

Responsable de les 
activitats 
Equip de 

Comunicació 

 

AVALUACIÓ 
Al llarg del 2018. 

• Implementació del resultat dels diversos plans al 2018. 

• Avaluació dels canvis obtinguts amb les estadístiques del 2018. 
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Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 3. Gestió conjunta dels recursos humans.  

OBJECTIU:  
Partint del model de ‘biblioteca única a nivell de ciutat’ i amb la voluntat d’optimitzar tots els recursos disponibles, 
inclosos els humans, es vol impulsar una gestió conjunta d’aquests recursos per tal d’oferir un servei de biblioteca 
pública òptim per la ciutadania. 

FINALITAT 
• Optimitzar els recursos humans amb visió integradora de la Xarxa de Biblioteques Municipals de VNG. 

• Disposar d’un document que sintetitzi qui fa què a la XBMVNG (en funció e la definició de perfils i competències). 

• Potenciar la feina dels Equips de treball amb la voluntat de dinamitzar els canals de participació existents i executar de 
manera òptima la feina. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Definir el perfils necessaris per la XBMVNG. 
2. Definició de les competències professionals i 
vinculació amb els treballadors existents. 
3. Reorganització del personal de la XBMVNG. 

Març/abril: definició dels 
perfils necessaris i de les 
competències 
Maig: associar perfils i 
competències 
Maig: reorganització llocs de 
treball 

Propis 
Coordinador 
Direccions 

AVALUACIÓ 
A final d’any. 

• Valoració de les accions desenvolupades. 

• Enquestes al personal. 

 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 4. Gestió de la convivència, prevenció i resolució positiva de conflictes.  

OBJECTIU:  
La biblioteca és un espai de garantia de l’equitat cultural i social, un espai de trobada i relació en què la ciutadania ha de 
compartir el servei públic d’accés a la cultura i al coneixement i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. 
S’ha de fomentar i liderar la convivència, la diversitat i el respecte dels valors cívics i democràtics, i ha de trobar els 
mecanismes necessaris per fer front a les desigualtats que afecten la comunitat  
 

FINALITAT 
• Adaptar el document de treball realitzat pel grup de treball de la Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona a 

la realitat de la població, usuaris i conflictes en que es troben les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 

• Promoure la convivència i evitar situacions d’alteració de la mateixa. 

• Facilitar als treballadors de la biblioteca una eina a l’hora de gestionar situacions de conflicte. 
 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Adaptació del document del grup de la XBM. 
2. Posada en comú amb el personal de la XBMVNG. 
3. Formació, en aquells casos necessaris. 

Març/abril: adaptació del 
document. 
Maig/juny: posada en 
comú amb el personal. 
Estiu: formació. 
Octubre: posada en marxa 

Propis 
Coordinador 
Direccions 

AVALUACIÓ 
Al mes de desembre. 

• Estadística d’incidències. 

• Descripció de les resolucions de diferents conflictes. 
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2) Serveis bibliotecaris 

 

 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 5. Serveis bibliotecaris de proximitat: la zona de Baix a Mar 

OBJECTIU:  
Garantir l’accés i la prestació del servei de biblioteca pública a tota la població de Vilanova i la Geltrú, independentment del 
seu lloc de residència. 

FINALITAT 

• Apropar el servei bibliotecari als ciutadans de Baix a Mar, valorant la seva prestació en altres espais de la zona.  

• Donar més visibilitat i difusió del Bibliomercat entre els veïns i escoles de Baix a Mar.  

• Recolzar i donar difusió a les activitats que es realitzin a la XBM de Vilanova i la Geltrú. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Completar l’oferta del servei de BM. 
2. Valorar un nou punt d’accés al Barri de Mar. 
3. Valorar altres punts d’accés de proximitat a 
Vilanova i la Geltrú. 

Març/maig: estudi de 
noves actuacions al barri 
de mar 
Estiu: prova pilot 
Setembre/novembre: 
valoració d’altres 
actuacions 

Propis 
Voluntariat 

Responsable del servei 
de biblioteca mòbil 

Coordinador/Direccions 

AVALUACIÓ 
A final d'any. 

• Estadístic de consultes, préstec i devolucions al Bibliomercat, BiblioPlatja i, si s’escau, els altres serveis bibliotecaris que 
puguin implementar-se al barri. 

• Nombre de participants a les activitats separats per edats. 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 6. Biblioteques inclusives 

OBJECTIU:  
Aconseguir que les biblioteques públiques siguin espais inclusius, no només per complir amb tot el marc legal i teòric, 
sinó per donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat per tal de garantir la seva plena inserció a la 
societat. 

FINALITAT 
• Complir amb el marc legal i normatiu sobre biblioteques públiques i accessibilitat. 

• Impulsar les biblioteques públiques com espais fonamentals a l’hora de vetllar per la inclusió i el progrés social 
adreçat a tota la ciutadania.  

• Promoure tots els serveis, tant presencials com virtuals per tal de complir amb aquest objectiu, valorant la creació de 
nous serveis de proximitat. 

• Fer de les biblioteques de Vilanova espais més inclusius seguint les pautes establertes pels grups de treball del Servei 
de biblioteques de la Generalitat. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 
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1. Desenvolupament de les accions concretes 
previstes. 
2. Creació d’un CL per a persones amb Discapacitat 
intel·lectual. 
3. Col·laboració amb agents locals afins. 
4. Formació dels treballadors implicats. 

Gener-desembre: 
desenvolupament accions 
previstes 
1r semestre: formació a 
càrrec del Serv. de la 
Generalitat. 

Propis 
Equip Biblioteques 

Inclusives 

AVALUACIÓ 
Al llarg de l’any amb valoració a  final d'any. 

• Estadístic: nombre d’activitats adaptades o inclusives que s’hagin ofert, nombre d’usuaris que les han utilitzat. 

• Valoració de les  Associacions sobre les visites guiades realitzades. 

• Valoració de les Associacions i entitats sobre la resposta de les biblioteques a les demandes de necessitats lectores i 
d’informació. 

 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 7. Formació i accés a les noves tecnologies 

OBJECTIU:  
Les Biblioteques, entre moltes altres funcions, té la de garantir l’accés al coneixement i a la informació i en relació amb 
això es fonamental oferir un servei de formació i aprenentatge que possibiliti l’autonomia dels usuaris i garanteixi l’accés 
de tota la ciutadania a aquesta informació, independentment del suport en què es presenti. 

FINALITAT 
• Potenciar l’accés al coneixement i a la informació, especialment tecnològic, i garantir l’autonomia dels usuaris en la 

gestió de el coneixement i ús de les eines més específiques. 

• Propiciar un entorn que, a la llarga, possibiliti la pròpia generació d’aquest coneixement a partir de l’experimentació i 
la creació. 

• Esdevenir espais d’aprenentatge, especialment vinculats a les diferents accions que es promouen des de les 
biblioteques i sent una peça clau en l’àmbit educatiu no formal. “El lloc on es va aprendre allò que l’usuari necessita”, 
promovent, en la mesura que sigui possible, un rol generador de continguts. 

• Promoure la participació, tant individual com col·lectiva, i les futures relacions que d’aquest se’n derivin, apostant per 
una gestió dels espais públics més oberta i participativa. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Vetllar per mantenir la formació existent: mòbils 
per gent gran, CodeClub, Viquipèdia... 
2. Valorar la incorporació de noves formacions: 
robòtica, disseny, aplicacions bibliotecàries, gestió 
d’imatges... 

Febrer-maig: posada en 
comú amb agents locals 
Estiu: definició de les 
accions a realitzar 
Setembre-novembre: 
implementació de les 
accions formatives 

Propis 
Agents 

col·laboradors 

Responsables del 
projecte 

AVALUACIÓ 
A final d'any valorar les accions realitzades. 

• Nombres de sessions i participants en les mateixes. 

• Resposta dels agents contactats a l’hora de tirar endavant les diferents accions proposades. 

• Valoració de les necessitats detectades en funció de les noves accions realitzades. 
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3) Promoció lectora 

 

 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 
Objectiu 8. Foment lector per a nois i noies de 8 a 12 anys (de 3r a 6è de primària) 

OBJECTIU:  
El foment lector entre el públic infantil i juvenil és un dels objectius fonamentals de les biblioteques públiques, 
entenent que és l’edat òptima per despertar el gust per la lectura i adquirir hàbits de consum cultural relacionats 
amb l’ús de les biblioteques. 

FINALITAT 
• Promoure la lectura entre els nens i nenes de 9 a 12 anys (de 4t a 6è de primària).  

• Oferir una bibliografia de qualitat per aquesta franja d’edat. 

• Difondre les col·leccions de les biblioteques públiques i fer visibles els seus recursos a l’hora de cobrir les 
necessitats lectores d’aquest públic. 

 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1.Establir la franja d’edat a la qui va dirigida 
l’activitat. 
2.Fer la tria de llibres. 
3.Elaborar els materials per participar al concurs: 
mapa del recorregut, enigmes, aparadors, full de 
control, diplomes. 
4.Buscar col·laboradors per als premis. 
5.Difusió de l’activitat. 
 

2016: Tria de les lectures 
i elaboració materials. 
Gener: difusió de 
l’activitat. 
Gener-maig: participació 
Maig: sorteig. 
Maig: lliurament dels 
premis a la Fira conte 
Va! Va de contes. 

 

Propis 

Un treballador de 
cada biblioteca 

Grup de Treball de 
les sales infantils de 

la Zona PeGa 
  

AVALUACIÓ 
• Nombre de participants (tots els que comencen acaben?) 

• Dades dels participants: edats, escola 

• Llibres més llegits 

• En funció d’aquesta avaluació s’adaptarà el projecte per tal de reeditar-lo el següent curs. 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 9. Foment lector per a joves a partir de 13 anys (1r i 2n d’ESO) 

OBJECTIU:  
Tal i com contempla el Pla Municipal de Biblioteques la implicació ha de ser màxima a l’hora de promoure i 
afavorir l’interès per la lectura, especialment entre el públic infantil i juvenil i aprofitant les possibilitats que 
aporten els agents afins: escoles, biblioteques escolars, etc. Es considera la lectura com a instrument fonamental 
per a l’aprenentatge, l’entreteniment i l’accés a la cultura. 
 

FINALITAT 
• Implementar un Pla d’Animació de la Lectura per a joves de 1er i 2on d’ESO (d’entre els 12 i 14 anys) que doni 

continuïtat al PAL ja existent per a primària i que treballi l’animació de la lectura fora de les lectures obligatòries 
i basant-nos en la lliure elecció de la lectura per part dels joves. 

• Fomentar la lectura i els hàbits lectors entre l’alumnat de 1er i 2n d’ESO dels centres d’educació secundària 
públics i concertats. 

• Desenvolupar habilitats lectores en la població juvenil. 

• Promocionar hàbits d’assistència a actes culturals relacionats amb els llibres: trobades d’autors, presentacions... 

• Promoure les biblioteques públiques i les seves col·leccions com a recursos útils per a les necessitats d’aquest 
públic. 
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4) Promoció de la cultura local 

 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Constitució de la comissió gestora. 
2. Tria de les lectures. 
3. Dinamització amb els autors i les escoles. 
4. Acte de tancament a final de curs. 

Març: configuració del 
projecte i constitució del 
grup promotor. 
Abril/Maig: Tria de les 
lectures. 
Maig: organització de la 
dinamització curs17/18. 
Octubre:  Inscripcions. 
Gener-març 2018: 
Trobades amb els 
escriptors 
Abril 2018: Votacions 
Maig: Cloenda 

 

Pressupost 
2.500€ 

Un treballador de 
cada biblioteca + 

Coordinador 
Amb la 

col·laboració de 
l’IMET 

AVALUACIÓ 
A final del concurs (juny): 

• Estadístic: nombre d’alumnes totals inscrits. 

• Valoracions del professorat. 

• Valoració dels alumnes participants. 

• Valoració per part dels autors participants. 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 10. La col·lecció local 

OBJECTIU:  
La col·lecció local aporta aquell tret diferencia i més relacionat amb l’entorn més proper de les biblioteques públiques, 
vinculant-les amb el municipi, la seva història i cultura. S’ha de vetllar per la seva conservació i difusió com un valor 
afegit a la identitat cultural de la ciutadania. 

FINALITAT 
• Ampliar la difusió de la Col·lecció local com un element fonamental pel coneixement de la cultura local. 

• Actualitzar l’actual Política de Col·lecció local. 

• Incrementar el fons digitalitzat a la web de Col·lecció Local. 
 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Revisar la PCL i difondre-la via la web de CL. 
2. Digitalitzar els dossiers de temàtica local. 
3. Difondre el nou fons digitalitzat local. 
4. Realitzar activitats de promoció de la CL. 
5. Valorar la viabilitat d’un cercador de CL (Aladí + 

Pasifae + Arxiu...) 

Març-Maig: revisió de la 
PCL. 
Juny: difusió del nou 
document. 
Febrer-Desembre: 
digitalització de fons. 
Març–Desembre: estudi 
cercador CL. 

 

Propis 
  
  

Coordinador/Direccions 
Amb la col·laboració de 

la BMVB i l’Arxiu  

AVALUACIÓ 
A final d'any: 

• Estadística de consultes a la web de Col·lecció local. 

• Estadística del nombre d’assistents a les activitats: taller “Neollegendista”... 

• Nombre de documents entrats a web Col·lecció local i catàleg col·lectiu Aladí. 
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5) Promoció de la col·lecció documental 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 11. Viquipèdia – La Festa Major i la seva cercavila 

OBJECTIU:  
Les Biblioteques són un espai de difusió del coneixement i una part molt important que distingeix a cada 
equipament és la seva Col·lecció local. Aquesta engloba tots els temes referents al patrimoni de la ciutat i la 
comarca. Les biblioteques fan un esforç de recollida, preservació i difusió d’aquest patrimoni. 
  

FINALITAT 
• Incrementar la informació i la difusió de temes locals accessibles online fent servir la Viquipèdia, com a 

enciclopèdia online d’abast mundial és una plataforma idònia per assolir aquest objectiu de difondre el fons 
local. 

• Donar visibilitat i difondre les fonts d’informació existents tan a les Biblioteques Públiques de Vilanova i la Geltrú 
com en altres centres documentals de la ciutat: Arxiu, BMVB, entitats culturals locals... 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 

1. Tallers d’edició de Viquipèdia. 
2. Viquimarató: edició i creació d’entrades. 
3. WikiTakes fotogràfica. 

Gener: contactes amb els 
agents col·laboradors. 
Març: tallers d’edició + 
Viquimarató. 
Agost: WikiTakes 
fotogràfica. 

Propis 
  
  

Coordinador + Dos 
treballadors a cada 

biblioteca 
Amb la 

col·laboració 
d’Amical Wikimedia 

  

AVALUACIÓ 
A final del projecte (setembre/octubre): 

• Estadístic de consultes a la web de Col·lecció local. 

• Llistat d’entrades feta a la Viquipèdia. 

• Nombre de participants a la Wikitakes. 

• Nombre de fotografies recollides. 
 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 12. Dinamització del fons de cinema infantil i familiar 

OBJECTIU:  
Oferir una acurada selecció de les adquisicions als usuaris, no tenir tot el que hi ha el mercat sinó a aquell cinema de 
qualitat que va més enllà de les grans productores nord-americanes. Això contribuirà amb la tasca educativa i 
ensenyar als nens i a les famílies a veure les pel·lícules amb esperit crític i també apropar els infants a ‘la màgia’ que 
hi ha darrere el cinema explotant les possibilitats que té una bona col·lecció. 

FINALITAT 

• Potenciar i difondre la col·lecció de pel·lícules infantils de les Biblioteques mitjançant una redistribució i nova 
classificació del fons. 

• Potenciar i difondre la col·lecció de pel·lícules familiars de les Biblioteques. 

• Acompanyar als usuaris infantils i a les famílies en la descoberta del cinema. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 
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1. Treballar amb el Grup PEGA la classificació 
d’aquest fons. 

2. Elaboració de guies de lectura. 
3. Major difusió de novetats i exposicions de fons. 
4. Club de cinema per famílies. 
5. Tallers audiovisuals per nens, joves i famílies. 
6. Projeccions de curtmetratges i vídeos. 

Març: organització del 
projecte dins el Grup. 
Abril-Juny: definició de 
les accions 
dinamitzadores. 
Setembre–Desembre: 
realitzar les accions per 
dinamitzar el fons. 

 

Propis 

Dos treballadores de 
cada biblioteca 

Amb la col·laboració 
del Grup de Sales 

infantils de la zona 
PeGa 

AVALUACIÓ 
A finals d’any: 

• Estadístic: préstecs del material i seguiment de les activitats. 

• Qualitatiu: satisfacció dels usuaris sobre les activitats. 
 

 
 
 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 13. Prescripció documental: ‘el bibliotecari referencista’ 

OBJECTIU:  
El rol de prescriptors és un dels rols més importants que tradicionalment s’associa als professionals de les 
biblioteques i que consisteix en la recomanació de lectures i altres documents relacionats amb l’oci (CDs, DVDs,...), 
els estudis o el coneixement. S’ha de cercar esdevenir referents a l’hora de seleccionar allò que és rellevant de tot el 
magma informatiu al que la societat actual té accés. 

FINALITAT 
• Difondre les col·leccions de les biblioteques, especialment aquelles estan més relacionades amb els objectius 

marcats per la pròpia Biblioteca o que són menys visibles o conegudes per la ciutadania. 

• Posar de relleu la figura del ‘bibliotecari prescriptor’ com a professional especialitzat en aquest àmbit i que ha 
d’esdevenir el referent dins de la comunitat a la que presta servei. 

• Promoure la implicació dels usuaris i dels ciutadans en general en la generació de continguts relacionats amb 
aquesta pràctica mitjançant la promoció d’activitats participatives com poden ser la creació de booktrailers, 
ressenyes o continguts relacionats. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS RESPONSABLE 
1. Realització de diferents propostes relacionades 

amb aquest objectiu i amb els diferents fons 
disponibles. 

2. Promoció del fons musical de les biblioteques. 
3. Formar els diferents professionals de la 

XBMVNG en la dinamització d’aquestes 
accions. 

Gener-desembre: 
desenvolupament de les 
diferents accions que es 
proposin. 

Propis 
Tot el personal de la 

XBMVNG 

AVALUACIÓ 
A finals d’any (desembre): 

• Nombre d’accions realitzades. 

• Estadístiques de les accions realitzades: participació en les accions, nombre de visites a les XXSS, etc. 
 

 
 


