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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. 
 
El març del 2017 es va aprovar pel ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Pla 
Municipal de Biblioteques 2017-2020 fruit 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. 
El Pla té per objectiu fonamental dotar un marc d’evolució i consolidació el servei de 
biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú i del servei bibliotecari a nivell de ciutat. 
 
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 

3. Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua. 

 
El Pla d’acció del 2017 ja es va veure marcat en part per aquestes línies estratègiques. 
Es contemplaven objectius com per exemple la gestió a nivell de xarxa dels recursos 
humans, la comunicació interna o la comunicació externa que es valoren com accions a 
desenvolupar-se a mig/llarg termini. Això fa que, tot i que no surtin reflectits en aquest 
Pla d’acció, si que tindran una incidència directa en la feina que s’ha de fer. 
 
El Pla d’acció 2018 continua en aquesta línia de mantenir els objectius bàsics de les 
biblioteques públiques, incidint en l’adequació dels equipaments a la funció que han 
de prestar. 
Tot i això incorpora tota una sèrie d’accions que vetllen per respondre de forma 
propera i actual als nous reptes i a les noves necessitats associades als usos que es fan 
a les biblioteques. 
 
Per fer-ho es diferencien les següents línies d’actuació: 

1) Organització i planificació 
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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. 
 
El concepte de treball a nivell de xarxa, de forma col·laborativa i entenent la prestació 
del servei bibliotecari com únic a nivell de ciutat, és especialment crític en el cas de 
Vilanova i la Geltrú.  
Exemple d’això és el fet que la Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació de 
Barcelona hagi creat un grup per treballar la gestió del servei bibliotecari en xarxes 
urbanes formades per dues biblioteques. 
La feina desenvolupada en el context d’aquest grup i les conclusions a què s’arribi 
s’hauran d’incorporar en les accions futures amb l’objectiu de millorar i optimitzar el 
servei que es presta. 
 
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 

Tal i com ja s’ha comentat vàries de les accions proposades en aquest àmbit pel 2017 
estaven pensades per treballar-se a mig/llarg termini: gestió dels recursos humans, 
comunicació interna, comunicació externa... 
L’any 2018, i prenent com a referència el que es planteja al Pla Municipal de 
Biblioteques 2017-2010, les accions proposades tenen per objectiu l’adaptació dels dos 
equipaments i els seus espais a les funcions que han de desenvolupar com a biblioteca 
pública. Això es fa especialment palès en el cas de la biblioteca Joan Oliva que presenta 
unes mancances estructurals des de fa temps. 
Per això s’ha treballat en un projecte a dos anys vista, 2018/19, pel qual s’haurà de 
comptar amb la participació de les tres administracions implicades (Ajuntament, 
Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya) per tal de poder desenvolupar-lo. 
 
Les actuacions proposades en aquestes dues línies tenen els següents objectius:  

- Garantir la funcionalitat, l’accessibilitat i la seguretat dels diferents espais de les 
biblioteques. 

- Millorar la realització d’activitats i garantir la òptima prestació per part de qui 
les realitza i el gaudir dels qui assisteixen. 

- Vetllar pel manteniment i preservació dels edificis complint les normatives 
vigents. 

• Objectiu 1. Adequació d’espais a la biblioteca Joan Oliva. 

• Objectiu 2. Adequació d’espais a la biblioteca Armand Cardona per a la 
realització d’activitats. 

 

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. 
 
Pel 2018 s’han inclòs línies que vetllen per l’adaptació dels serveis que s’ofereixen a 
tota la ciutadania, prestant especial atenció a sectors de població particulars i àmbits 
temàtics concrets. 

• Objectiu 3. BIBLIOTEQUES INCLUSIVES – Persones en risc d’exclusió social: 
trastorns mentals i d’altres col·lectius. 

• Objectiu 4. BIBLIOTEQUES INCLUSIVES – Persones amb discapacitat. 

• Objectiu 5. Formació batxillerat: actualització sessions formatives. 

• Objectiu 6. Dinamització xarxes socials. 

• Objectiu 7. Univers Internet. 
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LÍNIA 3. Promoció lectora 

La promoció lectora és un dels àmbits fonamentals en l’activitat de les biblioteques 
públiques i això queda igualment reflectit en el Pla Municipal de Biblioteques 
La implicació és màxima i en són un exemple projectes posats en marxa el 2017 com el 
Premi Menjallibres o el Puja al tren! que han estat un èxit de participació i que al 2018 
es mantindran i es reforçaran. 
 
A aquestes accions, i d’altres similars, el 2018 s’afegeixen dues noves accions 
relacionades amb la promoció lectora per infants i joves, sempre amb la consideració 
de que la lectura ha d’esdevenir una eina per a l’aprenentatge, l’entreteniment i 
l’accés a la cultura. 

• Objectiu 8. ‘Territori jove’ - Foment lector per a nois i noies a partir de 13 
anys. 

• Objectiu 9. ‘Addictes als àlbums!’ – taller de lectura per a infants de 6 a 8 
anys. 

 

LÍNIA 4. Promoció de la Cultura local 

Les biblioteques públiques són un element fonamental a l’hora de dinamitzar el 
patrimoni cultural local en general i literari en particular. Per això es disposa d’uns fons 
especialitzat, la Col·lecció local, que mitjançant les estratègies oportunes s’ha de donar 
a conèixer i promoure com un instrument bàsic per accedir a aquesta cultura. 
 
Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú ja fa anys que realitzen projectes al voltant de 
la Viquipèdia per tal de cercar aquest objectiu: donar visibilitat a aquests fons i utilitzar 
una eina d’accés universal com la Viquipèdia per que els ciutadans accedeixin a les 
fonts primàries. 
 
El 2018 això es vol complementar amb alguna acció que vinculi aquest marc teòric al 
territori i les Rutes literàries en són una eina essencial d’aconseguir-ho. Relacionar 
cultura i literatura amb el territori i, a partir d’aquí, promoure el coneixement d’aquest 
patrimoni tan important per Vilanova i la Geltrú. 

• Objectiu 10. Rutes culturals i literàries a Vilanova i la Geltrú 

• Objectiu 11. Viquipèdia: dones vilanovines i geltrunenques. 

 

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. ’15 minuts contats’. 
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LÍNIES, OBJECTIUS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

1) Organització i planificació 
 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 1. Adequació d’espais a la biblioteca Joan Oliva 

Es vol oferir una biblioteca que cobreixi tots els requeriments legals pel que fa a normatives de Prevenció 
i Riscos, modernitzar-la en les plantes segona i tercera i dotar-la de l’equipament necessari pel 
desenvolupament d’activitats culturals. 
Per dur-se a terme aquesta línia estratègica caldrà disposar de la subvenció del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals aprovat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
OBJECTIUS: 

• Adequar l’equipament a les normatives de Prevenció i Riscos. 
• Millorar les Sales d’Adult i Fonoteca per adaptar-les als nous usos. 
• Dotar la biblioteca d’equipament necessari per a la realització d’activitats culturals. 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Dotar la Sala Infantil, Sala Multimèdia i Sala de Clubs de lectura de l’equipament tecnològic 
necessari pel desenvolupament d’activitats culturals. 

• Millorar la funcionalitat, accessibilitat i seguretat de la biblioteca. 
• Adequació de la Sala Fonoteca (2a planta) i Sala d’Adults (3a planta) per maximitzar 

l’aprofitament de l’espai, augmentar els punts de consulta i modernitzar el mobiliari. 
• Incorporar una assortida d’emergència homologada i les mesures relaciones amb l’accessibilitat 

i seguretat de l’edifici requerides. 
• Incorporar una bústia de retorn externa. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsable: Teresa Forcadell. 
• Suport: Francesc Moreno; personal del Departament de Prevenció i Riscos i del Departament de 

Projectes i Obres de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del de la Diputació de Barcelona. 
CRONOGRAMA: 

• Data d’inici d’execució prevista: 08/01/2018 
• Data de finalització d’execució prevista: 31/10/2018 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• De gener a desembre: seguiment del desenvolupament de la reforma. 
• Desembre: valoració d’objectius assolits. 

 
 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 2. Adequació d’espais a la biblioteca Armand Cardona per a la realització 
d’activitats: les terrasses 

Potenciar les característiques d’una biblioteca amb terrasses (terrassa dels Llimoners i pati de l’Alzina) 
per realitzar diverses activitats socioculturals i on poder oferir un espai a l’aire lliure als usuaris i usuàries 
habituals de la biblioteca, sota una normativa diferent (parlar en veu alta, utilitzar el telèfon, menjar...). 
Crear nous espais agradables i atraients han de potenciar la cohesió social i promoure una convivència 
rica i diversa. 
Per tal de ser susceptible d’utilització cal adequar-les. 
OBJECTIUS: 

• Adequar els dos espais exteriors per poder oferir-los amb bones condicions. 
• Crear uns espais nous i atractius on les persones usuàries es trobin bé. 

ACCIONS I RECURSOS: 

Terrassa dels Llimoners: 
• Ajustar les fustes del terra (actualment entre fusta i fusta hi ha més de 15mm) per tal de garantir 

el bon ús del nou mobiliari i d’impedir que es colin objectes que accidentalment cauen a terra. 
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• Posar un sistema de tendals que garanteixi ombra quan es necessari. 
• Repintar les parets en blanc i una amb un grafit, on s’identifiqui la biblioteca.  
• Disposar una tarima de 4 x 3. 
• Instal·lar endolls. 
• Posar papereres i rètols on indiqui les característiques de l’espai. 

 
Pati de l’Alzina: 

• Modificar l’obertura de les portes metàl·liques. 
• Disposar un mobiliari adequat a l’espai (taules baixes i gandules). 
• Instal·lar endolls i ampliar amb dos punts de llum més. 
• Posar un tendal. 
• Posar papereres i rètols on indiqui les característiques de l’espai. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables de les terrasses: Anna Cabutí i Severo Fuentes. 
CRONOGRAMA: 

• Gener de 2018: Obtenció de pressupostos. 
• Març 2018: Executar Terrassa Llimoners. 
• Setembre 2018: Executar Pati de l’Alzina. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Setembre 2018: primera avaluació de l’evolució del servei. 
• Desembre 2018: estadística d’ús i avaluació del servei. 

 
 

2) Serveis bibliotecaris 
 

Línia 2. SERVEI BIBLIOTECARIS 

Objectiu 3. BIBLIOTEQUES INCLUSIVES – Persones en risc d’exclusió social: trastorns 
mentals i d’altres col·lectius 

Des del 2016 en que la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú va prendre part en el 
projecte Biblioteques Inclusives aquest ha agafat un important impuls i des de llavors no s’ha parat 
d’implementar accions en aquest sentit.  
Això es va veure reforçat al 2017 amb l’aprovació del Pla Municipal de Biblioteques de Vilanova i la 
Geltrú 2017-2020 que té com una de les línies estratègiques el fer de les biblioteques espais inclusius i 
accessibles per a tothom. 
El 2018 es manté aquesta voluntat i es diferencien dues línies de treball: 

- Persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres col·lectius 
- Persones amb discapacitat 

OBJECTIUS: 

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

• Fer les biblioteques de Vilanova espais més inclusius i afavorir el compliment de la Llei 11/2014 
per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Creació d’un  Club  de Lectura per a joves amb risc d’exclusió social a la biblioteca Joan Oliva i 
Milà conduit per Jesús Carrasco del Centre de Recursos Pedagògics. 

• Revisió i adquisició de fons documental en qualsevol suport documental especialitzat i dirigit a 
nuclis familiars i usuaris LGTBI 

• Promoure hores del conte amb contes infantils especialitzats. 
• Fer més visible el fons documental amb aparadors temàtics, guies de lectura.... 
• Tenir en compte aquest col·lectiu a l’hora de fer qualsevol activitat. 
• Planificar alguna d’aquestes accions pel 28 de juny, Dia d’orgull LGTBI. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables del grup de Biblioteques Inclusives (Susana Peix, Severo Fuentes, Cristina 
Torremorell i Rosa Herráiz), especialment el grup de Inclusió Social (Rosa Herráiz i Cristina 
Torremorell). 
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• Coordinador de la Xarxa de Biblioteques Municipals- Francesc Moreno. 
• Associacions i entitats de la ciutat i comarca que treballen amb les mateixes finalitats. 
• Altres regidories i/o departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú factibles de treballar de 

manera transversal: Serveis Socials, Salut, Convivència, Joventut... 
CRONOGRAMA: 

• Gener a Desembre. 
• Juny: Dia d’orgull LGTBI: 28 de juny. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• 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 4. BIBLIOTEQUES INCLUSIVES – Persones amb discapacitat 

Des del 2016 en que la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú va prendre part en el 
projecte Biblioteques Inclusives aquest ha agafat un important impuls i des de llavors no s’ha parat 
d’implementar accions en aquest sentit.  
Això es va veure reforçat al 2017 amb l’aprovació del Pla Municipal de Biblioteques de Vilanova i la 
Geltrú 2017-2020 que té com una de les línies estratègiques el fer de les biblioteques espais inclusius i 
accessibles per a tothom. 
El 2018 es manté aquesta voluntat i es diferencien dues línies de treball: 

- Persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres col·lectius 
- Persones amb discapacitat 

OBJECTIUS: 

• Fer que les biblioteques de la ciutat siguin espais inclusius, sense barreres arquitectòniques ni 
de comunicació. 

• Oferir serveis adreçats a persones amb discapacitat. 
• Fer les biblioteques de Vilanova espais més inclusius i afavorir el compliment del marc legal i 

normatiu recollit existent i en concret: la Llei 13/2014 d’Accessibilitat, Ley 7/2007 de la lectura, el 
libro y las bibliotecas. 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Creació del Club de lectura en veu alta adreçat a persones amb discapacitat visual. 
• Biblioteca a cegues: visitem la biblioteca amb els ulls embenats. 
• Renovació del disseny del programa d’activitats (LF i àudio). 
• Guia de recursos i serveis actualitzada (desembre 2018) 
• Adquisició de tot el material adaptat que es publiqui. 
• Adquisició de documents amb protagonista amb discapacitat. 
• Adquisició de manuals sobre la temàtica. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables del grup de Biblioteques Inclusives (Susana Peix, Severo Fuentes, Cristina 
Torremorell i Rosa Herráiz), especialment el grup de Inclusió per la discapacitat (Susana Peix i 
Severo Fuentes)  

• Coordinador de la Xarxa de Biblioteques Municipals- Francesc Moreno. 
• Associacions i entitats de la ciutat i comarca que treballen amb les mateixes finalitats. 
• Altres regidories i/o departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú factibles de treballar de 

manera transversal: Serveis Socials, Salut, Convivència, Joventut... 
CRONOGRAMA: 

• Gener a Desembre. 
• Desembre: Dia internacional de la discapacitat, 3 de desembre. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Estadístic: nombre d’activitats adaptades o inclusives que s’hagin ofert, nombre d’usuaris que 
les han utilitzat. 
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• 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 5. Formació batxillerat: actualització sessions formatives 

Necessitat d’actualitzar les sessions de formació dirigides als estudiants de Batxillerat. Adaptar la sessió i 
la pràctica als recursos, fonts i mitjans als quals els estudiants d’avui tenen accés i usen de manera 
habitual. 
OBJECTIUS: 

• Ampliar les habilitats en la cerca d’informació a través de la web i de fonts fiables. 
• Centrar l’activitat en la pràctica, oferint una activitat lúdica de formació i ús de recursos dirigit a 

alumnes de Batxillerat, centrat en la cerca d’informació a fonts fiables, al mateix temps que es 
poden descobrir curiositats del nostre entorn més immediat: història, equipaments, 
personatges... 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Idear i pensar un joc lúdic-educatiu per tal que les cerques siguin disteses. 
• Aconseguir ampliar les fonts d’informació fiables.  
• Disposar d’ordinadors. Formació a grups reduïts. (Treball individual o en parella?) 
• Elaboració d’una base de dades per registrar assistència i participació. 
• Elaboració d’una enquesta de satisfacció. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Disseny joc: Beatriz Garcés i Aida Moral. 
• Disseny de contingut: Montse López, amb la col·laboració de Francesc Moreno i Cristina 

Torremorell 
• IMET: programació dins de les activitats ofertades del PAE. 

CRONOGRAMA: 

• Posada en marxa durant el curs acadèmic 2018-19. 
• A finals del curs 2017/18 es faran les modificacions oportunes en la nova oferta del programa 

PAE. 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• En funció de les inscripcions, de la participació i tenint en compte el resultat de les enquestes de 
satisfacció, es valorarà la idoneïtat de modificar i adaptar l’activitat. 

 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 6. Nova dinamització de les xarxes socials 

Actualitzar l’ús que es fa de les Xarxes Socials per augmentar l’impacte entre els diferents públics als 
quals s’adrecen: prescriure d’una manera dinàmica i divertida, dinamitzar les col·leccions, promoure les 
activitats i serveis, etc. 
OBJECTIUS: 

• Donar un toc més fresc a les XXSS de les Biblioteques, sobretot Facebook i Twitter amb accions 
més espontànies i que serveixin per visibilitzar la feina que fem diàriament i donar una imatge 
del personal més propera i que atregui a un públic més jove cap a la biblioteca (participants del 
Premi Menjallibres). 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Utilitzar més el format audiovisual –vídeo, àudio...- per fer recomanacions, informar d’activitats o 
serveis destacats... 

• Ús d’imatges més atractives i menys text. No tenir vergonya de sortir a la foto, que es vegi qui fa 
la feina (a qui no l’importi prestar la seva imatge).  

• Cuidar més la qualitat de les imatges que publiquem, tant el muntatge que preparem com 
l’enquadrament, la llum, la qualitat... 
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• Obrir i dinamitzar un compte d’Instagram sobre el Premi Menjallibres, que es pot aprofitar per 
promocionar la lectura i les biblioteques entre els joves. Es pot lligar amb una altra línia de 
promoció lectora denominada Territori Jove. 

Exemples d’accions que es poden dur a terme: 
- Fer ‘unboxings’ de novetats infantils com fan alguns Youtubers (treure’ls de la caixa del Lot i 

comentar els documents). 
- Fer que siguin les mascotes de les sales infantils que recomanin novetats, seleccions de fons, 

etc. 
- Sumar-nos a accions per recomanar documents com #robaunpoema o el #bookfacefriday o 

qualsevol que se’ns acudeixi a nosaltres. 
- Fer servir ocasionalment #hastags o etiquetes populars com #BonDia o d’efemèrides que poden 

servir per promocionar el fons. 
- Agafar cites de llibres, il·lustracions …per recomanar documents diversos. 
- Fer servir fotografies antigues per promocionar nous serveis. 
- Recomanar música posant videoclips. 
- I moltes altres idees que poden anar sorgint al llarg de l’any. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Membres dels equips de les XXSS d’ambdues biblioteques: Lourdes Escrigas, Fanny Guinart i 
Pili Galve (biblioteca Joan Oliva) i Beatriz Garcés, Josep Gómez i Montse López (biblioteca 
Armand Cardona). 

CRONOGRAMA: 

• Començar amb les accions al gener i anar duent-les a terme a mida que sorgeixin. Precisament, 
l’objectiu d’aquesta nova línia es ser més espontanis.  

• Es poden programar algunes accions puntuals per celebracions o efemèrides com Sant Jordi, 
Festa Major, Nadal, etc. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• A finals d’any fer una anàlisi amb les publicacions que han obtingut més repercussió per avaluar 
si els usuaris de les biblioteques valoren aquest canvi. 

 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 7. Univers Internet 

Projecte promogut pel CCCB, en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació 
de Barcelona, que pretén analitzar l’impacte de la Xarxa a les nostres vides. 
Univers Internet és un projecte d’alfabetització digital crítica que inclou tallers, recursos pedagògics i un 
programa de formació. 
OBJECTIUS: 

• Té com a objectiu principal oferir eines per entendre què és Internet i impulsar-ne una reflexió 
profunda, crítica i creativa sobre temes com la seva materialitat, l’impacte ecològic, els canvis 
que ha provocat en la manera de relacionar-nos, d’accedir a la informació i transformar-la en 
coneixement, el big data i la privacitat. 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Assistència als tallers de formació i organització d’aquests mateixos tallers a les Biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables del projecte: Beatriz Garcés (Biblioteca Armand Cardona) i Pilar Galve (Biblioteca 
Joan Oliva). 

• Coordinació i direcció de les biblioteques. 
• CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). 
• Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. 

CRONOGRAMA: 

• Lectura dels materials existents sobre el tema a treballar prèvia la sessió de formació. 
• Assistència a quatre tallers de formació als quals assistiran la Beatriz Garcés (Biblioteca Armand 

Cardona) i l’Aida Moral (Biblioteca Joan Oliva) 
Dates provisionals: 
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- 16 de gener UNITAT 01  Construint la xarxa.  
- 6 de febrer UNITAT 02 El futur d'Internet_  
- 27 de febrer UNITAT 03  L’impacte ecològic d'Internet   
- 20 de març UNITAT 04  Els dilemes de la privacitat   
- Finals de maig a determinar - Sessió avaluació 
• Realització de tres de les quatre unitats a les biblioteques durant el període de gener a maig 

2018 amb els recursos on-line existents. Es facilitaran alguns materials físics. 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Retorn documentat de l’experiència viscuda en la realització del taller a la biblioteca a la 
plataforma comunitatXBM 

• A partir dels resultats del  treball del grup, entre els mesos de juny i setembre es construiran els 
materials físics necessaris per obrir el projecte a altres biblioteques de la Xarxa. 

• Setembre: valoració conjunta amb la resta de biblioteques participants al projecte i obertura a 
nous participants. 

 
 

3) Promoció lectora 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 8. ‘Territori jove’ - Foment lector per a nois i noies a partir de 13 anys 

El foment lector entre el públic juvenil és un dels objectius fonamentals de les biblioteques públiques. 
Captar-lo i fidelitzar-lo en un  moment vital que fa que en molts casos es desenganxi de l’hàbit lector és el 
nostre objectiu. 
OBJECTIUS: 

• Promoure la lectura entre els nois i noies a partir de 13 anys.  
• 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 I RECURSOS: 

• Crear la categoria “Territori jove” al bloc de cada biblioteca per fer difusió tant de fons com 
d’activitats d’interès per a aquesta franja d’edat. 

• Prescriure novel·la juvenil i fer-ne difusió tant al bloc –utilitzant aquesta categoria- com a la resta 
de xarxes socials. 

• Fer difusió als blocs –utilitzant aquesta categoria- dels vídeos dels booktubers que participin en 
el concurs Menjallibres així com els llibres i totes les activitats derivades d’aquest concurs. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables: Pili Galve i Bea Garcés (encarregades de la categoria ‘Territori jove’ als blogs de 
cada biblioteca). 

• Amb el suport de: Fanny Guinart (biblioteca Joan Oliva) i Montse López (biblioteca Armand 
Cardona). 

CRONOGRAMA: 

• Gener-Desembre: desenvolupament de les diferents accions que es proposen. 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

A finals d’any (desembre): 
• Nombre de prescripcions i d’entrades realitzades 
• Estadístiques: nombre de visites a les XXSS, comentaris als blocs, etc. 

 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 9. ‘Addictes als àlbums!’ – taller de lectura per a infants de 6 a 8 anys 

Activitat de promoció lectora familiar adreçada a una franja d’edat a la qual des de la biblioteca Armand 
Cardona no s’ofereix cap activitat concreta amb periodicitat, més enllà dels tallers puntuals i hores del 
conte. 
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Es vol potenciar el fons d’àlbums il·lustrats ja que “l’educació visual i literària dels nens i nenes és un eix 
en la seva formació per esdevenir persones crítiques, lliures i creatives. Una creativitat que no només ha 
de ser plàstica i artística, sinó que neix de quan s’ajunten idees, s’associen conceptes i s’aconsegueixen 
solucions innovadores”, segons Pablo Larraguibel, el president d’Àlbum Barcelona. 
Donar a conèixer  un llibre concebut com una integritat, com una totalitat que té a veure amb la 
cooperació que fa el text, el dibuix, però també el paper, l’edició, el format i que converteix aquesta mena 
de llibres en una petita joia, fins i tot una petita obra d’art. 
L’àlbum il·lustrat permet el debat literari sense la barrera de la capacitat lectora i al mateix temps ens 
permet  trencar amb la idea que aquest s’adreça només a nens petits que no saben llegir o n’estan 
aprenent, ja que atrau indistintament a lectors adolescents i adults.  
Així doncs ens trobem davant d’una eina que aconsegueix crear nous lectors. 
OBJECTIUS: 

• Educar la mirada: descobrir la lectura, llegir il·lustracions. 
• Oferir des de la biblioteca una trobada periòdica i regular on els infants d’entre 6 a 8 anys puguin 

dur a terme lectura, aparentment simple i senzilla, compartida amb la família (pare, mare, 
germans, avis, cangur...) 

• Provocar reflexions i compartir-les entre tots els assistents. 
• Potenciar el fons d’àlbums il·lustrats que disposa la Biblioteca. 

ACCIONS I RECURSOS: 

• Ens basarem en l’estructura bàsica d’un club de lectura però on cada mes una parella lectora 
serà la protagonista de la trobada mensual. Caldrà que ens expliquin l’àlbum il·lustrat escollit per 
a cada sessió. 

• Després treballarem i aprofundirem el conte amb preguntes que faran aprofundir en la lectura. 
• Pararem atenció als comentaris que generin les parelles lectores. 
• Valorarem el conte. 
• Per finalitzar, la parella lectora protagonista s’emportarà la llibreta “Col·leccionem àlbums” on 

podrà plasmar qualsevol comentari, dibuix o reflexió. 
• Possibilitat d’incloure reptes per a les altres parelles lectores. 
• Si s’escau, mostrem altres obres dels autors. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Biblioteca Armand Cardona: servei de préstec interbibliotecari i personal que conduirà l’activitat. 
• Participants: parelles lectores. Mínim 7. 

CRONOGRAMA: 

• Publicació de l’activitat de la programació bimensual de setembre i octubre de la xarxa de 
biblioteques municipals. També a través de les biblioteques escolars. 

• Inici a l’octubre de 2018, ja que es duria a terme durant el curs escolar 2018-19. 
• Sessions mensuals, el darrer dimarts de cada mes de 18 a 19h (movible segons calendari) 
• Durada des d’octubre a maig. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Al juny caldrà valorar l’activitat tenint en compte l’assistència, participació tant d’infants com 
d’adults i grau de satisfacció. 

• Estadístiques d’ús dels documents utilitzats al llarg de les sessions. 

 
 

4) Promoció de la cultura local 
 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 10. Rutes culturals i literàries a Vilanova i la Geltrú 

Les Biblioteques són un espai de difusió del coneixement i especialment rellevant és la difusió de la 
cultura local mitjançant la Col·lecció local. 
Aquesta engloba tots els temes referents al patrimoni de la ciutat i la comarca i la seva promoció és un 
dels objectius fonamentals de les biblioteques públiques. 
En aquest sentit les Rutes literàries són un instrument ideal per difondre aquestes col·leccions i donar 
visibilitat tant als autors locals com als textos que fan referència a Vilanova i la Geltrú. 
La característica més important d’una ruta literària és la relació que s’estableix entre la literatura i el 
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territori. Es tracta d’un vincle molt fort que marca la literatura d’una època o d’un autor amb un lloc 
determinat. 
OBJECTIUS: 

• Difondre i promoure el coneixement del patrimoni cultural i literari de Vilanova i la Geltrú. 
• Possibilitar que la vida i obra d’aquests autors esdevingui un agent dinamitzador del territori, 

col·laborant en la seva dinamització cultural i turística i fent-ho d’una forma lúdica i interessant 
per a tots els públics.  

• Donar visibilitat i difondre les fonts d’informació relacionades amb Vilanova i la Geltrú i els seus 
autors i textos. Des de les existents a les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona, com en 
altres centres documentals de la ciutat: Arxiu, BMVB, entitats culturals locals... 

ACCIONS I RECURSOS: 

Són vàries les possibilitats que hi ha sobre la taula per valorar a l’hora de desenvolupar una, o vàries, 
ruta literària a Vilanova i la Geltrú. 
D’una banda es valora la creació d’una ruta literària, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
que s’implanti al llarg de tota la ciutat i que el producte sigui de qualitat i susceptible d’explotar-se tant 
cultural com turísticament. 
Partint del llibre ‘Los misteriós de Villanueva y la Geltrú’, que fa un recorregut per tota geografia 
vilanovina, es vol visibilitzar aquesta relació entre territori i literatura. 
L’altra proposta, en aquest cas amb la col·laboració del Dept. d’Informàtica de l’IES Joaquim Mir, seria 
més global i tindria per objectiu difondre els autors (escriptors, dramaturgs, poetes...) de Vilanova i la 
Geltrú i la seva obra. 
En ambdós casos les accions a desenvolupar serien següents: 

• Estudi de les fonts d’informació i dels autors i obres susceptibles de tractar-se. 
• Elaboració del projecte: definició del fil argumental i dels recursos documentals que s’utilitzen. 
• Difusió tecnològica: si cal una web, una aplicació, o ambdues coses, ús de geolocalitzacions... 
• Dinamització de la ruta: notícia, cartells informatius, tòtems, etc. 

Per aquestes dues idees els recursos són molt diferents: mentre que pel primer caldrà una dotació 
pressupostària important, comptant fins i tot amb alguna subvenció externa (Diputació de Barcelona o 
Generalitat), per l’altre projecte els recursos seran propis i no podem excedir gaire. 
AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables del projecte: Francesc Moreno (XBMVNG), Teresa Forcadell i Pilar Galve (de la 
biblioteca Joan Oliva i Milà) i Anna Cabutí i Pere Coll (de la biblioteca Armand Cardona). 

• Altres agents locals relacionats com els centres documentals (Arxiu, BMVB,...), entitats culturals 
locals... 

• Departament d’Informàtica de l’IES Joaquim Mir. 
CRONOGRAMA: 

• Gener-febrer: procés informatiu. Valoració de les fonts i determinació de l’enfoc que es vol donar 
a cada ruta. 

• Febrer-març: treball pràctic sobre les fonts informatives un cop determinats els àmbits 
d’actuació. 

• Abril-setembre: creació dels espais web i incorporació de continguts (en el cas de la primera 
dependrà de la disponibilitat pressupostària).  

• A partir d’octubre: presentació i promoció dels recursos treballats. 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

Enguany la valoració serà a final d’any i es tindrà en compte el nivell d’elaboració d’ambdós projectes. 
Un cop posades en marxa s’avaluaran en funció de:  

• Nombre de participants i de gent interessada (amb la col·laboració de l’Oficina de Turisme). 
• Estadístic de consultes a la web o aplicació que es creï per dinamitzar cada ruta. 
• Estadístic de consultes de les fonts d’informació relacionades (tant via Internet com del propi 

fons de les biblioteques públiques). 

 
 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 11. Viquipèdia: dones vilanovines i geltrunenques 

Les Biblioteques són un espai de difusió del coneixement i una part molt important que distingeix a cada 
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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 i preservació d’aquest patrimoni. 
Les biblioteques posen a l’abast de tothom aquests coneixements i tenen en Internet una bona eina per 
difondre’ls. 
En aquest sentit les biblioteques no seran tant creadores de contingut, cosa per la qual es vol comptar 
amb la col·laboració dels agents locals i ciutadans, com proveïdores de les fonts d’informació existents a 
les pròpies biblioteques i en d’altres centres documentals de la ciutat. 
OBJECTIUS: 

• 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 I RECURSOS: 

L’acció a dur a terme seria enriquir la Viquipèdia creant o completant articles relacionats amb temes 
sobre Vilanova i la Geltrú i la seva cultura popular i tradicional. 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha escollit per aquest any el tema “Dones 
vilanovines i geltrunenques”. 

• Fer una recerca de les fonts existents que parlin sobre dones vilanovines i geltrunenques 
destacades com per exemple a la col·lecció ‘Retrats’ editada per l’Ajuntament, al llibre Diccionari 
biogràfic de Vilanova i la Geltrú: dones i homes que han fet història de Francesc X. Puig Rovira i 
com a Vilanovines. De l’arxiu a l’evocació de Mercè Foradada i Morillo. 

• Incorporar i completar articles a la Viquipèdia comptant amb la col·laboració d’agents locals 
relacionats amb aquesta temàtica, la dona, o coneixedors de la mateixa Viquipèdia. 

• Formar a les persones que incorporaran els articles a la Viquipèdia, en cas que sigui necessari. 
• Organitzar una jornada de Viquimarató per fomentar la participació del ciutadà en la incorporació 

d’informació local a la xarxa. 
AGENTS IMPLICATS: 

• Responsables del projecte: Francesc Moreno (XBMVNG), Carme Parrillas i Pilar Galve (de la 
biblioteca Joan Oliva i Milà) i Griselda Ruiz i Pere Coll (de la biblioteca Armand Cardona). 

• Altres agents locals relacionats amb dona i equitat (Bullanga feminista, l’associació de dones la 
Frontissa, assemblea feminista Lluna de Foc, que formen el Casal de Dones, Regidoria 
d’Equitat de l’Ajuntament...) i amb centres documentals (Arxiu, BMVB,...), entitats culturals 
locals... 

CRONOGRAMA: 

• Gener-febrer: cerca i concreció de les entrades a treballar, i contactes amb agents implicats. 
• Febrer: buidatge bibliogràfic del tema. 
• Febrer-març: difusió de la Viquimarató  
• Març: incorporació d’articles a la Viquipèdia i a la web de Col·lecció local de ciutat. Difusió del 

resultat. 
- Dilluns 19 de març � Sessió formativa Viquipèdia: biblioteca Armand Cardona, de 18 a 

20h. 
- Dimarts 20 de març � Sessió formativa Viquipèdia: biblioteca Joan Oliva, de 18 a 20h. 
- Dissabte 24 de març � ‘Viquimarató – Dones vilanovines i geltrunenques’ 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Estadístic de consultes a la web de Col·lecció local. 
• Llistat d’entrades feta a la Viquipèdia. 
• Nombre de participants a la Viquimarató. 

 
 

5) Promoció de la col·lecció documental 
 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 12. ’15 minuts contats’ 
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Es tracta d’una acció de promoció documental i lectora adreçada als usuaris de la sala infantil. 
La dinàmica contempla la lectura en veu alta de contes als infants i famílies que hi hagi a la sala infantil 
en el moment que es fa l’acció (amb una durada entre 15 i 20 minuts). 
Es pretén atraure la complicitat dels usuaris i que, a la llarga, siguin ells mateixos els que expliquin els 
contes a la resta d’usuaris i s’aconsegueixi així fidelitzar el públic. 
OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer el fons de les sales infantils. 
• Promoure la lectura implicant a infants i als seus pares i acompanyants. 
• Creació de vincles entre la biblioteca i els seus usuaris per tal de fer créixer el projecte i 

possibles col·laboracions futures. 
ACCIONS I RECURSOS: 

• Organització de dues primeres sessions de prova al llarg del mes de febrer. 
• Creació d’un racó ambientat dins la sala infantil per tal de desenvolupar aquesta activitats i fer 

de l’acció un moment especial pels participants. 
• Adquisició d’aquell fons que es cregui necessari per tal de dinamitzar les sessions. 

AGENTS IMPLICATS: 

• Responsable: Pili Galve (biblioteca Joan Oliva). 
• Suport: equip de la Sala infantil de la pròpia biblioteca i els propis usuaris. 

CRONOGRAMA: 

• Gener: preparació de les dues primeres sessions. 
• Febrer: realització de les dues primeres sessions (els dimecres 14 i 21). 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

• Passades les dues primeres sessions del febrer es farà una valoració i a partir d’aquesta es 
decidirà de quina forma s’adapta i es desenvolupa en el futur.  

• En el cas que la valoració sigui positiva s’estudiarà la forma de fer extensiva aquesta activitats a 
la biblioteca Armand Cardona. 

 


