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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 66.274 habitants (segons dades de l’Idescat 2018).  
Les dues biblioteques 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.  
  

Les Biblioteques públiques són el referent cultural que s’adreça a tota la població i 
forma  part de la seva quotidianitat, d’aquí el seu alt valor social. Per tal de donar un 
servei de qualitat tant en foment de la lectura, l’accés a la informació, el suport a la 
formació, a la creació i a l’aprenentatge i alhora ser llocs de trobada que giren a 
l’entorn del coneixement cal que els espais de les biblioteques siguin adequats, 
actualitzats i d’acord amb les necessitats ciutadanes. 
  

El Pla d’acció 2019 està pensat per reflectir i dur a terme un servei de qualitat, en les 
seves noves accions s’inclou el contingut i també el continent, els objectius també 
tenen en compte que els edificis bibliotecaris han d’estar al dia oferint espais adequats 
als seus serveis.  
 

El Pla d’acció 2019 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 

2) Serveis bibliotecaris 

3) Promoció lectora 

4) Promoció cultura local 

5) Promoció de la col·lecció documental 

 
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 un servei de biblioteca de ciutat modern i útil, capaç d’assumir els reptes de les 

noves maneres de comunicar i difondre el saber, generadores d’oci cultural per a tots 

els públics i facilitadores de l’accés a la lectura, aprenentatge i formació. 
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Les biblioteques com espais de trobada que treballen transversalment amb els agents 
culturals de la ciutat, de la que en són un referent cultural.  
  

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

LÍNIA 1. Organització i planificació 

L’any 2019 és bàsicament una continuació de les millores encetades al 2018, que 
també en aquest cas la intervenció és més gran a la Biblioteca Joan Oliva, per 
necessitar una important adequació a les normatives de prevenció i riscos.. 
 

A l’igual que la 2018, s’haurà de comptar amb la participació d’Ajuntament i Diputació 
de Barcelona per tal de poder desenvolupar-lo. 
 

Les actuacions proposades en aquestes dues línies tenen els següents objectius:  
o Garantir la funcionalitat, l’accessibilitat i la seguretat dels diferents espais de les 

biblioteques. 
o Millorar la realització d’activitats i garantir la òptima prestació per part de qui 

les realitza i el gaudir dels qui assisteixen. 
o Vetllar pel manteniment i preservació dels edificis complint les normatives 

vigents. 
 

 Objectiu 1. Reformes i millores a la Biblioteca Joan Oliva. 

 Objectiu 2. Accions de millora a la Biblioteca Armand Cardona. 

LÍNIA 2. Serveis bibliotecaris 

Oferir serveis a la ciutadania tant en l’entorn virtual com en el presencial actualitzat i 
d’acord amb les necessitats de tothom adaptant serveis i diversificant-los. 
 

 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. Nova web municipal. 

 Objectiu 6. Laboratori de ciència ciutadana. 

 Objectiu 7. Univers Internet. 

LÍNIA 3. Promoció lectora 
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Fomentar la lectura és eix fonamental de les biblioteques. D’aquí que els objectius que 
es treballaran al 2019 es dediquen a la lectura entesa com formació i aprenentatge i 
alhora nucli de relació i oci cultural entre persones. 

 Objectiu 8. Laboratoris de lectura portàtils. 
 Objectiu 9. Trobada de Clubs de lectura de la zona Penedès/Garraf 

 Objectiu 10. Aparadors, ciutat i biblioteca. 

 Objectiu 11. Classes de prepart a la Biblioteca. 

 Objectiu 12: Club de lectura de 7 a 9 anys. 

LÍNIA 4. Promoció de la Cultura local 

El patrimoni cultural local de les biblioteques és la seva Col·lecció local, un fons 
especialitzat que difonen servint-se de diferents estratègies amb la finalitat de donar-
lo a conèixer a tot tipus de públic (adults, infants, nouvinguts,...). 
 

Els tres objectius del 2019 de les  biblioteques de Vilanova i la Geltrú en són exemple: 
 

 Objectiu 13. Camins il·lustrats 

 Objectiu 14. Concurs infantil “Dibuixa la Festa” 

 Objectiu 15. Viquipèdia: Carnaval de Vilanova i la Geltrú 

LÍNIA 5. Promoció de la col·lecció documental 

Tot el fons ha de ser promocionat, sigui quin sigui el seu  suport. Una promoció que ha 
d’anar lligada a nous mitjans i noves maneres de mostrar. 
 

 Objectiu 16. Club de cinema. 

 Objectiu 17. Videorecomanacions. 
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LÍNIES, OBJECTIUS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

1) Organització i planificació 
 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 1. Reformes i millores a la Biblioteca Joan Oliva 

Des de la reforma/ampliació d ela biblioteca l’any 1995 han canviar i s’han adaptat algunes de 
les normatives de prevenció i riscos, també la qualitat del servei pel que fa al confort dels 
usuaris i als servies de formació. Ara cal posar al dia aquests aspectes. 

OBJECTIUS: 

 Adequar l’equipament a les normatives de Prevenció i Riscos. 
 Dotar la biblioteca del confort necessari per al desenvolupament de les seves 

funcions. 
 Dotar la biblioteca de l’equipament necessari per a la realització de cursos de 

formació i activitats cultural. 
ACCIONS I RECURSOS: 

 Canvi de la porta del C/Sant Gervasi per un de sortida d’emergència homologada i 
adequar l’escala d’emergència interna. 

 Insonoritzar l’escala principal: intervenció als esglaons i a les parets per millorar el 
confort acústic després de la nova distribució de sales obertes. 

 Instal·lar un dispositiu antihumitat (per humitats de la zona de l’entrada principal)l. 
 Canviar el taulell (prioritat) i mobiliari de la Sala Infantil ara obsolet i deteriorat 
 Instal·lar projector i pantalla fixes a l’Aula Multimèdia 
 Pantalla informativa al Servei de Préstec de la biblioteca 
 Bústia de retorn (pel C/ Sant Gervasi) 
 Adquisició de 2 cadires pels treballadors 
 Adquisició de 40 cadires plegables per la realització d’activitats 

AGENTS IMPLICATS: 
 Teresa Forcadell (directora de la Biblioteca), Francesc Moreno (coordinador de 

Foment a la Lectura) 
 Personal del Departament de Projectes i Obres de l’Ajuntament 
 Personal del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

CRONOGRAMA: 

 La previsió és dur a terme la realització de les obres i la resta de millores durant el 
període d’estiu (centrat en els mesos de juliol-agost). 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 De juliol fins finalitzar la reforma: seguiment del desenvolupament de la reforma. 
 Desembre: valoració d’objectius assolits. 

 

 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 2. Accions de millora a la biblioteca Armand Cardona. 

Des de la inauguració de la biblioteca, abril de 2003, han passat quasi 16 anys, amb l’evolució 
dels usos de la biblioteca cal afrontar millores en l’equipament tant pel seu ús diari com per 
l’ús d’activitats de foment a lectura que any rera any es van ampliant 
OBJECTIUS: 

 Adequar diversos espais de la biblioteca per tal de fer-los més moderns, més 
sostenibles i més atractius. 

ACCIONS I RECURSOS: 
Terrassa dels Llimoners: 
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 Acabar la instal·lació de tendals, aquest acció es va dur a terme el 2018, però 
falta un tendal per acabar de deixar el patí dels llimoners a l’ombra durant l’estiu. 
 Repintar les parets en blanc i una amb un grafit, on s’identifiqui la biblioteca.  
 Instal·lar endolls. 

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 

Espais interiors de la biblioteca 
 Substituir les 7 cadires pels treballadors 

Sala infantil 
 Mobiliari i nova decoració per l’espai dels més petits 

Altres espais públics de la biblioteca 
 Pantalla informativa pel hall de la biblioteca 
 Més endolls per les taules dels usuaris 
 Substituir portes d’accés a les terrasses 

AGENTS IMPLICATS: 
 Anna Cabutí (directora de la Biblioteca) i Francesc Moreno (coordinador de Foment a 

la lectura) 
CRONOGRAMA: 

Es desenvoluparà en funció de la disponibilitat pressupostària i seguint les següents prioritats: 

 Cadires treballadors 

 Terrassa Llimoners; vela 

 Terrassa Llimoners: endolls 

 Terrassa Llimoners: pintar 

 Terrassa Llimoners: portes d’accés 

 Endolls zona interna 

 Mobiliari i nova decoració Sala Infantil 

 Pati de l’Alzina: pintar, endolls mobiliari, papereres, tendal, portes d’accés 

 Pantalla informativa 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 
 Juny 2019: primera avaluació de l’evolució del servei. 
 Desembre 2019: avaluació final. 

 
 

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: 
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 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: 
 Manteniment del  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 amb 
col·laboració de l’Associació Autisme amb Futur que s’inicià el curs passat i, obertura 
d’aquest als usuaris de la ciutat. 

 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. 
 Estudi per a la creació d’un espai de socialització dins les biblioteques on qualsevol 

persona amb la necessitat de sociabilitzar-se i xerrar de diferents temes hi pugui 
participar. 

 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 Herraiz). 

 Coordinador de Foment a la lectura: 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: 
A finals d’any fer una anàlisi per tal d’avaluar si ha tingut repercussió en el préstec del fons 
exposat sobre aquesta temàtica i mitjançant les estadístiques de participació dels actes en 
qüestió, veure si  els usuaris de les biblioteques valoren aquest canvi. 

 
 

Línia 2. SERVEI 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. 

 Fomentar la conscienciació i sensibilitat en vers les persones amb discapacitat a 
diferents col·lectius (educatius, socials, sanitaris, culturals…) així com als usuaris de la 
biblioteca. 

 Fer les biblioteques de Vilanova espais més inclusius i afavorir el compliment del marc 
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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: 

 Assessorament en temes d’accessibilitat i inclusió bibliotecària a nivell de ciutat i del 
Servei de biblioteques (Generalitat i Diputació de Barcelona). 

 Participació activa en l’elaboració de les Pautes biblioteques inclusives (1r trimestre 
2019) 

 Biblioteca a cegues: visitem la biblioteca amb els ulls embenats o ulleres de visió 
parcial. 

 Sessions de formació a persones amb discapacitat. 

 Renovació del disseny del programa d’activitats (LF i àudio). 

 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 Herraiz), especialment el grup de Inclusió Social (Susana 
Peix i Severo Fuentes)  

 Coordinador de Foment a la lectura: Francesc Moreno. 

 Servei de biblioteques de la Generalitat. 

 Servei de biblioteques de Diputació de Barcelona. 

 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: 
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. SERVEI BIBLIOTECARIS 

Objectiu 5. Nova Web Municipal 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està treballant en un nou disseny i gestor de continguts 
per la web municipal. Les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú disposarem d’una subsite 
pròpia i tenim la oportunitat de fer el disseny en funció de les nostres necessitats actuals, 
fent servir els diversos mòduls que el nou gestor disposa. Per optimitzar el disseny, cal fer 
un buidatge dels continguts actuals i determinar quins volem que passin a la nova web. Tot 
aquest contingut s’haurà de generar de nou, donant molta importància a les imatges, que 
tenen un paper destacat en el disseny d’aquesta nova web. 
OBJECTIUS: 

 Disseny, posada en marxa i manteniment de la subsite de les Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Vilanova i la Geltrú. Sobretot, es vol aconseguir una imatge potent de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals amb un disseny pràctic i un contingut adequat. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Determinar quins treballadors de les Biblioteques seran els responsables del nou 
disseny i de la gestió de continguts al web.  

 Determinar com volem que sigui la pàgina, quins mòduls es faran servir, quins 
continguts es traspassaran de l’antiga web i quins no. 
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 Introduir els nous continguts i fer un bon manteniment.  

 Els recursos necessaris seran un equip de treballadors de les dues biblioteques, 
formats en l’ús del gestor web i que s’encarreguin de fer el traspàs de dades a la 
nova web i el seu posterior manteniment, repartint les tasques entre tots.  

AGENTS IMPLICATS: 

 treballadors de les dues biblioteques: Carme Parrillas, Lourdes Escrigas, Josep 
Gómez i Beatriz Garcés i Francesc Moreno (Coordinador de foment a la lectura) 

 departament d’informàtica de l’Ajuntament (Àngel Pintado) 

 departament de comunicació de l’Ajuntament (Jordi Úbeda) 

CRONOGRAMA: 

 Abril de 2017 - Inici de les sessions de treball de la remodelació de la web municipal 

 Maig 2018 - Inici del procés de disseny, neteja de l’històric, repensar els continguts 
que volem incorporar a la nova web… 

 Setembre 2018 - Inici de la fase d’organització de continguts de la nova web 

 Novembre 2018 - Formació en el nou gestor i introducció de dades 

 Febrer 2019- Finalització de la introducció de continguts i posada en marxa? 

 Març - Desembre 2019 - Acabar de definir la pàgina, mantenir els continguts 
actualitzats. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 
Donat que l’estructura de nova web es totalment editable per part nostra es realitzarà un 
anàlisi periòdicament per determinar si cal afegir, canviar o treure algun bloc segons les 
necessitats i interessos del moment. 

 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 6. Laboratori de ciència ciutadana 

Les biblioteques de la XBM de Vilanova participen al Laboratori de ciència ciutadana, un 
espai de formació i reflexió que permetrà dotar als professionals de les biblioteques 
públiques, dels recursos per fer ciència ciutadana 
OBJECTIUS: 

 Amb aquest laboratori, emmarcat dins del programa Bibliolab, la DIBA vol convertir 
les biblioteques i el seu ecosistema local en el lloc on generar nous coneixements 
científics per abordar problemes/preocupacions ubicats en espais públics concrets.  

 També vol que les biblioteques actuïn com a prescriptores d'aquest tipus de projectes 
científics a la ciutadania. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Assistir a la formació, participar en els fòrums de debat i fer els exercicis. Són cinc 
sessions de formació, de novembre de 2018 a juny 2019. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Pili Galve (de la Biblioteca Joan Oliva assistirà la formació) i Griselda Ruiz (biblioteca 

Armand Cardona – suport) i Francesc Moreno (Coordinador de Foment a la lectura – 

suport) 

CRONOGRAMA: 

 Dates de les classes: 9 novembre 2018 / 18 gener 2019 / 8 febrer 2019 / 22 març 2019 
/ 31 de maig de 2019 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valoració de l’aplicació dels coneixements rebuts 
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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. 
Durant aquest 2019 el projecte continua però entra en una segona fase. 
Després d’haver assistit a les formacions posem en practica els materials i coneixements. 

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: 

 Realització dels tallers durant el primer semestre de l’any 2019 
 Realització de les sessions de PAE  
 Participació en les sessions de mentoratge, organitzades pel CCCB,  a alguna de 

les biblioteques que s’incorporen enguany al projecte 
 Maleta de materials proporcionada pel CCCB 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Beatriz Garcés (Biblioteca Armand Cardona) i Aida 
Moral (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: 

 Febrer taller : Els dilemes de la privacitat. Amb motiu del Dia d’Internet Segura 
 Març taller : Construïm la Xarxa 
 Abril taller: Impacte ecològic d’Internet. Amb motiu del Dia de la Terra. 
 Maig taller : El futur d’Internet. 
 Tallers PAE durant el primer trimestre de l’any  

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Durant el mes de juny valoració dels tallers oferts dins la programació habitual de 
les Biblioteques i acordar noves accions de cara l’últim trimestre de l’any 

 Valoració de les sessions del PAE als Instituts de Vilanova i acordar si cal incloure-
les de cara el curs vinet. 

 
3) Promoció lectora 

 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 8. Laboratoris de lectura portàtils 

Els laboratoris de lectura portàtils són espais de creació per a les famílies que conviden a 
experimentar al voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli del terme, permeten 
gaudir de l'essència dels llibres infantils des de la vessant creativa. Es miren els llibres d'altra 
manera, s'experimenta amb ells per treure'ls tot el suc que ofereixen i ajuden a 
desenvolupar la mirada crítica del lector. 
OBJECTIUS: 



10 

 

 Té com a objectiu principal oferir eines per desenvolupar la mirada crítica dels lectors 
més joves en un espai de lectura compartida on els llibres són els autèntics 
protagonistes. A més es proposar al lector passar a la posada en pràctica d’allò que ha 
après/entès mitjançant diferents accions/activitats pensades especialment per cada 
laboratori. 

 Tot i que cada laboratori està pensat per un tram d’edat, poden participar-hi nens de 
totes les edats a qualsevol d’ells.  

ACCIONS I RECURSOS: 

 Organitzar i oferir els Laboratoris de Lectura Portàtils als infants acompanyats dels seus 
pares o educadors.  

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Susanna Garcia-Prieto (biblioteca Armand Cardona) i Carme 
Parrillas (biblioteca Joan Oliva).  

 Coordinació i direcció de les biblioteques. 
 Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.  

CRONOGRAMA: 

 Assistir als tallers de formació oferts pel Grup de Treball dels Laboratoris de Lectura 
Portàtils. 

 Realització dels Laboratoris en els períodes indicats que en aquest cas seran:  
 Del 15 de gener al 15 d’abril: 4 CAIXES I 1 UNIVERS. Laboratori sobre l’autora i 

dissenyadora italiana Iela Mari. Dirigit especialment als infants de infantil o inicial.  
 Del 15 d’abril al 15 de juliol: L’ARMARI DE LA OLÍVIA. Laboratori sobre el personatge 

“Olívia” creat per Ian Falconer. Dirigit especialment als infants de cicle inicial o mitjà. 
 Del 15 de setembre al 15 de desembre: AVUI ÉS UN BON DIA PER CANVIAR EL MÓN. 

Laboratori per experimentar amb la idea de com les nostres petites accions poden fer un 
món una mica millor. Dirigit especialment als infants de cicle mitjà o superior.  

 Cada laboratori pot oferir-se el número de vegades que en consideri dintre dels terminis 
indicats al calendari.  

 El primer laboratori que oferirem serà el dedicat a Iela Mari: 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell (Sala d’actes) 
Data: Dissabte 2 de febrer del 2019. 
Horari d’11 a 13:30h, aproximadament.  

 Cal trobar dates per la resta de laboratoris.  
 Durant els mesos de setembre a desembre els responsables de les biblioteques que han 

rebut els laboratoris d’aquesta 5a edició es reuniran per definir i dissenyar un nou 
laboratori de lectura portàtil.  

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Retorn documentat de l’experiència viscuda durant els laboratoris a la plataforma 
comunitatXBM.  

 A partir dels resultats i l’experiència i idees aparegudes durant la creació del darrer 
Laboratori de Lectura Portàtil, podrem valorar la possibilitat de seguir oferint laboratoris, 
en aquest cas de creació pròpia.  

 

 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 9. TROBADA DELS CLUBS DE LECTURA DE LA ZONA PENEDÈS/GARRAF 

Les Trobades dels Clubs de Lectura de les biblioteques de la zona Alt Penedès-Garraf ja porten 
set edicions i durant aquest temps, en la seva gran majoria, han estat protagonistes alguns 
dels principals autors dels municipis participants. 
Enguany la vuitena edició tindrà lloc de nou a Vilanova i la Geltrú i la protagonista serà 



11 

 

l’escriptora local Ma. Rosa Nogué i Almirall. 
OBJECTIUS: 

 Fomentar la lectura entre el públic adult, desenvolupant hàbits lectors. 

 Promoure les biblioteques públiques i les seves col·leccions com a recursos útils per a 

les necessitats d’aquest públic. Especialment en aquest cas relacionat amb els autors 

locals. 

 Promoure hàbits d’assistència a actes culturals relacionats amb els llibres: trobades 

d’autors, presentació de llibres. 

 Potenciar les sinergies entre les biblioteques per tal d’optimitzar recursos i consolidar 

i enfortir serveis coordinats a la zona. Tot organitzant, creant i difonent productes i 

activitats compartides. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Constitució dels lots necessaris per distribuir entre els Clubs de lectura per tal de llegir 

l’obra de Ma. Rosa Nogué al llarg de la temporada 2018/19. 

 Organització de les trobades mensuals amb els Clubs de lectura de les biblioteques de 

la zona Penedès/Garraf. 

 Organització de l’acte de cloenda de les Trobades dels Clubs de Lectura del 

Penedès/Garraf que tindrà lloc el divendres 7 de juny a Vilanova i la Geltrú. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Imma Martínez (bibliotecària itinerant de la zona Penedès/Garraf): responsable del 

projecte Trobades dels Clubs de Lectura. 

 Ma. Rosa Nogué i Almirall (escriptora protagonista de l’acció) i Mercè Foradada 

(presentadora de l’acte final). 

 Responsables de la Xarxa  de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú. 

 Col·laboradors: personal de les biblioteques de la zona Penedès/Garraf, llibreries 

Llorens i Mulassa, l’Espai Far... 

CRONOGRAMA: 

 Setembre - Maig: Desenvolupament de les trobades particulars de l’autora, Ma. Rosa 

Nogué, amb els diferents Clubs de lectura de les biblioteques Penedès/Garraf amb 

motiu de la lectura dels seus llibres. 

 Juny: realització de la Trobada dels Clubs de Lectura a l’Espai Far de Vilanova i la 

Geltrú. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Estadístic: nombre de participants a les trobades periòdiques i a l’acte final. 

 Valoració dels usuaris participants. 

 Anàlisi de l’acció per part dels organitzadors i col·laboradors. 

 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 10. Aparadors, ciutat i biblioteca 

Acció de promoció del fons de les biblioteques relacionat amb els diferents esdeveniments 
que es realitzen a la ciutat i, especialment en el cas de la biblioteca Joan Oliva, a la Plaça de la 
Vila. 
Tanmateix, en les dues biblioteques es poden potenciar els punts d’informació: “Avui és fa...”, 
“Properament...”, “Us recomanem..” .... 

OBJECTIUS: 
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 Donar a conèixer el fons de la biblioteca 

 Relacionar els diferents esdeveniments que tenen lloc a la ciutat amb els fons de 

la biblioteca. 

 Fer promoció dels esdeveniments locals als usuaris de la biblioteca i als vianants. 

 Potenciar la informació sobre el que es fa a la xarxa als usuaris. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Creació d’un calendari que inclogui les efemèrides, festes tradicionals, festes 

locals, fires i altres esdeveniments locals. 

 Establir contactes amb els organitzadors dels diferents esdeveniments locals per 

la cessió de material que pugui servir de decoració. 

 Difondre els aparadors a través del bloc de la biblioteca i les xarxes socials. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Treballadors de les dues biblioteques: Carme Parrillas, Eva Solé (de la Biblioteca 

Joan Oliva), Montserrat López, Severo Fuentes (de la Biblioteca Armand Cardona)  

 Agents locals relacionats amb els esdeveniments que s’organitzen a la ciutat. 

CRONOGRAMA: 

 Gener a desembre. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 De gener a desembre complir amb el calendari establert.  

 De gener a desembre valorar la incorporació d’ esdeveniments al calendari per 

anys següents. 

 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 11. Classes Pre-part a la Biblioteca 

Treballar amb les mares/pares gestants vinculat amb les classes de pre-part per tal donar 
visibilitat, difondre i donar a conèixer l’ampli ventall de llibres sobre embaràs, lactància, 
alimentació dels bebès, creixement, diccionaris de noms... doncs molts pares i mares 
desconeixen que els poden trobar a les biblioteques de Vilanova i la Geltrú i que els podria 
servir per ampliar coneixements i satisfer curiositats. A la vegada, també hi ha llibres pels 
primers mesos i anys de la vida dels infants, que poden compartir, i que des de les 
biblioteques els podem recomanar i aconsellar sobre els tipus de lectures i suports 
recomanats pels nounats. 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: 

 Difondre el fons del racó de famílies. 

 Fomentar la lectura des de les primeres edats. 

 Cohesionar la biblioteca a nivell municipal amb la resta d’agents del territori, en 
aquest cas el Centre d’Assistència Primària. 

 Arribar a un nou públic. 

 Potenciar els serveis i activitats de la Biblioteca Pública. 

ACCIONS I RECURSOS: 

Fer una sessió de classe pre-part, amb cada un dels grups de pre-part, a la biblioteca per tal 
de donar a conèixer el fons de racó de famílies (embaràs, lactància, alimentació, 
creixement...) i llibres infantils per als primers mesos i anys de la vida de l’infant, creant un 
espai còmode a la Sala infantil de la Biblioteca Armand Cardona. Aquestes sessions serien 
extrapolables a la Biblioteca Joan Oliva després de l’experiència obtinguda a la biblioteca 
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Armand Cardona. 
La sessió estaria conduïda per la llevadora habitual de les classes de pre-part i per una 
persona coneixedora del fons de la Sala infantil de la Biblioteca. 
 
Cada sessió s’estructuraria de la següent manera: 

 Benvinguda i breu presentació de la biblioteca i de la xarxa. 

 Els espais de la biblioteca: distribució del fons per sales. 

 Què podem trobar als llibres del Racó de les famílies: seccions i revistes 

 Com ens poden ajudar els contes en el desenvolupament dels nostres infants: 
espai petits lectors i contes sobre. 

 Normativa de la sala quan venim amb nadons i/o germans més grans. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte a les biblioteques: Griselda Ruiz (de la Biblioteca Armand 
Cardona), Susana Peix (de la biblioteca Armand Cardona) 

 Agents locals relacionats amb les classe de pre-part: Neus Pijoan (de la Regidoria de 
Salut), Elisenda Prats Ribera (Coordinadora ASSIR Garraf), Carmen Echevarria 
(llevadora ASSIR Garraf). 

CRONOGRAMA: 

 Setembre-novembre 2018: concreció del projecte i coo-creació amb els diversos 
agents. 

 Desembre-gener: Preparació de l’estructura de les sessions 

 CALENDARI DE SESSIONS PRIMER SEMESTRE 2019: 
o Divendres 1 de febrer 
o Divendres 29 de març 
o Divendres 24 de maig 
o Divendres 19 de juliol 

 Darrera setmana de juliol: Valoració de les sessions 

 Setembre-octubre: posada en marxa de les sessions a la biblioteca Joan Oliva i Milà 

 Desembre: Valoració final 
 
*El cronograma variarà en funció de quan siguin les classes de pre-part i el timing de les sessions. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Llistat de persones que participen a les sessions de pre-part a la Biblioteca 

 Estadística de préstec del Racó de famílies  

 Seguiment dels usuaris participants a les sessions 

 Creació de carnets dels nounats dels/les gestants participants 

 Qüestionari de valoració posterior a la visita (cal crear un formulari, es podria fer 
online amb un doodle). 

 
 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 12. Club de lectura de 7 a 9 anys 

Activitat de promoció lectora per apropar-se als llibres d’una manera tranquil.la i amena. 
La finalitat del club és que les nenes i nens participants descobreixen la lectura com a plaer 
durant el seu temps lliure a més d’adquirir hàbits lectors, comprensió i expressió oral.  

OBJECTIUS: 
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 Reflexionar sobre els diferents aspectes d’un llibre i d’allò que s’ha llegit. 

 Reforç a la lectura  

 Reforç en la comprensió lectora i expressió oral, compartint les impressions dels 

llibres proposats. 

 Promoure l’ús de la Biblioteca,  el fons i les activitats  de la Sala Infantil 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Difusió del nou club (escoles, web, Xarxes Socials...) 

 Inscripcions (durant el mes de setembre) 

 Sessions mensuals (d’octubre a maig) 

AGENTS IMPLICATS: 

 Aida Moral (responsable i conductora del club de lectura d e7 a 9 anys) i personal 

de la Biblioteca relacionat amb el fons infantil. 

CRONOGRAMA: 

 De setembre de 2019  a maig de 2020 

 Difusió del club durant els mesos de juny a setembre de 2019 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valorar si les estratègies seguides han estat les encertades tant amb la difusió 

com en les lectures escollides  

 Seguiment de l’assistència per part de les nenes i nens inscrits 

 Valorar si els participants s’han implicat en les sessions més enllà del comentari 

del llibre llegit 

 Interès que genera el nou club als usuaris de la Sala Infantil  

 Si al finalitzar el mes de maig, l’avaluació és positiva, continuació del club de cara 

el setembre següent 

 
 
 

4) Promoció de la cultura local 
 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 13. Camins il·lustrats 

Projecte promogut per l’entitat Idensitat – Associació d’Art Contemporani en el marc dels 

ajuts convocats per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona amb 

l’objectiu de promoure projectes BiblioLab a les biblioteques públiques. 

OBJECTIUS: 

 Implementar formes d’innovació i recerca, mitjançant metodologies que combinen 

l’exploració urbana, l’exploració de la biblioteca i l’experimentació en entorns 

col·laboratius. 

 Incentivar aliances entre les biblioteques, centres educatius i agents i entitats implicades 

en el coneixement del context local. 

 Fomentar la lectura, l’escriptura i la creació d’imatges visuals, utilitzant recursos de la 

biblioteca sobre memòria, urbanisme, paisatge o cartografia en la recerca que es porta a 

terme a  l’aula. 

 Apropar sabers relacionats amb les memòries locals, les ciències socials i les arts visuals. 

 Activar nous mecanismes de col·laboració i participació ciutadana oferint múltiples 

lectures de la realitat urbana, el coneixement de la història local, i incentivar respostes 
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creatives que incideixin en la sostenibilitat del territori. 

 Estimular la creació i els processos de treball en xarxa, potenciant les aliances entre 

joves, associacions i entitats a través de la transversalitat de les pràctiques artístiques i la 

implicació social. 

 Fomentar la interacció cultural desplegant accions educatives i projectes que puguin 

incidir en el desenvolupament i la transformació del lloc en què es porten a terme. 

 Cooperar en processos actius al territori iniciats per les biblioteques amb les quals es 

col·labora, i incidir de manera creativa en ells, incorporant usuaris joves a les 

biblioteques. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Investigació i tasques prèvies: Analitzar materials de treball de les biblioteques, definir 

possibles recorreguts a realitzar, definir les metodologies de treball específiques a cada 

centre educatiu, preparació del materials de treball en les diferents sessions a l’aula i a 

les biblioteques, i en general preparació del conjunt d’activitats a desplegar. 

 Sessions d’exploració a la biblioteca: Camins de paper. Consistiran en una trobada inicial 

on es veuran els recorreguts a fer sobre els diversos mapes i cartografies i la visualització 

de llibres il·lustrats i altres formats com glossaris i enciclopèdies que, a través de la 

fotografia i el dibuix, hagin tractat la representació gràfica d’un concepte. Les sessions es 

faran de forma diferenciada per als alumnes de l’Institut i per als de l’escola d’Art, 

adaptant-se a els dos contextos educatius.  

 Exploracions urbanes: Camins negats i camins recuperats. Són unes rutes exploratòries 

que es faran en diferents àrees de la ciutat. Al llarg del procés d'exploració també es 

compilaran imatges com a part de la documentació processual. 

 Treball a l’aula: Els professors/es implicats treballaran a classe amb els continguts de les 

rutes i dels recursos de les biblioteques per a elaborar els glossaris a classe els 

professors/es comptaran amb el suport de l’organització per a la dinamització i el 

seguiment. 

 Realització del glossari il·lustrat. Per a la construcció de les definicions serà de vital 

importància el paper del personal de les biblioteques, qui ajudarà als alumnes amb les 

referències necessàries per a tenir inspiració.  

 Presentació de resultats: els glossaris es presenten en les biblioteques de la mà dels 

alumnes que han participat i amb la presència dels agents, associacions i veïns/es en una 

activitat de caràcter obert. 

AGENTS IMPLICATS: 

 El projecte contempla convidar a entitats o persones que puguin complementar el 

coneixement local i específic, com per exemple GarrafCoopera i la Plataforma Defensem 

l'Ortoll, que entre diferents activitats destaca la recuperació d’antics camins que passen 

per l’Ortoll, una de les últimes zones no urbanitzades de l'àrea metropolitana de 

Barcelona, que compta amb elements de valor històric, arqueològic, cultural, ambiental, 

ecològic i agrari.  

 També es contempla convidar a algun dels investigadors locals implicats en la col·lecció 

de publicacions recollides sota el títol “Els Carrers de Vilanova” (investigadors com Alfred 

Castells Urgellès, Josep Maria Sabater Navarro, Joan Virella Bloda, Vicenç Carbonell 

Virella i Xavier Virella Torras, que van començar a publicar el recull dels carrers de la 

ciutat l'any 1987). I en funció dels barris implicats en el recorregut alguna de les 

associacions de veïns que treballen per la dinamització en els barris. 
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 Xarxa de Biblioteques Municipals: l’enllaç és el Sisco, però es preveu la participació de 

Pere i Pili (com a responsables de la col·lecció local) i de Cristina Torremorell, Montse i 

Susana Peix (com a responsables del fons infantil i coneixedores dels àlbums il·lustrats). 

CRONOGRAMA: 

 Preparació del projecte i definició de calendaris, agents i materials: Novembre 2018-

Febrer 2019 

 Sessió Camins de paper, part 1: exploració en paper pels mapes i cartografies dels 

espais a recórrer: Març 2019 

 Exploracions urbanes: Camins recuperats: Març 2019 

 Sessió Camins de paper, part 2: exploració per llibres i àlbums  il·lustrats, 

enciclopèdies i altres formats artístics utilitzats en llibres; com la transferència, el 

collage, el gravat o el dibuix científic: Març 2019 

 Treball a l’aula: construcció del glossari: Abril 2019 

 Presentació dels resultats i exposició a les biblioteques: Maig 2019 

 Avaluació del resultats i recull de l’experiència mitjançant un informe i sessió 

d’avaluació amb el implicats: Juny 2019 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

Seguiment conjunt entre els professors/es de les institucions educatives implicades, el 

personal de les biblioteques que participa al projecte i l’equip d’Idensitat,. Aquest seguiment 

es basarà en reunions internes i una comunicació fluida a través de correu electrònic i 

plataformes de compartir materials.  

Un dels principals indicadors del projecte serà la gestió del mateix: l'estimació del 

pressupost, la previsió del personal implicat, la gestió de la coordinació amb altres entitats... 

El projecte es recolza sobre diversos indicadors d’ús bàsic en projectes culturals, com són 

l’índex d'avançament, l'índex d'implicació dels participants, indicadors de resultats, 

l'indicador de satisfacció. 

Finalment, també s'ha de tenir en compte el seguiment dels efectes no buscats. 

Respecte de l’avaluació del projecte, es farà una trobada entre les persones impulsores de 

les accions per compartir l’experiència de treball un com aquesta finalitzi. Des d’Idensitat es 

farà una memòria visual de les accions desenvolupades que serà consultable a la pàgina 

web, i que s’enviarà també en format digital als centres educatius participants i les 

biblioteques involucrades. 

 

 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 14. Concurs infantil “Dibuixa la festa” 

El fons de col·lecció local és important perquè dona a conèixer la ciutat i explica quina és la 
seva història, el seu present i les seves costums i tradicions més arrelades. 
La biblioteca Joan Oliva com dipositària d’aquest fons per a la seva preservació i difusió vol 
donar a conèixer aquestes tradicions als alumnes de primària i fomentar així el coneixement 
de la mateixa ciutat. 

OBJECTIUS: 

 Fomentar la creació artística entre els nens i nenes de 1r a 6è de Primària.  

 Aprofundir en el coneixement dels elements propis de les festes i tradicions de 
Vilanova i la Geltrú i fer-ne difusió. 

ACCIONS I RECURSOS: 
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 Preparar bases i difusió 

 Gestionar la recepció de les obres dels participants 

 Valorar les obres per part de jurat per nombrar guanyadors 

 Muntar exposició 

 Preparar i dur a terme l’acte de lliurament 

 Difondre els guanyadors per mitjans virtuals i a l’exposició 

AGENTS IMPLICATS: 

 Teresa Forcadell (directora de la Biblioteca), Carme Parrillas, Fanny Guinart, Lourdes 
Escrigas, Esther Bruna (personal de la biblioteca relacionat amb el projecte) 

CRONOGRAMA: 

 Gener: preparació de bases i difusió 

 Gener-febrer: lliurament de les obres per part dels participants 

 Febrer: veredicte 

 Febrer-març: exposició d’una selecció de obres dels participants 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valoració del nombre de participants en aquesta primera edició 

 Interès que genera l’exposició als usuaris. 

 
 

Línia 4. PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL 

Objectiu 15. Viquipèdia: Carnaval de Vilanova i la Geltrú 

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 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 
de “Carnaval”. 

● Selecció del tema a treballar: Dintre de les tres festes principals com són Tres Tombs, 
Carnaval i Festa Major, es farà el Carnaval per ser enguany a finals de febrer-principis 
de març, prenent com a referència per a fer les entrades a partir dels diversos actes 
que s’organitzen de manera reiterativa cada any. 

● Incorporar i completar articles a la Viquipèdia comptant amb la col·laboració d’agents 
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locals relacionats amb aquesta temàtica o coneixedors de la mateixa: Viquimarató – 
Carnaval. 

● Formar a les persones que incorporaran els articles a la Viquipèdia, en cas que sigui 
necessari 

● Organitzar una WikiTake sobre el Carnaval de Vilanova i la Geltrú. 
Consisteix en fer fotografies lliures de drets d’imatge per incorporar al 
repositori multimèdia de la Viquipèdia i d’aquesta manera nodrir el fons 
fotogràfic de la WikiCommons. El fet de què estiguin lliures de drets les fa 
d’abast mundial. 

● Fomentar la participació del ciutadà en la incorporació d’informació local a la xarxa. 
WikiTake sobre el Carnaval és una activitat assequible que es pot fer a l’exterior de la 

Biblioteca, tipus gimcana fotogràfica, la qual cosa la converteix en una 
activitat que fomenta la participació popular. 

AGENTS IMPLICATS: 

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

 Coordinadora de Festes Populars –Carme Silvestre- i Direcció d’ambdues biblioteques. 

 Altres agents locals relacionats amb el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, com la 
Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC) i amb centres documentals (Arxiu, 
BMVB,...), entitats culturals locals ... 

CRONOGRAMA: 

● Juny-setembre 2018: cerca i concreció de les entrades a treballar. 
● Octubre 2018: contactes amb agents implicats. 
● Novembre 2018 - gener 2019: perfilar detalls de gestió del projecte. 
● Febrer: incorporació d’articles a la Viquipèdia i a la web de Col·lecció local de ciutat. 

Difusió del resultat. 
- Dimarts 19 de febrer → Sessió formativa Viquipèdia: biblioteca Armand Cardona, 

de 17.30-19.30h. 
- Dissabte 23 de febrer → Viquimarató – Carnaval 

● Febrer-març: Execució de la WikiTake (28 febrer al 6 de març) 
● Abril: Lliurament de premis als guanyadors de la Wikitake 
● Abril-Octubre: incorporació de les fotografies a la Viquipèdia i a la web de Col·lecció 

local de ciutat. Difusió del resultat. 
● Novembre: Valoració 

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 Wikitake 

 Nombre de fotografies recollides 

 
 

5) Promoció de la col·lecció documental 
 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 16. Club de cinema 

Es preveu la realització d’aquesta activitat per fomentar el cinema visualitzant i comentant 
entre els assistents algunes de les pel·lícules i els seus corresponents directors, així com 
anècdotes, curiositats que se’n puguin derivar.  



19 

 

OBJECTIUS: 

Fomentar aquest el fons de cinema, iniciant el club amb tres pel·lícules de terror, aprenent els 
uns dels altres tractant dades de les pel·lícules, dels directors, actors/actrius, estudi dels 
principals personatges (si hi ha diferències, possibles estereotips segons raça, religió, sexe, 
edat, classe social), si hi ha una inspiració en fets reals, la repercussió social com la fama, que 
s’hagi censurat alguna escena, diàleg. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 En cada sessió, a través d’una sèrie de preguntes, punts, temes a tractar es 

comentarà una pel·lícula que hauran agafat en préstec en la biblioteca tot amb un 

ambient inspirat en les pel·lícules a comentar, en particular, i en el gènere de 

terror en general. 

 Els participants del club s’hauran d’inscriure prèviament en la biblioteca.  

 Les inscripcions seran gratuïtes, al igual que el préstec del material.  

 Adreçat a majors de 18 anys i que tinguin carnet de biblioteca de la Xarxa de la 

Diputació de Barcelona. 

 Es preveu que hi hagi entre 8-10 inscrits/es. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Cristina Suriol (responsable i conductora del Club de cinema), personal de l’equip 

de la biblioteca relacionat amb el fons de cinema. 

CRONOGRAMA: 

 Un total de tres sessions distribuïdes de la següent manera: la primera al març, la 

segona a l’abril i la tercera al maig. 

 Segons sigui el resultat de l’avaluació s’iniciarà de nou el club a partir de l’últim 

trimestre de l’any. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Es farà difusió a través del programa d’activitats i xarxes socials. 

 Es farà el seguiment de les persones inscrites on també hi haurà reserves per si 

algú que té plaça no pugui venir i en l’última sessió complimentaran un breu 

qüestionari sobre el club per saber què és el que més els hi ha agradat, el que 

menys, aportacions per possibles millores en el cas de tornar a fer el club. 

 

 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 17 .Videorecomanacions 

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. 
De fet els nous usos que incorpora la societat lligats a l’evolució de les noves tecnologies fa 
més rellevant que mai aquesta tasca prescriptora, doncs el nostre perfil de professionals en la 
gestió de la informació ens ha de garantir visibilitat com un referent a l’hora de seleccionar 
allò que és rellevant de tot el magma informatiu al que tenim accés: “separar el gra de la 
palla”. 
En aquest sentit les Videorecomanacions esdevenen una gran eina a l’hora de fer arribar els 
continguts que es volen recomanar als usuaris de les biblioteques d’una manera moderna i 
amena a l’hora que s’aporta el valor afegit de la imatge i la paraula. 
OBJECTIUS: 

 Difondre les col·leccions de les biblioteques, especialment aquelles estan més 
relacionades amb els objectius marcats per la pròpia Biblioteca o que són menys 
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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 i col·laborar en difondre les 
activitats, clubs de lectura... que s’organitzen des de les biblioteques municipals. 

ACCIONS I RECURSOS: 

Biblioteca Joan Oliva 
Des de la biblioteca es faran servir les Videorecomanacions per donar a conèixer els clubs de 

lectura existents a la Joan Oliva i prescriure aquelles lectures destacades que s’han llegit als 

diferents clubs de lectura. 

Els encarregats de fer-los seran els propis assistents als clubs, els usuaris de la biblioteca, 

membres del personal de la biblioteca o autors convidats a les sessions. 

Tot plegat es difondrà mitjançant el bloc de la biblioteca, Fora del prestatge, i també fent ús 

de les xarxes socials. 

 

Biblioteca Armand Cardona 

Des de la Cardona es treballarà en el marc d’aquesta línia, amb l’objectiu de promoure el fons 

de les biblioteques, fent entrevistes a persones conegudes de la ciutat de diferents àmbits, 

que facin recomanacions de documents que poden ser prestats a les biblioteques públiques. 

El treball de seleccionar les persones que s’entrevistaran es basarà amb persones conegudes i 

influents en diferents àmbits, prioritzant col·lectius joves, com per exemple entrenadors 

d’esports, professors, músics, actors i actrius... 

Les videorecomanacions es publicaran al bloc de la biblioteca, Una mar de lletres, i es 
difondran a les xarxes socials pròpies i es convidarà a les persones entrevistades a que les 
difonguin a les seves xarxes.  

AGENTS IMPLICATS: 

 Treballadors de la Xarxa de Biblioteques: Lourdes, Fanny i Esther (biblioteca Joan Oliva) i 
Bea i Severo (biblioteca Armand Cardona). 

 Col·laboradors: membres dels clubs de lectura, ciutadans coneguts de la ciutat, autors i 
usuaris en general.  

CRONOGRAMA: 

 Gener--desembre: es tracta d’una nova acció que es desenvoluparà al llarg de tot 
l’any amb la voluntat de fer una videorecomanació mensual, tot i a que això pot 
variar en funció de l’evolució del projecte. 

 Novembre: Valoració. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Nombre d’accions realitzades. 
 Estadístiques de les accions realitzades: participació en les accions, nombre de 

visites a les XXSS, etc. 

 


