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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 67.458 habitants (segons dades de l’Idescat 2021).  
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. 
 
En la part introductòria d’aquest Pla d’acció, és important fer referència a la situació 
sanitària excepcional de pandèmia pel Covid19 que va començar el març del 2020 i que 
va afectar plenament a tots els servies. Una situació que durant el 2021 i inicis del 2022 
es troba ja en un procés de transició cap a la nova normalitat pel que fa a la represa 
dels serveis a les biblioteques. L’entorn encara no és estable però ens permet anar 
recuperant a poc a poc la plenitud en el funcionament de les biblioteques, 
especialment pel que fa a la presencialitat dels usuaris a les biblioteques ara ja sense 
límit d’aforament i a la realització d’activitats. 
 
Presentem un Pla d’acció 2022 amb mirada de futur i amb la voluntat d’adequar-se a 
les necessitats ciutadanes essent biblioteques inclusives i atents a nous projectes. 
 
Pel que fa als equipaments, al 2022 hi haurà una actuació a la Biblioteca Joan Oliva 
fruit de la subvenció del “Programa complementari de reforma, millora i manteniment 
d’equipament culturals” que es destinarà a millores en l’eficiència energètica. 
 
L’organització del Pla es fa en base als següents àmbits 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. 



2 

 

 
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. 

 

Les biblioteques com espais de trobada que treballen transversalment amb els agents 
culturals de la ciutat, de la que en són un referent cultural.  
 

Es fa necessari tenir en compte els Objectius pel Desenvolupament Sostenible, Agenda 

2030, i plantejar actuacions de caire més social, igualitari, ecològic...  

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

LÍNIA 1. Organització i planificació 

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

- Optimitzar els processos de gestió interna i la comunicació per tal de facilitar el 
desenvolupament de la feina a tots els treballadors. 

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

- Optimitzar la gestió dels recursos disponibles. 
 

 Objectiu 1. Millores en l’eficiència energètica de la Biblioteca Joan Oliva. 

 Objectiu 2. Creació i dinamització d’un espai jove a les biblioteques. 

LÍNIA 2. Serveis bibliotecaris 

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

 Objectiu 3. Biblioteques inclusives. 

 Objectiu 4. Servei de préstec a domicili. 

 Objectiu 5. Suport a les biblioteques escolars de Vilanova i la Geltrú. 

 Objectiu 6. Dinamització de les Sales multimèdia de les biblioteques 
municipals. 
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LÍNIA 3. Promoció lectora 

Fomentar la lectura és un eix fonamental de les biblioteques i per això són nombrosos 
els projectes que en els últims anys s’han encetat en aquest sentit: Puja al tren! (2017), 
Premi Menjallibres (2018), Laboratoris de lectura portàtil (2019)... 
 
Enguany es valorarà d’obrir una nova línia de treball en aquest sentit i que tindrà com 
a públic destinatari estudiants tant de primària com de secundària de la ciutat. 
 

 Objectiu 7. Esdeveniments singulars de promoció lectora. 

 Objectiu 8. Club infantil de lectura i il·lustració. 

 Objectiu 9. WelcomeBib. 

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 dos objectius presents en aquest àmbit pel 2020 cerquen donar visibilitat a aquest 
fons i col·laborar a difondre’l entre tota la població: 
 

 Objectiu 10. Fons Antoni Munné-Jordà (biblioteca Armand Cardona 
Torrandell). 

 Objectiu 11. Viquipèdia: Còmic (biblioteca Armand Cardona). 

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 12. Ficció en joc. 
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LÍNIES, OBJECTIUS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

 
1) Organització i planificació 

 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 1. Millores en l’eficiència energètica de la Biblioteca Joan Oliva 

La Biblioteca Joan Oliva va tenir una remodelació integral l’any 1995, des de llavors una bona 
part de les instal·lacions tèrmiques i de climatització segueixen sent les mateixes, el seu 
rendiment no és eficient, funciona parcialment i té avaries freqüents. Amb la concessió de la 
subvenció que ofereix el “Programa complementari de reforma, millora i manteniment 
d’equipaments culturals locals” de la Diputació de Barcelona a la Biblioteca Joan Oliva es 
realitzaran les intervencions per la millora en l’eficiència energètica indicades pel 
Departament de Projectes Urbanístics i Obres de l’Ajuntament d a Vilanova i la Geltrú en la 
documentació tècnica presentada per demanar la subvenció, això implicarà la substitució de 
la climatització de les plantes baixa, primera i segona. Quedarà l’adequació de la climatització 
de la tercera planta per un futur. 

OBJECTIUS: 

Pel que fa a la pròpia instal·lació de la climatització: 

 Substituir la instal·lació de tot el sistema actual per un molt més eficient 

 Incloure per la ventilació la incorporació de recuperadors de calor que 
treballin de forma autònoma amb un una part per milió (ppm) de diòxid de carboni 
que sigui l’adequat als espais de la biblioteca. 

Pel que fa al terrat tècnic on s’ubiquen les 10 unitats exteriors de la instal·lació de 
climatització: 

 Impermeabilització del terrat i donar-li un acabat superficial i 
unes pendents que garanteixin la correcta escorrentia de l’aigua de pluja i dels 
condensats dels equips.  

 Facilitar aquesta escorrentia de l’aigua retirant la bancada de formigó que la dificulta i 
conduir de manera ordenada i elevada la instal·lació elèctrica i de tubs de refrigerant 
de les unitats exteriors ubicades en aquest terrat. 

ACCIONS I RECURSOS: 

Per la intervenció de substitució de la instal·lació de climatització de les plantes baixa, primera 
i segona s’ha obtingut una subvenció de 58.929€.  
La intervenció consistirà en: 

 Reconeixement tècnic de la instal·lació de climatització existent 

 Millores en la climatització de plantes baixa, primera i segona 

 Impermeabilització de terrat tècnic dels equips exteriors de climatització 

 Intervenció en l’envà pluvial del terrat tècnic 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsable: Teresa Forcadell 

 Suport: Francesc Moreno i personal del Departament de Projectes i Obres de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

CRONOGRAMA: 

 Abril. El primer és esperar a l’aprovació del Pressupost d’Inversions 2022 prevista per 
l’abril i poder adjudicar l’obra i a partir d’aquí establir el calendari d’execució.  

 Abril-setembre. Per l’afectació a la biblioteca millor finalitzar abans del setembre, 
després de l’estiu és un moment de reactivació del servei, però queda pendent 
concretar el calendari d’execució. 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 De març a desembre: seguiment del desenvolupament de la reforma. 

 Desembre: valoració d’objectius assolits 

 
 

Línia 1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Objectiu 2. Creació i dinamització d’un espai jove a les biblioteques 

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. 
Per això és bàsic adaptar-se als nous temps, és una tendència actual oferir espais adients al 
perfil dels joves, i vetllar per mirar d’oferir-los solucions adients a les seves necessitats. 

OBJECTIUS: 

 Oferir un espai per als joves a la biblioteca. 

 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 i culturals d’aquest públic. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Estudi per a la creació d’una zona dins les biblioteques on els joves es sentin còmodes, 
puguin socialitzar i trobar documents que cobreixin els seus interessos  Un possible 
espai seria la zona on hi ha ara el Fet a mà a la hemeroteca on es podria oferir també 
el pati com a zona d’estada quan arribi el bon temps. 

 Demanar als joves a través d’un procés participatiu “com farien un espai per a joves a 
la biblioteca” 

 Dotar l’espai de mobiliari atractiu, així com endolls i bona cobertura wifi.  

 Reunir en un mateix espai tots aquells documents, ara ubicats en diferents espais, que 
puguin interessar als joves: música, cinema, còmic, novel·la Juvenil actualment ubicats 
a diferents llocs: hemeroteca, infantil, adults... 

 Incloure a la política d’adquisicions part del pressupost a fons documental en 
qualsevol suport documental especialitzat i dirigit a joves. 

 Es tindrà present l’accessibilitat en el disseny de l’espai així com en la retolació i la 
difusió als diferents col·lectius. 

 Tenir en compte aquest col·lectiu a l’hora de oferir activitats. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables: Cristina Torremorell, Sisco Moreno, Susana Peix i Teresa Forcadell. 

 Associacions, esplais 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: 

 Estudi amb Diputació de Barcelona per valorar els espais (abril – agost). 

 Desenvolupament formació DiBa: al llarg del 2022. 

 Proposta ciutadana als col·lectius de joves per tal que diguin com volen l’espai 
(setembre). 

 Elaborar llistat del fons que es podria traslladar per valorar necessitats de mobiliari 
(juny -agost). 

 Programació de les actuacions a desenvolupar (octubre – desembre). 

 Posada en marxa dels espais (ja dins del 2023). 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 
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 Desenvolupament de les accions al llarg de l’any 2022. 

 A final d’any valoració de les accions treballades i programació de les accions 
pendents per l’any 2023. 

 
 

2) Serveis bibliotecaris 
 

Línia 2. SERVEI BIBLIOTECARIS 

Objectiu 3. Biblioteques inclusives 

Aquesta línia es divideix en dos objectius: 
1. PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL: TRANSTORNS MENTALS I D’ALTRES 

COL·LECTIUS 
2. 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: 

 Revisió i adquisició de fons documental en qualsevol suport documental especialitzat i 
dirigit a nuclis familiars i usuaris LGTBIQ+. 

 Difusió i dinamització de les novetats tan físicament com per xarxes socials: aprofitant 
efemèrides, publicacions destacades per fomentar el coneixement d’aquest fons als 
usuaris de la xarxa.. 

 Elaboració de les guies de lectura o similars en les dates destacades. 

 Revisió de totes les activitats, guies, exposició de fons, llibres que es llegeixen en els 
clubs de lectura...per tal de procurar al màxim una igualtat de gènere en els autors/es 
proposats, llibres exposats i en qualsevol acció que es faci. 

 Seguir treballant en la recuperació del fons dispers per localitzar-lo al mobiliari on 
estan ubicats els dos centres interès: Dones i Feminismes i LGTBIQ+ per fer més 
visible el fons documental.  

 Adquisició de 2 mòduls més del mobiliari ja existents per poder encabir la col·lecció ja 
que actualment és insuficient. 

 Seguir treballant en comú amb les associacions locals relacionades: l’Esquerda, la 
Bullanga i la Frontissa (com a més actives i destacades). 

 Manteniment, en diferents formats, de les celebracions dels dies commemoratius que 
ja es van celebrar el 2021 amb la inauguració dels dos CIs. 

 Treball de coordinació del Grup de Treball Dones i Feminismes i LGTBIQ+ de la 
Diputació de Barcelona. 

 Millorar l’accés als documents al catàleg per part dels usuaris/es: seguint la tasca 
marcada pel Grup de Treball de la Diputació, es proporcionarà les etiquetes 
temàtiques a tots els documents que no se’ls hi hagi posat des del Servei de 
Biblioteques al catalogar-los. Es facilitaran els llistats a la Unitat d’Accés a la 
Informació per que els posin les temàtiques al llistat de documents treballats. Això 
facilitarà la localització dels documents no només per part dels usuaris/es sinó també 
del personal de biblioteques alhora d’elaborar guies, exposicions...  

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del grup de Biblioteques Inclusives (Susana Peix, Severo Fuentes, 
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Cristina Torremorell i Rosa Herraiz). 

 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... 

 Grup de treball de Dones i Feminisme i LGTBIQ+ de la Diputació de Barcelona. 

CRONOGRAMA: 

 31 de març: Dia de la Visibilitat Trans 

 8 de març: Dia Internacional de les Dones. 

 2 d’abril: Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme 

 Juny: Dia d’orgull LGTBI: 28 de juny. 

 25 de novembre: Dia internacional contra la Violència de gènere. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

Aquest any continuarem treballant amb el  Grup de Treball de Feminismes i LGTBIQ+ de la 

Diputació de Barcelona portant la coordinació del grup per part de Cristina Torremorell. Les 

tasques principals serà millorar l’accés en el catàleg dels documents incorporant les etiquetes 

temàtiques i facilitar eines per a que qualsevol biblioteca pugui crear qualsevol dels dos CIs: 

Dones i Feminismes i/o LGTBIQ+. 

Després de la inauguració dels dos CIs es treballa en el seu manteniment i actualització, així 

com en la manera de poder ampliar la secció i la seva difusió, ja que el relaxament de les 

mesures de prevenció del covid-19 ofereixen la possibilitat del retons una dinamització 

normalitzada.. 

Des de la seva inauguració el 25 de novembre de 2021 ha hagut un augment en la consulta i 

préstec dels documents que en forment part. Caldrà revisar les dades estadístiques a finals 

d’any. 

 
 

Línia 2. SERVEI BIBLIOTECARIS 

Objectiu 3. Biblioteques inclusives 

Aquesta línia es divideix en dos objectius: 
1. PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL: TRANSTORNS MENTALS I D’ALTRES 

COL·LECTIUS 
2. 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 
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: 

 Participació activa en els diferents equips de treball i línies estratègiques del Pla 
d’acció tal d’assessorar de manera transversal en matèria d’accessibilitat en tots els 
àmbits possibles. 
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 Elaboració d’uns procediments en els diferents àmbits de treball de la biblioteca per 
aconseguir que sigui el màxim d’accessible. 

 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 el tancament de les Pautes biblioteques inclusives (1r semestre 
2022) 

 Sessions de formació a persones adultes amb discapacitat. 

 Adquisició de tot el material adaptat que es publiqui. 

 Adquisició de documents amb protagonista amb discapacitat. 

 Adquisició de manuals sobre la temàtica. 

 Oferir als participats del grup de lectura en veu alta, activitats de la programació 
estable de la biblioteca.  

 Oferir visites guiades a la biblioteca a col·lectius de persones amb discapacitat.  
Oferir enviar informació, d’una manera personalitzada, de les activitats que es 
programin a les biblioteques, a col·lectius de persones amb discapacitat.   

 Renovació de la retolació de tota la biblioteca ACT per tal de fer el fons més accessible 
a les persones usuàries. 

 Senyalització, senyalètica i identificació del fons de cinema d’adults de la Biblioteca 
Joan Oliva i Milà per fer-lo accessible a persones amb discapacitat intel·lectual i 
sensorial: col·locació d’etiquetes de gènere inclusives amb els pictogrames 
corresponents. 

 Contactar amb els responsables del Centre d’Acollida per a Joves Migrats soles de la 
Casa d’acollida del Molí de Mar i amb els responsables municipals que donen suport 
al projecte, per tal de donar a conèixer els serveis de les biblioteques locals i recollir 
necessitats especifiques dels joves. (acció relacionada amb el projecte #WelcomeBIB, 
que lidera la Generalitat de Catalunya). 

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 la Xarxa de Biblioteques Municipals- 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: 

Valoració de les accions desenvolupades al llarg de l’any i grau d’acompliment dels objectius. 

 

BIBLIOTEQUES INCLUSIVES – Persones amb discapacitat 

Senyalització, senyalètica i identificació del fons de cinema d’adults de la biblioteca 
Joan Oliva 

OBJECTIUS: 

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

 Oferir serveis adreçats a persones amb discapacitat. 
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 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 
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. 

 Fer accessible el fons de cinema d’adults a persones amb dificultat o incapacitat de 
visió i a les persones amb nul·la o poca audició.  

ACCIONS I RECURSOS: 

 Renovació de la retolació de la secció de cinema d’adults de la biblioteca BJOM per tal 
de fer el fons més accessible.. 

 Senyalització, senyalètica i identificació del fons de cinema d’adults de la Biblioteca 
Joan Oliva i Milà per fer-lo accessible a persones amb discapacitat intel·lectual i 
sensorial:  

- col·locació d’etiquetes de gènere inclusives amb els pictogrames corresponents: 
etiqueta de gènere amb format adaptat, dotar-les del pictograma que indiqui si la 
pel·lícula té audiodescripció per a persones amb dificultat de visió o amb subtitulació i 
en quines llengües i/o codificació per a persones sordes. 

- Incorporar les notes i matèries corresponents en la catalogació de les pel·lícules amb 
d’audiodescripció o codificació que en el catàleg no es contempli. Recollir el llistat i 
enviar-lo a la Unitat d’Accés a la Informació de la Diputació de Barcelona. 

- Dotar a les pel·lícules amb audiodescripció i codificació d’un QR que doni accés 
directe a la fitxa de cada document al catàleg Aladí i dels distintius en Braille que 
faciliti la localització del QR en cada pel·lícula. 

 Elaboració de la totalitat de Qrs. 

 Senyalització i cartelleria de la zona i mobiliari on es troba ubicat el cinema d’adults 
adaptada i accessible: es dotarà la sala de cartells nous que expliquin la nova 
senyalització i pictogrames, la senyalització de cada etiqueta que indiqui on es troba 
ubicat cada gènere cinematogràfic dels distintius en Braille. 

 Alhora s’aprofitarà per recuperar el fons dels diferents centres d’interès de la 
biblioteca i d’elaborar el procés que els correspon: notes de fons, icodes, canvi de 
localització, etiquetatge i pictogrames: Gènere Negre i Policíac, Dones i Feminismes, 
LGTBIQ+, Biblioteques Inclusives, CL.  

 Es farà baixa dels documents amb més nombre de préstecs o amb avisos de mal 
visionat. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del grup de Biblioteques Inclusives de la BJOM (Rosa Herraiz i Cristina 
Torremorell)  

 Servei de biblioteques de Diputació de Barcelona. Unitat d’Accés a la Informació. 

CRONOGRAMA: 

 Gener a juny: Gènere Drama/ Aventures / Acció 

 Juliol a setembre: Comèdia / Documental / Terror  

 Setembre a desembre: resta de gèneres 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

Un cop finalitzat es podrà analitzar si per l’usuari ha millorat l’accés al fons de cinema d’adults 

amb aquesta nova senyalització mitjançant l’observació i  a nivell estadístic de préstecs. 

 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 
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Objectiu 4. Servei de préstec a domicili 

El context actual, condicionat pel covid-19, esdevé una oportunitat per re-activar el Servei de 
préstec a domicili a Vilanova i la Geltrú. 
Es tracta d’un servei que s’adreça a persones grans, persones amb mobilitat reduïda i 
persones en situació d’aïllament preventiu motivat per la covid-19. Per fer ús d'aquest servei, 
només cal que la persona usuària contacti amb la seva biblioteca més propera, i aquesta es 
farà càrrec de fer-li arribar els documents que hagi sol·licitat en préstec. 
En la dinamització d’aquest servei és vital la col·laboració d’altres agents relacionats, com 
poden ser el departament de Serveis socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o 
l’empresa que gestiona el Servei de teleassistència a Vilanova i la Geltrú. 

OBJECTIUS: 

● Oferir serveis inclusius, que trenquin les barreres arquitectòniques i de comunicació 
que hi ha en relació a certs col·lectius. 

● Oferir serveis adreçats a persones amb problemes de mobilitat, discapacitat, etc. 
● Generar serveis portes enfora dels equipaments bibliotecaris. 
● Fomentar la conscienciació i sensibilitat en vers les persones amb problemes de 

mobilitat, discapacitats... així com als usuaris de la biblioteca. 
● Fomentar la participació d’altres agents, en aquest cas la participació de voluntaris. 
● Promoure els ODS / 2030, en especial en relació a la reducció de les desigualtats.  

ACCIONS I RECURSOS: 

Contactar amb els agents col·laboradors (Serveis socials i Servei de Teleasistència) per tal de 
mirar de definir el projecte. 
Un cop fet això caldrà definir quines seran les accions a dur a terme: gestió del servei, 
organització del préstec de documents, difusió, participació de voluntaris, etc. 
Els recursos fonamentals per aquesta acció són la pròpia col·lecció d’ambdues biblioteques 
(amb les adquisicions que calgui fer) i, sobretot, els recursos humans necessaris per gestionar-
la. La idea és que des de la Xarxa de Biblioteques es gestioni el servei, però aquest el realitzin 
o voluntaris o altres agents relacionats amb els agents col·laboradors. 
En el cas de no disposar d’aquests recursos, aquesta acció no es podrà desenvolupar. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Sisco Moreno, Teresa Forcadell i Maribel Moya. 

 Responsables dels serveis afins: Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i Servei de teleassistència. 

 Altres agents: voluntaris, biblioteques amb serveis similars i entitats locals 
(especialment aquelles relacionades amb la gent gran). 

CRONOGRAMA: 

 Febrer-juny: posada en comú amb els agents col·laboradors. 

 Juny-Setembre: en el cas que es valori positivament la viabilitat d’aquesta acció, 
definir les tasques a desenvolupar per gestionar el servei i programar de la difusió. 

 Octubre: posada en marxa del servei i campanya de comunicació. 

 Desembre: valoració. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valoració de les accions desenvolupades al llarg de l’any. 

 Estadístiques: 
- nombre d’usuaris que fan ús del servei. 
- nombre de préstecs realitzats. 

 Valoració de les necessitats detectades. 
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Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 5. Suport a les biblioteques escolars de Vilanova i la Geltrú 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha tingut sempre una vinculació 
molt estreta amb els centres educatius mitjançant les accions ofertades al Pla d’Animació a la 
Lectura i al Programa d’Animació Educativa. 
Aquests últims anys també s’ha col·laborat amb el Seminari formatiu impulsat des del Centre 
de Recursos Pedagògics als centres de la comarca del Garraf. 
Amb aquesta acció es vol anar una mica més enllà i crear un marc de suport per a tots aquells 
centres educatius de Vilanova i la Geltrú que vulguin dinamitzar la seva biblioteca escolar i 
oferir eines i recursos que ajudin als responsables a l’hora de desenvolupar aquesta tasca. 

OBJECTIUS: 

 Assessorar a les escoles en la creació, manteniment i dinamització de la biblioteca 
escolar. 

 Orientar a les persones responsables de la gestió i/o funcionament de biblioteca 
escolar en les tasques que li són pròpies. 

 Oferir recursos i serveis als centres educatius que facilitin la gestió i funcionament de 
la biblioteca escolar. 

 Resoldre els dubtes que puguin tenir sobre temes bibliotecaris com ara: catalogació, 
identificació i/o localització del fons, adquisicions, espurg... 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Identificar i recollir una relació de recursos que facilitin la gestió de la biblioteca 
escolar.  

 Visitar la biblioteca escolar per conèixer la seva situació. 

 Mantenir el contacte via correu electrònic per a la resolució de dubtes. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Carme Parrillas (JOM) i Susana Peix (ACT). 

 Centre de Recursos Pedagògics del Garraf.  

 Centres escolars de la ciutat. 

 Regidoria d’Educació. 

CRONOGRAMA: 

 De gener a desembre segons el calendari escolar i a demanda dels centres. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Qualitatiu: satisfacció dels centres en finalitzar la gestió. 

 
 

Línia 2. SERVEIS BIBLIOTECARIS 

Objectiu 6. Dinamització de les Sales multimèdia de les biblioteques municipals 

Les Biblioteques, entre moltes altres funcions, tenen la de garantir l’accés al coneixement i a 
la informació i en relació amb això es fonamental oferir l’accés a les eines necessàries per fer-
ho possible. 
Ambdues biblioteques disposen de sales multimèdia equipades adequadament per tal que els 
usuaris les puguin fer servir. A Vilanova i la Geltrú hi ha varis projectes (Punt Omnia, Xarxa de 
Punts TIC...) que promouen aquest accés a les noves tecnologies i es valora com una 
oportunitat a l’hora d’aprofitar aquests recursos i dinamitzar els espais que hi ha a les 
biblioteques municipals. 

OBJECTIUS: 

 Dinamitzar l’ús de les sales multimèdia de les biblioteques municipals de Vilanova i la 
Geltrú. 
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 Potenciar l’accés al coneixement i a la informació, especialment tecnològic, i garantir 
l’autonomia dels usuaris en la gestió de el coneixement i ús de les eines més 
específiques. 

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

 Esdevenir espais d’aprenentatge, especialment vinculats a les diferents accions que es 
promouen a la ciutat. 

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

ACCIONS I RECURSOS: 

La principal acció és contactar amb els agents que realitzen dinamitzacions dins d’aquest 
àmbit (Punt Omnia i Punts TIC) per valorar la idoneïtat de les Sales multimèdia de les 
biblioteques a l’hora de realitzar accions de dinamització digital. 
Un cop fet això caldrà definir quines seran les accions a dur a terme: organització de 
formacions, cessió d’espais... 
Per realitzar això es compte amb els equips de treball de cada biblioteca (10 PCs a la Joan 
Oliva i 7 a l’Armand Cardona, a més de pantalla, projector...) i es pot valorar la incorporació 
d’algun altre equip si així es valora. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Sisco Moreno, Teresa Forcadell, Carles Guinda i Pere Coll. 

 Responsables dels projectes que s’estan desenvolupant en el territori: Punt Omnia 
(IMET – Treball), Xarxa Punts TIC (Oficina Tècnica) i d’altres que es puguin detectar. 

 Altres agents locals: IMET – Educació, UPC, EMAID... i d’altres entitats locals 
vinculades amb les noves tecnologies. 

CRONOGRAMA: 

 Febrer-Maig: posada en comú amb els agents que gestionen les accions que s’estan 
desenvolupant actualment a Vilanova i la Geltrú (Punt Omnia i Punts TIC). 

 Juny-Setembre: definició de les accions a desenvolupar i programació de la difusió. 

 Octubre-Desembre: posada en marxa de les accions definides i difusió. 

 Desembre: valoració. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valoració de les accions desenvolupades al llarg de l’any. 

 Estadístiques: 
- nombre d’usuaris de les sales multimèdia. 
- nombre d’accions de dinamització realitzades. 

 Valoració de les necessitats detectades en funció de les noves accions realitzades. 

 
 

3) Promoció lectora 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 7. Esdeveniments singulars de promoció lectora 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú organitza diverses activitats durant 
l'any que giren al voltant d'eixos temàtics, sobretot efemèrides i festivitats, amb l'objectiu de 
difondre el seu fons i enfortir el seu vincle amb la ciutadania. Cada vegada és més necessari 
donar a conèixer i apropar els serveis bibliotecaris al ciutadà i una manera d'aconseguir-ho és 
oferint extensions bibliotecàries com el Bibliomercat i activitats al carrer.  
La creació de dues accions rellevants, una per a infants i una altra per adults, que es 
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desenvoluparien al carrer i a diversos equipaments municipals propiciarien noves sinergies 
amb el ciutadà.  L’acció  infantil podria girar al voltant de figures mediàtiques de la literatura 
com Harry Potter (enguany es celebra el 25è aniversari de la primera publicació), Astèrix, 
Tintin... i la d’adults al voltant del còmic, gènere negre o ciència-ficció (que són àmbits en els 
quals les biblioteques de Vilanova i la Geltrú estan especialitzades). 
La realització d’aquesta línia de treball està condicionada a l’augment de la partida 
pressupostària de biblioteques compromesa. 

OBJECTIUS: 

 Apropar les biblioteques i la literatura a la ciutadania 

 Potenciar la difusió del fons de les biblioteques municipals 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Projecció de cinema a l’aire lliure 

 Scapebook (joc de pistes a la biblioteca) 

 Stands amb editorials amb signatures d’autors, merchandising i de disfresses 

 Tallers d’il·lustració 

 Exposicions 

 Recomanacions de l’ebiblio vinculades a objectes/equipaments municipals 

AGENTS IMPLICATS: 

Grup d’activitats: Francesc Moreno (coordinador de la Xarxa de Biblioteques Municipals), 
Carme Parrillas i Esther Bruna (treballadores de la JOM), Griselda Ruiz i Severo Fuentes 
(treballadors de l’ACT). 
Gestor cultural extern, encarregat d’organitzar les activitats. 
Altres agents relacionats:  equipaments municipals i entitats locals. 

CRONOGRAMA: 

 De febrer a maig: estudi de la viabilitat de les accions i cerca d’un gestor cultural 

 De juny a juliol: calendari de realització de les accions 

 De setembre a desembre de 2022: realització de les accions 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Estadística d’activitats 

 Estadística del nombre de fons prestat vinculat al gènere tractat (adult i infantil) 

 Valoració per part dels usuaris participants a les activitats, com dels diferents agents i 
personal implicat en les diverses accions 

 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 8. Club infantil de narració mitjançant el dibuix i la il·lustració 

Conta’m un dibuix, il·lustra’m una història 
Si es pot pintar amb les paraules, també es pot narrar amb els dibuixos. Aquesta és la intenció 
d’aquest petit club: posar en disposició als infants que hi participin per crear la seva pròpia 
història narrada de manera visual. Les il·lustracions són les que expliquen la història, de 
vegades recolzades per unes quantes paraules... o no.  
La lectura i el plaer de descobrir històries ens pot venir donat no solament gràcies a les lletres, 
sinó també gràcies als dibuixos que les acompanyen. Els dibuixos ajuden al text, i també 
poden explicar per si sols un conte, una història sencera sense necessitat de paraules 
impreses. I més: ens permeten “escriure” a nosaltres la història, donar explicació als detalls, 
els perquès i les vicissituds de la narració visual. 
Una de les millors coses d’ un bon àlbum és la conversa que pot generar amb els infants i 
també amb els adolescents i els adults. Aquets club de lectura i il·lustració pretén acostar als 
infants que hi participin a la descoberta de la narració visual i a compartir què els inspira el 
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que veuen. Atrevir-se a teixir una narració utilitzant les eines de la imatge i acompanyar-les, si 
s’escau, amb una porció de text. 

OBJECTIUS: 

 Promoure el plaer per la lectura mitjançant la il·lustració. 

 Compartir allò que els infants veuen en els dibuixos dels àlbums que es visitaran. 

 Crear les pròpies imatges per facilitar el narrar estats d’ ànim, pensaments, històries 

 Sensibilitzar sobre el funcionament de la narració visual i les seves possibilitats per a  
gaudir, crear, aprendre i créixer. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Desenvolupament de quatre sessions: seran en dissabte (a les 16:30h i d’1:15h de 
duració). 

 Contes (a determinar) com recursos d’exemple i inspiració. 

AGENTS IMPLICATS: 

 La conductora de l’activitat, Eva Solé, treballadora de la JOM 

 Infants participants. 

CRONOGRAMA: 

 Gener – març: preparació de les sessions i continguts relacionats. 

 Desenvolupament de les sessions: 12 març, 9 d’abril, 7 de maig i 4 de juny 

 Final de curs: avaluació                       

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Valoració global de les trobades (a partir d’enquestes que ompliran els assistents). 

 Estadístic: nombre de participants, préstec de documents (si és el cas), etc. 

 
 

Línia 3. PROMOCIÓ LECTORA 

Objectiu 9. #WelcomeBIB 

Participar en el programa #WelcomeBib d’Acollida a les biblioteques públiques, impulsat pel 
Servei de Biblioteques del departament de Cultura, conjuntament amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que té 
com a objectiu general acollir als joves migrats sols a les biblioteques públiques de les ciutats 
on resideixen temporalment. 

OBJECTIUS: 

 Facilitar l’accés i utilització dels serveis de les biblioteques municipals. 

 Promoure la lectura i l’accés a la cultura dels joves migrats que viuen temporalment al 
Centre d’Acollida del Molí de Mar de la Ciutat. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Contactar amb els responsables municipals (el Servei de Joventut) que donen suport 
al projecte d’acollida de joves migrats sols per conèixer el seu programa. 

 Contactar amb els responsables del Centre d’Acollida per a Joves Migrats sols de la 
Casa d’acollida Molí de Mar, per tal de donar a conèixer els serveis de les biblioteques 
locals i recollir les necessitats especifiques dels joves. 

 Programar, en cas de demanda, visites guiades a les biblioteques en les que es poden 
fer els carnets i poden rebre, d’una manera personalitzada, la programació de serveis 
i activitats. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Severo Fuentes i Rosa Herraiz.  

 Altres agents: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Tècnics responsables del Centre d’acollida del Molí de Mar. 
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CRONOGRAMA: 

 Gener/Febrer: prendre part en les sessions formatives organitzades pel Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

 Al març contactar amb la tècnica responsable de coordinar-se amb els responsables 
del Servei de la Casa d’acollida del Molí de Mar, per tal de coordinar les accions 
possibles a realitzar des de les biblioteques. 

 Abans de l’estiu contactar amb el responsables del recurs per tal de presentar-nos , 
oferir-nos i recollir possibles necessitats. 

 Si es creu convenint fer un calendari de visites comentades a les biblioteques. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Estadístic: reunions, visites, carnets, trameses d’informació d’activitats.... 

 Qualitatiu: satisfacció dels usuaris sobre les nostres intervencions. 

 
 

4) Promoció de la cultura local 
 

Línia 4. PROMOCIÓ CULTURA LOCAL 

Objectiu 10. Fons Antoni Munné-Jordà 

L’escriptor i traductor Antoni Munné-Jordà ha donat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
seva biblioteca personal. Es tracta d’un fons especialitzat en ciència-ficció i fantasia i conté 
uns 4.000 volums (amb especial rellevància per la producció en català). 
El fons documental es dipositarà a la biblioteca Armand Cardona Torrandell i, al llarg de l’any 
2022, es faran totes les tasques necessàries per tal d’incorporar-lo al catàleg i realitzar la seva 
promoció. 

OBJECTIUS: 

 Preservar la unicitat del fons documental (especialitzat fonamentalment en ciència-
ficció). 

 Promoure el coneixement del fons i dels documents inclosos entre la ciutadania. 

 Promoure la consulta i el préstec dels documents als usuaris de les biblioteques. 

 Esdevenir un centre d’interès del gènere de la ciència-ficció i ser un referent dins 
d’aquest àmbit a nivell de Catalunya. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Inventariar tots els documents que conformen el fons. 

 Realitzar tot el procés tècnic: neteja, folrat, etiquetat, segellat... 

 Localitzar al catàleg tots els documents de que es composa el fons i afavorir la seva 
consulta mitjançant el catàleg Aladí. 

 Catalogar tots aquests documents que no apareguin al catàleg. 

 Fer difusió mitjançant la pàgina web de les biblioteques i les xarxes socials. 

 Organitzar activitats de promoció cultural al voltant d’aquest fons tant específic i 
valuós. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Sisco, Susana, Ferran i Pere 

 Altres agents implicats: Antoni Munné-Jordà. 

CRONOGRAMA: 

 Gener – Maig: inventari i procés tècnic del fons documental. Creació del Fons 
Patrimonial. 

 Maig (CatCon): inauguració del Fons Antoni Munné-Jordà. 

 Maig – Desembre: catalogació dels documents no existents al catàleg. 
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 Maig – Desembre: accions de dinamització del fons. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Desembre: valoració de les accions realitzades. 

 Estadístic: consulta i préstec dels documents que formen part del fons. 

 
 

Línia 4. PROMOCIÓ CULTURA LOCAL 

Objectiu 11. Viquipèdia: Còmic (biblioteca Armand Cardona Torrandell) 

Des de la seva inauguració la Biblioteca Armand Cardona Torrandell ha tingut en el còmic un 
dels seus fons especials més important. 
Les Biblioteques són un espai de difusió del coneixement. 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 
el còmic i Alfons Figueras. 

● Selecció del tema a treballar: Alfons Figueras, en motiu del 100 aniversari del 
naixement d'aquest guionista i dibuixant de còmic vilanoví. 

● Ampliar de manera significativa la pàgina existent sobre l'Alfons Figueras, així com 
incorporar nous articles relacionats amb la seva figura. 

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

● Fomentar la participació del ciutadà en la incorporació d’informació local a la xarxa. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Teresa Forcadell, Fanny Guinart i Lourdes Escrigas. 

CRONOGRAMA: 

● Febrer-març 2022: cerca i concreció de les entrades a treballar. 
● Primavera 2022: contactes amb agents implicats. 
● Setembre 2022: perfilar detalls de gestió del projecte. 
● Octubre - Novembre:. Difusió del resultat. 

- Sessió formativa Viquipèdia: biblioteca Armand Cardona, de 17.30-19.30h. Dia a 
determinar 

- Dissabte proper a la data del naixement de l'Alfons Figueras. Realització del 
projecte. 

 Desembre 2022: Valoració 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Estadístic:  llistat d’entrades creades a la Viquipèdia, fons d’informació consultades, 
participants a les diferents accions dinamitzadores impulsades... 
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5) Promoció de la col·lecció documental 

 

Línia 5. PROMOCIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 

Objectiu 12. Ficció en joc – mediació cultural mitjançant vídeo-jocs  

En el context de l’exposició Gameplay, cultura del videojoc i la sala de jocs zooom es va 
promoure el Laboratori de ficció digital infantil i juvenil, una activitat Comissariada per Lucas 
Ramada Prieto, on un grup de professionals de 15 municipis de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals van constituir una comunitat de pràctica amb l’objectiu de debatre i fer propostes 
sobre com incloure la ficció digital en les nostres pràctiques regulars. 
El Laboratori de ficció digital ha estat un espai d'aprenentatge i recerca que ha obert un camí 
ampli d’innovació i experimentació. 
El resultat de tot el procés de treball és recull en un document on es dibuixa un primer marc 
comú de referència per promoure la incorporació de la ficció digital a les biblioteques, i 
s’incideix en la necessitat d’incloure la ficció digital al corpus de formació literària per a 
aquests públics. Durant dos anys, es seguirà formant al personal de biblioteques i 
implementant tallers per poder posar en pràctica els objectius del Laboratori de Ficció en Joc.  
Mitjançant una tria de vídeo-jocs que responen a unes altres estètiques i jugabilitats que 
estan fora del circuït comercial, volem apropar els infants i joves, a les narratives que aquests 
jocs contenen i proposar lectures que els puguin interessar, fent servir com a nexe les 
narratives descobertes als vídeo-jocs.  

OBJECTIUS: 

 Facilitar coneixements, habilitats, experiències als professionals de les biblioteques 
amb l’objectiu d’ajudar-los a desenvolupar la seva autonomia per dissenyar una 
programació estable entorn de la ficció digital al seu centre 

 Generalitzar el coneixement i procés viscut al Laboratori de ficció digital, capacitant 
nous bibliotecaris de la XBM com a mediadors culturals al voltant de la ficció digital 

 Dissenyar noves propostes de dinamització específiques en l’àmbit de biblioteca 
pública que serveixin com espai de contacte cultural amb el món del videojoc . 

 Ajudar a les biblioteques a construir una programació estable al voltant de la ficció 
digital. 

  Constituir un grup de bibliotecaris que comparteixen el propòsit comú de continuar 
creant recursos que puguin ser emprades per a generalitzar el marc de referència 
establert i contribuir també a implementar un sistema de formació horitzontal entre 
els professionals de la XBM. 

ACCIONS I RECURSOS: 

 Preparació conceptual i competencial dels professionals. Com mirar les obres digitals. 
Quins referents estètics i narratius s’hi amaguen.  

 Vincular el coneixement adquirit amb l’activitat pràctica a la biblioteca. Fer tallers 
amb infants o joves. Com elaborar un guió per fer mediació cultural.  

 Taller de reflexió i disseny de noves propostes i mètodes de mediació i dinamització 

 de la ficció digital a les biblioteques. 

AGENTS IMPLICATS: 

 Responsables del projecte: Susana Garcia (Biblioteca Armand Cardona)  

 Altres agents: Grup de treball sobre la ficció digital de la Xarxa de Biblioteques 
Públiques de la Diputació de Barcelona. Centres oberts de Vilanova i la Geltrú.  

CRONOGRAMA: 

 Octubre 2021 – Febrer 2022: formació en ficció digital. Visionar i jugar amb tot un 
seguit d’obres proposades, analitzar-les i debatre en grup.  
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 Març-abril 2022: taller de ficció digital amb dos grups de joves de 3r i 4t d’ESO que 
assisteixen al Centre Obert. 3 sessions d’una hora per grup.  

 Maig-juny 2022: trobades per debatre i compartir les experiències dels tallers.  

 Octubre-desembre 2022: Taller de reflexió i disseny de noves propostes de medicació 
amb la ficció digital a les biblioteques. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

 Estadístic:  assistència i préstec de documents per part dels assistents, si s’escau. 

 Qualitatiu: satisfacció dels usuaris sobre les activitats. 

 


