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INTRODUCCIÓ
A la biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat hem viscut un any molt intens; el 2018 ha estat carregat de bones notícies, de molta feina i també de moltes
oportunitats.
El fet més destacable ha estat la visita professional que la nostra companya Espe Piñero va fer a Suècia, dins el programa Engage! impulsat pel PEN català. L’oportunitat
d’explicar a Europa la nostra experiència lectora amb els instituts ha estat un reconeixement i una injecció d’energia que ens va fer viure molt intensament els mesos
de preparació, i que sens dubte ens anima a tirar endavant nous projectes.
Aquest 2018 també ha sigut l’any en què hem donat una empenta important al projecte Submerllibres, d’aventures amb realitat augmentada basades en clàssics de
la literatura, podent-ne posar tres en funcionament i posant-los a prova durant la Setmana de la Ciència.
Una altra cosa a destacar d’aquest any ha sigut la creació d’un grup motor per al desenvolupament del Pla Lector Municipal.
I a final d’any hem rebut la notícia d’haver estat municipi escollit per a realitzar un projecte de Ciència Ciutadana, liderat des de la biblioteca i sota la tutela
d’OpenSystems. Això, entre d’altres coses, ens permetrà conèixer diferents metodologies de treball i obrir la ment de cara al projecte d’una futura biblioteca.
I ha estat, també, un any de seguir gaudint amb les activitats que ens fan ser qui som i que, en el fons, ens defineixen: el club de lectura infantil, la programació
d’activitats amb entitats, els Bats, la prescripció del llibre perfecte per al moment imperfecte, la recomanació d’una peli per al dissabte a la tarda i la de bona música
per a un llarg viatge.
En definitiva, el 2018 ha sigut un any intens que ens ha preparat per a un 2019 que ens il·lusiona.

Submerllibres
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PLA D’ACCIÓ 2019
El Pla d’acció 2019 és una continuïtat dels projectes de la biblioteca, amb la incorporació del gran repte que suposarà la Ciència Ciutadana, encapçalada per la Espe
Piñero i la Meritxell Solà. Durant aquest any també volem treballar en el disseny dels serveis de la futura biblioteca, i ens proposem visitar altres biblioteques amb
elements característics que les facin diferents. Per inspirar-nos!
El 2018 acaba la nostra participació al projecte Debat a bat, que ens ha permès experimentar, durant dos anys, amb un producte genial que ens ha obert la porta
d’accés al públic jove. El 2019 tenim l’objectiu de crear una alternativa als Bats, tot i que segur que serà una activitat que s’hi assemblarà molt, perquè venim dels
BATS i del que hi hem après. En crearem un altre el 2020, i això sumat al Bat sobre identitat que ja tenim ens permetrà tenir tres “bats” propis per poder oferir
periòdicament a diversos grups de joves.
Un altre repte és el desenvolupament dels tallers d’Univers Internet dins l’àmbit escolar.
I a més, vetllarem per la continuïtat dels projectes que tenim engegats i que suposen una càrrega important de feina: el pla lector municipal, els laboratoris de lectura,
les activitats amb les escoles i instituts, el Submerllibres i la programació de clubs de lectura i hores del conte.
Treballarem especialment la difusió de qui som i què fem, no només amb l’objectiu d’arribar a nous públics sinó també per posar en valor el servei de lectura pública
i per ser un servei més proper i accessible a la ciutadania.
El Pla d’acció s’estructura en cinc àmbits d’actuació. Per a cadascun d’ells hem desenvolupat una fitxa marc amb els objectius operatius i algunes de les accions que
pretenem desenvolupar, sempre pensant en què al llarg de l’any apareixen noves propostes i oportunitats que incloem al calendari. A més, havent finalitzat el pla
d’acció que presentem podem afirmar que ens acostem molt al treball proposat per la Gerència del Servei de Biblioteques pel què fa a la consecució dels Objectius
per al Desenvolupament Sostenible.
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1. El somni: la futura biblioteca II
OBJECTIUS OPERATIUS
1.1 Seguiment del desenvolupament del projecte

1.2 Pensar futurs nous serveis

ACCIONS

CALENDARI

-

Reunions amb els responsables municipals
Comunicació amb la Gerència del Servei de
Biblioteques

Tot l’any

-

visitar altres biblioteques i equipaments culturals
o Espais d’experimentació NUSOS
http://nusos.coop/
o BiblioLab Volpelleres
o Biblioteca del Fondo. Santa Coloma de
Gramenet

Una visita per trimestre
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2. El que ens fa felices: el foment de la lectura
OBJECTIUS OPERATIUS
2.1 Treballar en el desenvolupament del Pla Lector
Municipal

2.2 Noves accions i serveis per augmentar el
préstec

ACCIONS
- Reunions mensuals amb l’equip impulsor
- Organització de la Segona Setmana de la Lectura
- Adquisició de fons Legiland
- Col·laboració amb el projecte Lècxit
- Coordinació de les accions proposades pel Grup
Impulsor
- Programació de presentacions de llibres

CALENDARI
Curs escolar
Abril – Maig
Tot l’any
Una col·laboració al trimestre
Curs escolar

-

Guies temàtiques per al Servei d’Atenció Primària
Accions a les xarxes socials, similar al
BookFaceFriday, recomanacions d’usuaris, etc.
Guies temàtiques per les llars d’infants
Exposicions: buscar una espai per a exposicions
temàtiques a la sala d’adults

Trimestralment (de noves i reimpressions)
Tot l’any

-

Tot l’any

Trimestralment (de noves i reimpressions)
Un cop al mes. Fer una programació

2.3 Manteniment dels Clubs de lectura

-

Club de Lectura General
Club de Lectura llegim el Teatre
Club de Lectura de Novel·la Negra
Menjallibres (club de lectura infantil)
Sessions de lectura compartida amb els alumnes de
català

Curs escolar
Curs escolar
Curs escolar
Curs escolar
Sota demanda

2.4 Programació d’activitats per a públic familiar

-

Realització de Laboratoris de Lectura dels fets durant
els dos darrers anys: Roald Dahl, La lluna en un cove
(50 anys que l’home va trepitjar la lluna), i Elles!
Creació de dos nous Laboratoris de Lectura: un,
sobre Joan Brossa
Programació d’hores del conte
Programació de BiblioLabs

De gener a maig i d’octubre a desembre, un cada
dos mesos*

-

Segon trimestre
Curs escolar, mensualment
Últim trimestre de l’any.
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2.5 Promoure serveis per a joves

-

-

2.6 Celebració del centenari del naixement de Joan
Brossa

-

Avaluar l’experiència amb realitat augmentada
realitzada durant la Setmana de la Ciència 2018 i
adaptar la programació a públic jove
Dissenyar una alternativa als BATS
Recomanacions literàries a les xarxes, fetes per joves
lectors, en coordinació amb els centres educatius.**

Entre gener i juny

Creació d’una aventura amb realitat augmentada
basada en la vida i la obra del poeta
Creació d’un Laboratori de Lectura sobre Joan Brossa
Fer un acció de difusió de l’obre de Brossa a tot el
municipi, posant poemes visuals en cartró pluma a
aparadors, al mercat, a les escoles, ...

Entre abril i juny

Primer trimestre
Juny – Publicació últim trimestre de l’any

Entre abril i juny
Entre abril i juny

*Programació Laboratoris de lectura 2019.
Gener
Març
Maig
Octubre
Desembre

El carrer de Roald Dahl
Elles!
Joan Brossa
La lluna en un cove
La ciutat

** Una de les propostes del grup impulsor per al Pla Lector Municipal és la de premiar els millors lectors de cada centre. S’està treballant en la idea d’organitzar un
sortida conjunta al Saló del Còmic’2019. A part d’això, nosaltres proposem que els lectors de cada centre escolar que ho vulguin recomanin un llibre a través de les
xarxes socials de la biblioteca. La nostra intenció és fer les fotografies, els vídeos, etc. durant el mes de juny, treballar-hi durant l’estiu i publicar-les setmanalment
entre els mesos de setembre i desembre.
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3. Allò que ens envolta: cohesió social i territori
OBJECTIUS OPERATIUS
3.1 Mantenir els vincles amb els centres educatius

3.2 Participar en el projecte Ciència Ciutadana en
Acció

ACCIONS
- Visites escolars de les llars d’infants
- Visites escolars de primària
- Visites escolars de secundària
- Club de Lectura Jove – dinamització lectures
obligatòries
- Formació Viquipèdia
- Univers Internet

CALENDARI
Curs escolar
Curs escolar
Curs escolar
Curs escolar

-

Assistir a les formacions presencials
Realitzar les diverses accions proposades al municipi
Realitzar en coordinació amb l’ajuntament i la resta
d’agents del municipi l’acció ciutadana treballada
durant l’any
Extraure les metodologies de treball, idees i
aprenentatges que ens puguin servir per al projecte
de futura biblioteca.

Gener – Maig
Gener – Maig
Gener – Maig

Programació de la Setmana del Bibliolilà amb
diverses entitats olesanes
Participació en l’organització de la festa de Subolesa
Viquitakes amb el Departament de Medi Ambient,
com els dos darrers anys
Cessió d’espais per a la realització de conferències

Abril – Maig

Elaboració d’una programació conjunta d’activitats
amb les biblioteques d’Esparreguera, Collbató,
Vacarisses i Sant Vicenç de Castellet
Assistir a les reunions pertinents del grup

Del 22 al 27 d’abril

-

3.3 Coordinació amb altres serveis i entitats del
municipi

-

3.4 Participació en el grup de treball de
Biblioteques del Montserratí

-

-

Curs escolar
Curs escolar

Juny

Novembre
Abril
Tot l’any

Periodicitat no definida
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4. De portes enfora: la promoció del servei
OBJECTIUS OPERATIUS
4.1 Mantenir els canals de difusió actuals

ACCIONS
- Butlletí
- Xarxes socials
- Programa mensual de ràdio
- Cartells dins la biblioteca

CALENDARI
Tot l’any
Tot l’any
Un cop al mes
Tot l’any

4.2 Provar noves formes de difusió

-

Decidir periodicitat en funció del volum d’activitats
Tot l’any
Tot l’any

Calendaris impresos (trimestrals, bimestrals...)
Cartells a l’exterior de la biblioteca
Accions exposades en el punt 2.2 en relació a les
xarxes socials
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5. El que volem saber: suport a la formació
OBJECTIUS OPERATIUS
5.1 Continuar amb l’adequació del fons de
coneixement

ACCIONS
- Mantenir al dia el llistat d’obsolets
- Adquirir buits temàtics
- Apropar-nos als percentatges recomanats1

CALENDARI
Quan es publiquin
Compres trimestrals
Tot l’any

5.2 Programar activitats divulgatives

-

Presentacions de llibres
Conferències
Univers Internet
Bibliolabs

Tot l’any
Tot l’any
Setmana Santa 2019
Últim trimestre de l’any

5.4 Difondre del fons de coneixement

-

Exposicions bibliogràfiques
Aparadors culturals: trobar un espai a la sala d’adults
per exposar-hi fons de la sala de manera periòdica

Tot l’any
Cada quinze dies (amb quinze dies sense aparador)

5.5 Fer usuaris autònoms

-

Formació sobre l’ús de la biblioteca a diferents
col·lectius
Formació e-biblio
Programació dels jocs de realitat augmentada en tres
moments de l’any

Tot l’any

-

1

Últim dimecres de mes
Març, juny i novembre. I tots els dimarts entre
gener i juny.

Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la Biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat
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CRONOGRAMA
Departament: Biblioteca (Cultura)
Area: Serveis Personals
Tasques ( i subtasques)

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

€

Línia 1. El somni: la futura biblioteca II
Seguiment del desenvolupament del projecte
-

Reunions amb els responsables municipals

-

Comunicació amb la Gerència de Biblioteques

Visites a altres biblioteques i equipaments culturals
-

Espais experimentals; Volpelleres; Bib Fondo

Línia 2. El que ens fa felices: el foment de la lectura

6000 €

Desenvolupament del Pla Lector Municipal
-

Reunions mensuals equip impulsor

-

Segona Setmana de la Lectura

-

Adquisició fons Legiland

-

Col·laboració projecte Lècxit

-

Coordinació accions del Grup Impulsor
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-

Programació de presentacions de llibres

Noves accions i serveis per augmentar el préstec
-

Guies temàtiques per al CAP

-

Guies temàtiques a les llars d’infants

-

Accions a les xarxes socials

-

“Aparadors” a la sala d’adults

Manteniment dels Clubs de Lectura
-

Club de Lectura General

-

Club de Lectura Llegim el Teatre

-

Club de Lectura de Novel·la Nega

-

Menjallibres

-

Sessions amb els alumnes de català

Programació d’activitats per a públic familiar
-

Laboratoris de lectura fets

-

Dos nous laboratoris

-

Hores del conte

-

BiblioLabs

Promoure serveis per a joves
-

Adaptació realitat augmentada 2018

-

Dissenyar una alternativa als BATS
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-

Recomanacions a les xarxes fetes per joves

Celebració del centenari de Joan Brossa
-

Creació d’una aventura de realitat augmentada

-

Creació d’un laboratori de lectura

-

Omplir el poble de poemes brossians

Línia 3. Allò que ens envolta: cohesió social i territori

940 €

Mantenir els vincles amb els centres educatius
-

Visites escolars llars d’infants

-

Visites escolars primària

-

Visites escolars secundària

-

Dinamització lectures obligatòries

-

Univers Internet

Projecte Ciència Ciutadana en Acció
-

Assistir a les formacions presencials

-

Accions al municipi

-

Coordinació amb el municipi / grup de treball

-

Aprenentatge/exportació metodologia de treball

Coordinació amb altres serveis i entitats
-

Setmana del Bibliolilà
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-

Subolesa

-

Vikitakes

-

Cessió d’espais

Grup de treball Biblioteques del Montserratí
-

Programa conjunt d’activitats

-

Assistència a reunions

4. De portes enfora: promoció del servei
Mantenir els canals de difusió habituals
-

Butlletí

-

Xarxes socials

-

Col·laboracions emissora municipal

-

Cartells DINS la biblioteca

Provar noves formes de difusió
-

Calendaris impresos

-

Cartells FORA de la biblioteca

-

Accions col·laboratives a les xarxes (2.2)

5. El que volem saber. Suport a la formació

1500 €

Adequació fons de coneixement

13

Bib. Sta. Oliva – Olesa de Montserrat. Pla d’acció 2019
-

Llistat d’obsolets

-

Adquisició de buits temàtics

-

Apropament als % recomanats

Programar activitats de divulgació
-

Presentacions de llibres

-

Conferències

-

Univers Internet (obert al públic)

-

Bibliolabs

Difusió del fons de coneixement
-

Exposicions bibliogràfiques

-

“Aparadors” a la sala d’adults

Fer usuaris autònoms
-

Formació d’usuaris a diferents col·lectius

-

Formació e-biblio

-

Programació jocs realitat augmentada

DESPESA TOTAL

8440 €
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