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1. El foment de la lectura i la promoció del fons 
 

Impulsarem activitats de foment de la lectura, i exposarem la col·lecció en relació a les activitats de coneixements generals que programem per interès propi 

o com a resposta a les demandes d’altres departaments municipals o entitats locals. 

- Programarem hores del conte per a diferents edats (0-2) (2-4) (+4). 

- Prepararem activitats per a públic familiar i per a les escoles per commemorar el centenari del naixement de Gianni Rodari. 

- Col·laborarem amb el projecte Lècxit amb una activitat trimestral. 

- Programarem Laboratoris de Lectura 

- Donarem a conèixer el fons d’àlbums il·lustrats a través del projecte Debat a Bat als instituts. 

- Donarem a conèixer el fons d’àlbums il·lustrats a través de les nostres col·laboracions amb Barri Jove 

- Prepararem activitats conjuntes amb el Servei Local de Català (visites a la biblioteca, tallers, xerrades amb autors) 

- Formarem part del projecte pilot de “receptes socials” impulsat pel Departament de Salut de l’Ajuntament d’Olesa. 

- Continuarem amb la nostra oferta de Clubs de Lectura (infantil i adults). 

- Participarem en la tercera setmana de la lectura a Olesa 

- Donarem de baixa el fons obsolet d’astronomia, física, química. 

- Adquirirem fons per equilibrar la col·lecció, i especialment per als diversos projectes que ho requereixin (Legiland, Any Rodari, visites escolars, clubs 

de lectura...) 

*Les activitats de l’Any Rodari es basaran en la programació d’activitats externes i en la preparació d’un laboratori de lectura per a públic familiar que 

puguem adaptar per oferir a les escoles l’últim trimestre de l’any. 

*Les activitats per als joves de Barri Jove inclouran no només activitats conduïdes pel personal de la biblioteca sinó també col·laboracions amb professionals 

externs. 

*Els laboratoris de lectura els programarem durant la primera meitat de l’any. Els mesos d’octubre, novembre i desembre els reservarem per a la 

programació de BiblioLabs 

* Les activitats de català seran les visites habituals amb els alumnes de primer i dos tallers monogràfics 

* El programa de receptes socials està en els seus inicis. La nostra feina dependrà de les recomanacions i peticions del grup impulsor. 
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2. La biblioteca com a centre de creació i participació 
 

Si bé és cert que l’espai acostuma a ser, en el nostre cas, una limitació, no podem encallar-nos aquí. Les tendències bibliotecàries d’arreu plantegen els 

serveis com a centres oberts a la innovació, a l’experimentació i a la generació de coneixements a través d’iniciatives que, fins fa ben poc, no tenien cabuda 

en les nostres planificacions. A la biblioteca d’Olesa, ara mateix, no podem plantejar-nos determinades accions com tallers de programació, cursos de 

robòtica... però podem fer altres coses, aprofitant l’empenta que ens ha donat la GSB amb la programació de BiblioLabs. 

- Consolidarem la programació d’activitats relacionades amb el Projecte BiblioLab 

o Augmentarem en un 50% la programació de BiblioLabs respecte l’any 2019, duplicant així la quantitat de participants al projecte. 

o Programarem activitats “BiblioLab” amb els nois i noies de Barri Jove a la biblioteca 

- Farem una prova pilot d’ Univers Internet a una escola de primària 

- Farem una prova pilot de formació en Viquipèdia a alguns cursos de 1r de la ESO 

- Programarem de nou la quinzena de jocs amb realitat augmentada basats en els clàssics de la literatura coincidint amb la Setmana de la Ciència 

*A desembre de 2019 estem treballant en la possibilitat d’obtenir els drets d’exhibició del musical Oliver Twist fet per l’Escola Municipal de Música d’Olesa 

de Montserrat. Això ens permetria dissenyar una nova aventura de realitat augmentada. 
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3. La participació ciutadana a la biblioteca 
 

La nostra participació al projecte Ciència Ciutadana en Acció ens ha permès conèixer sistemes de treball basats en la metodologia científica i en la 

participació lliure de persones no vinculades ni al món científic ni a la biblioteca.  Fruit de l’experiència hem testat diversos projectes de recerca científica 

que ens han obert la porta a iniciatives que desconeixíem i que ara podem compartir amb els nostres usuaris. 

A més, ja fa anys que des de la biblioteca treballem amb molta cura els vincles amb les entitats locals. El teixit associatiu al territori és molt important, un 

motor cultural i social que ens aporta molt i que fa que la biblioteca sigui un espai de trobada en un sentit ben literal. 

 

- Donarem a conèixer el recomanador de projectes de ciència ciutadana creat per professionals de la Xarxa de Biblioteques de la DiBa 

- Proposarem de treballar amb dos d’aquests projectes: 

o Milmots 

o Projectes CREAF (Centre de recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) en coordinació amb el departament de Medi Ambient 

- Continuarem apostant per la biblioteca com a espai d’entitats locals, i participarem activament amb elles en activitats que ja formen part del nostre 

dia a dia: programació d’escacs, la Festa del Comú de Subolesa, la Festa dels Voluntaris, etc. 
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4. El treball en xarxa 
 

Les persones que formem part de l’equip de treball de la biblioteca estem vinculades a diferents grups de treball, ja sigui a nivell de GSB ja sigui a nivell local 

o comarcal.  

En aquest sentit, apostem per enfortir la nostra participació a diferents grups de treball d’àmbit local que ens han de permetre formar part de l’engranatge 

municipal pel què fa a l’atenció a la infància i a la prescripció social en l’àmbit sanitari. Aquestes són dues iniciatives de l’Ajuntament, i pensem que no 

podem deixar escapar una oportunitat que ens permetrà conèixer professionals d’altres àmbits i millorar el nostre servei a públics sensibles, com són els 

infants i les persones amb diferents tipus de dolències. 

A més, també considerem treball en xarxa la feina que fem amb les escoles. Fruit de treballar-hi cada vegada més hem pogut crear activitats que s’adeqüen 

a les seves necessitats i que s’ajusten a les nostres possibilitats. 

Així doncs, de cara al 2020: 

- Consolidarem l’oferta de noves activitats per a escoles: 

o La senyora dels llibres 

o Brossa 

o Gianni Rodari (activitat per dissenyar i provar durant el 2020) 

 

- Continuarem amb la nostra participació en diferents grups de treball de la XBM 

o Prestatge Virtual d’Esports 

o PetitsLlobs 

o MiniLabs 

o Debat a Bat 

o Univers Internet 

 

- Participarem en grups de treball d’àmbit local: 

o Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

o Grup de Prescripció Social 
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5. La comunicació del servei 
 

Com podem explicar a la ciutadania que allò que programem a les biblioteques és bo, entretingut, interessant, fascinant, divertit...? Necessitem millorar l’ús 

que fem de les eines de comunicació, i trobar les persones que ens facin d’enllaç amb els no-usuaris. Amb el temps n’hem anat aprenent, però hem de 

repensar com utilitzem les xarxes socials, la distribució del flyers (que hem testat i que ens funciona) i el boca-orella, que si es fa bé, és infal·lible. 

Els nostres objectius per al 2020 són: 

- Revisarem el pla de xarxes socials 

- Dissenyarem un pla de comunicació  

o Aquest pla inclourà les xarxes socials, les comunicacions en paper, els mitjans de comunicació locals i els panells informatius de les 

dependències municipals 
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6. El seguiment del projecte d’ampliació 
 

A novembre de 2019 s’han publicat les bases per al concurs de projectes per a la selecció d’una proposta d’avantprojecte per a l’ampliació de la biblioteca. La 

data límit per a l’entrega de les diferents propostes és el 24 de desembre d’enguany. A partir d’aquí, un jurat triarà cinc propostes per a una següent fase de 

desenvolupament, i finalment, es triarà el projecte guanyador. 

El calendari preveu que durant el 2020, la idea guanyadora sigui desenvolupada per l’equip d’arquitectes i que les obres puguin iniciar-se el 2021. El 

desconeixement sobre com serà tot el procés fa bastant impossible determinar quina serà la nostra feina de seguiment, ni en quin moment caldrà fer-la. 

 


