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La Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya
un servei públic d’informació i de foment de la
lectura per a tots els ciutadans de Sant Sadurní d’Anoia i rodalies. Ofereix una col·lecció àmplia,
actualitzada, en diversos suports i per als diferents interessos dels ciutadans, servei de consulta i
préstec de documents, informació local i global, accés a les noves tecnologies i activitats de foment de
la lectura i de la cultura del poble i del país. A més, incorpora un fons especialitzat en viticultura i
enologia, degut a que la nostra vila és la capital del cava.

Vol ser l’eix vertebrador de la vida cultural de Sant Sadurní d’Anoia i un dels puntals en la

integració dels nouvinguts i dels sectors més desfavorits de la població, facilitant especialment l’accés
a la societat del coneixement. La clau de la nostra feina serà treballar colze a colze amb la resta dels
equipaments públics i les entitats locals. Treballarem escoltant les demandes dels ciutadans, amb
ambició, motivació i sensibilitat, aprofitant de manera eficient els recursos, buscant la satisfacció dels
usuaris i de l’equip de la biblioteca.

MISSIÓ I VISIÓ DE LA
BIBLIOTECA

Servei de proximitat i qualitat. Equip de treball qualificat, cohesionat i orientat a la satisfacció de
l’usuari
Cooperació: Treball en xarxa amb la comunitat (social, educativa, artística)
Acollida: Espai de trobada i de silenci, de lectura i estudi i d’activitats culturals.
Convivència: Pedagogia dels hàbits de respecte als recursos i les persones
Civisme: tracte que afavoreixi el respecte
Comunicació: informació que flueix i que genera connexió i col·laboració
Cultura: difusió de les arts, de la creativitat, de la tecnologia i la ciència
Excel·lència: processos i productes duts a terme de la forma més òptima
Identitat: promoció de la història i la creació local
Sensibilitat: apreciació per la diferència

VALORS DE LA BIBLIOTECA

Construcció edifici: reparar filtracions d’aigua de la pluja, reparar esquerdes de la façana, reforçar il·luminació zona juvenil,
posar cortines als espais polivalents i altres
Senyalització: sortides d’emergència, lavabos, zona juvenil i altres
Retolació i visibilitat de la col·lecció: millorar senyalització de silenci, ampliar la retolació de prestatges i altres
Garantir l’estabilitat de l’equip de treball: consolidació de places, concreció de tasques, elaboració de manual d’acollida,
promoció de la formació dels auxiliars i altres
Planificar cursos de noves tecnologies: coordinació amb altres serveis i elaboració d’un pla
Millorar la difusió: reprendre les reunions monogràfiques, fer recomanacions al blog, ampliar l’abast del butlletí
Celebrar el 20è aniversari: continuar les vídeo-recomanacions i les exposicions del rànquing fins abril 2020
TOTS AQUESTS TEMES PENDENTS ELS INCORPOREM DE NOU AL PLA D’ACCIÓ 2020

TEMES PENDENTS DEL
2019

Talents Locals: Un cop al mes tertúlia entre dues persones de Sant Sadurní, unides per algun vincle, sigui
temàtic, sigui familiar, sigui personal o professional.
Taller d’Escriptura: activitat externalitzada per a oferir formació per a futurs escriptors/es
Club de Lectura Juvenil: tertúlia mensual per a joves de 1r a 4r d’ESO a partir del 20 de març, un divendres al
mes a les 17:30, difusió entre gener i febrer als instituts.
Scape Room de Harry Potter: per a joves, organitzada per bibliotecàries de la comarca
Dissabtes de joc: fer una prova aquest any a la sala infantil i si funciona, redactar projecte per al 2021
Festival Most a les biblioteques: proposta des del Vinseum per fer alguna activitat durant aquells dies, tipus
projecció.
Concurs juvenil de relats breus: començar a pensar el projecte i potser dur-lo a terme ara al 2020 o el 2021.

NOVES ACTIVITATS

Repetir Bibliolabs d’estiu
Programar dues activitats a l’exterior, a la Plaça Nova, el dissabte al matí: una d’adults i una d’infantil
Millora de l’hora del conte de la Bibliopiscina, fer-la més interactiva i a una hora més tardana que no faci
calor
Exposar calendari d’activitats trimestrals a la sala infantil
Premi Celler de Lletres: creació d’una partida econòmica independent, canvi de representant de la biblioteca
al Jurat
Fires: organitzar acte relacionat amb algun article publicat aquest any i organització del Mercat d’Intercanvi
de Programes de Fires
Redactar manual de procediment per a les presentacions de llibres i les exposicions

RETOCS A ACTIVITATS
ACTUALS

Avançament horari: 30 minuts en l’obertura i el tancament de la biblioteca a partir del gener 2020 per tal
d’adaptar-lo a les necessitats dels usuaris, als horaris comercials de la nostra ubicació i començar a fer petites
passes envers la conciliació familiar. Matins de dimarts a dissabtes de 9:30 a 13:30 i tardes de dilluns a
divendres de 15:30 a 20:00
Autopréstec: vetllar per que els documents quedin ben retornats amb formació d’usuaris intensiva,
acompanyament, comprovació final, posar cartells als carretons tipus “ja l’has tornat a la màquina?”
Formació d’usuaris: visites de les llars d’infants amb contingut temàtic, no tant relacionat amb el calendari
anual. Incorporar algun clàssic també
Bibliopiscina: envernissar la caseta per dins i per fora, tancar la zona del darrera de la caseta per garantir la
seguretat dels banyistes, revisió a fons dels contes infantils
Sala d’estudi: adaptació dels espais i dels horaris al torn d’estiu: potser utilitzar tota la sala d’adults en
comptes de la sala d’actes.

MILLORES DE SERVEI

Càpsules de ràdio: a banda de les càpsules mensuals de novetats i activitats, gravar càpsules
temàtiques cada estació de l’any (hivern, primavera, estiu i tardor) repartir-ho entre novel·les,
coneixements adults, audiovisuals, revistes i infantil.
Butlletí mensual: buscar opcions de millora, alguna pàgina central en color, ampliar presència a
altres llocs de la vila tipus forns de pa, als serveis municipals...

DIFUSIÓ

Millora de la visibilitat de les sèries de TV i documentals
Millora de la visibilitat de l’Espai Jove amb cartells al sostre
Compra d’expositors per al fons infantil
Intervenció artística a la bústia de devolucions: creació d’un concurs d’idees
Reciclar el moble de diaris i el de CD, lacar-los i fer-los servir per exposicions
Fer un mural a la paret de petits lectors infantils, començar a pensar un concurs d’idees

VISIBILITAT

Creació d’un Espai Lila, un centre d’interès sobre la dona i el feminisme
Creació d’una zona nova expositiva d’efemèrides: petites exposicions setmanals del fons d’adults
Revistes que guardem: reordenació, detecció de duplicats, revisió dels Programes de Fires
Esporga de guies de viatge, de les novel·les (B) i dels CD de música
Ampliació de la secció d’audiovisuals infantil amb la incorporació de nous calaixos
Creació d’una secció de cinema clàssic
Reorganització dels còmics infantils
Revisió de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció (PDC): % de distribució de la Selecció Participativa

FONS DOCUMENTAL

MOLTES GRÀCIES

