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Presentació
La Biblioteca la Bòbila, biblioteca pública de proximitat, forma part de
BIBLIOTEQUES L’H, que n’assumeix la gestió, de la XBM de la Diputació de
Barcelona, i és finançada pels ajuntaments de L’Hospitalet i d’Esplugues i per
la Diputació de Barcelona. Es troba situada en el límit dels dos municipis i dóna
servei als ciutadans dels barris de Pubilla Cases i Can Serra de l’Hospitalet i el
de Can Vidalet d’Esplugues. En els dinou anys de funcionament, la Biblioteca la
Bòbila s’ha consolidat plenament com a equipament cultural de la comunitat, i
s’ha donat a conèixer pel seu fons especialitzat dedicat al gènere negre i
policíac. La crisi econòmica i financera del sistema ha obligat la biblioteca a
establir prioritats d’acció per tal d’optimitzar uns recursos que es veuen
importantment reduïts. Per altra banda, els ciutadans de la nostra àrea
d’influència la pateixen molt directament, fet que obliga la biblioteca a
reflexionar sobre el seu paper, adequant-se als canvis i a planejar nous serveis.
MISSIÓ
L’equip de la Biblioteca la Bòbila, biblioteca pública de proximitat, treballa
coordinadament amb BIBLIOTEQUES L’H per donar resposta a les necessitats
d’informació dels ciutadans de Pubilla Cases i Can Serra de L’Hospitalet i de
Can Vidalet d’Esplugues; fomentar el plaer per la lectura i atraure a nous
interessos culturals als lectors, i fer de la biblioteca un veritable centre
d’autoformació, on els ciutadans disposin de les eines necessàries per al seu
desenvolupament personal, professional i intel·lectual. Així mateix promou i
difon el gènere negre i policíac.
VISIÓ
La Biblioteca la Bòbila influirà en el seu entorn i es convertirà en un centre
dinàmic, capaç d’oferir noves propostes culturals. Proposarà cada vegada més
serveis virtuals per tal de ser accessible les vint-i-quatre hores del dia, i serà el
centre de relació i integració de la seva comunitat. La Bòbila també es
convertirà en la biblioteca de referència a nivell nacional pel que fa al gènere
negre i policíac.
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El Pla d’acció 2018 de la Biblioteca la Bòbila incideix en cinc grans línies de
treball, marcades per a la legislatura 2016-2020 per la Secció de Biblioteques
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb l’objectiu de fer realitat la missió de la
biblioteca.
1. Garantir l’accés a la informació dels ciutadans potenciant els continguts
físics i virtuals
2. Promoure la lectura i la creació, i contribuir a l’accés a la cultura de la
ciutadania.
3. Potenciar els espais i serveis de suport a l’aprenentatge.
4. Contribuir a la cohesió social de la població.
5. Millorar la gestió de les biblioteques públiques.

Les línies estratègiques per aquest període es basen en factors d’actuació
claus:
La cultura com a element integrador.
Les tecnologies de la informació i la comunicació.
Les actuacions de proximitat.
Els usuaris i les entitats i la seva implicació en la dinàmica de la
biblioteca.
La qualitat en la gestió.

Jordi Canal
director de la Biblioteca la Bòbila
L’Hospitalet, novembre de 2017
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Línies estratègiques
1. GARANTIR

L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS CIUTADANS POTENCIANT ELS
CONTINGUTS FÍSICS I VIRTUALS

BIBLIOTEQUES L’H

és la biblioteca de la ciutat, és a dir, una única biblioteca amb
vuit seus diferents, on tots els recursos documentals constitueixen el fons únic
de ciutat, que es posa a l’abast de tots els ciutadans a través del préstec
interbibliotecari. Amb el desenvolupament de les TIC els serveis bibliotecaris no
es presten únicament en els espais físics, es poden obtenir des d’espais
virtuals a través del web de la biblioteca.
1.1. Millorar la col·lecció única de la ciutat
o Actualitzar els documents de Política de Col·lecció.
Actualitzar i redactar la Política de Desenvolupament de la Col·lecció
de BIBLIOTEQUES L’H.
Actualitzar la Política de Desenvolupament de la Col·lecció del Fons
Especialitzat de Gènere Negre i Policíac.
Signar un acord de cessió del fons de novel·la popular amb Francesc
Caudet.
o Aprofundir en la compra compartida.
Participar en la compra compartida de llibres.
Participar en la compra compartida d’audiovisuals.
o Optimitzar els fons dels magatzems.
Esporgada de documents del magatzem per tal d’ampliar l’espai del
fons especial.
1.2. Generar continguts tant en format físic com en el virtual
o Crear nous productes.
Crear el document Collita de 2017. Novel·la negra i policíaca junt
amb les biblioteques de Montbau―Albert Pérez Baró (Barcelona),
Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i Terrassa Districte 6 (Terrassa), que
recull tota la novel·la negra i policíaca publicada durant 2017 i
accessible des d’alguna de les biblioteques de la XBM.
o Prioritzar els de continguts locals.
Publicar sis fanzines de L’H Confidencial: «Javier Coma», «Premi L’H
Confidencial 2018», «Trieste», «Estiu mortal», «Johnny Staccato» i
«Serie Negra, de Tiempo Contemporáneo».
5

Pla d’Acció 2018

Biblioteca La Bòbila

Crear continguts en l’apartat de la Bòbila del web de

BIBLIOTEQUES

L’H.

Penjar a Scribd els programes «+ que llibres» de la Bòbila.
1.3. Ampliar serveis en línia
o Oferir serveis propis
Mantenir diàriament El Bloc de la Bòbila.
Ampliar els idiomes del recurs digital de l’Arma’t de recursos.
Incorporar formularis per a les inscripcions en línia als blogs Club de
Lectura de Novel·la Negra, Club de Lectura T-10 i Arma’t de recursos
(Hello Bòbila!, Grup de conversa en català i Club de Lectura Fàcil en
Català).
o Participar en les plataformes de les xarxes de biblioteques.
Mantenir i actualitzar informació en l’apartat de la Bòbila, en el
prestatge d’idiomes i en les recomanacions de novel·la, dins la
Biblioteca Virtual de la XBM.
Mantenir i actualitzar els continguts de la Bòbila al web de
BIBLIOTEQUES L’H.
Participar en la Comunitat XBM de la Diputació de Barcelona.
Participar diàriament al Twitter de BIBLIOTEQUES L’H.
Participar en la recomanació d’itineraris de material audiovisual dels
fons especials de BIBLIOTEQUES L’H.
Programar formació d’usuaris de la plataforma eBiblio per fomentarne el seu ús.
1.4. Fer accessible la informació per a col·lectius amb necessitats
especials
o Augmentar la compra i difusió de materials adequats per aquests
col·lectius.
Posar a l’abast i difondre el fons de lectures inclusives de la
biblioteca.
Cerca de llibres de lectura fàcil per al Club de Lectura Fàcil en
Català de la biblioteca.
Cerca de llibres per al Club de Lectura per a Gent Gran de Can
Clota (Esplugues).
Difusió dels audiollibres, tant dels presencials com dels
descarregables en mp3 des del catàleg, i de Naxos Music Library.
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LA LECTURA I LA CREACIÓ, FACILITANT L’ACCÉS A LA CULTURA DE LA

CIUTADANIA

La biblioteca pública ofereix un espai on formar-se com a persones en
comunitat a través d’activitats culturals comunitàries o individuals. Potenciarem
la lectura com a fet individual que enriqueix la qualitat de vida i que en el cas
dels infants és clau en el seu desenvolupament.
2.1. Mantenir programació d’activitats de foment de la lectura
o Prioritzant les que facin referència als fons especials.
Sis sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra: Dura la lluvia
que cae, de Don Carpenter; Lo que nos queda de la muerte, de Jordi
Ledesma; Días contados, de Juan Madrid; El país de los ciegos, de
Claudio Cerdán; La ley de las balas, de Charlie Huston, i la novel·la
guanyadora del Premi L’H Confidencial 2018.
Dues sessions del Club de Lectura crims.cat, en col·laboració amb
l’editorial Alrevés: No n’estiguis tan segur, de Llort, i L’imperi dels
lleons, de Sebastià Bennasar. Amb la participació dels autors.
Tres cicles de cinema negre: «La cacera de bruixes», «Los Angeles.
Retorn al passat» i «Els proscrits de la Depressió».
Dues exposicions relacionades amb el gènere negre. L’exposició
bibliogràfica «James Ellroy: l’àngel del mal», i l’exposició «Frank
Caudett i la novel·la popular», en col·laboració amb la Biblioteca
Tecla Sala.
Participar amb programació pròpia a BCNegra 2018.
Organitzar d’una trobada dels lectors amb l’autora Rosa Ribas.
Organitzar d’una ruta literària per Ciutat Vella (BCN) sobre el paper de
la dona al gènere negre i policíac.
Presentació de novetats de novel·la negra.
2.2. Donar suport a la creació de qualsevol manifestació cultural
o Recolzar la creació literària.
Col·laborar en el 16è Concurs de Literatura i Dibuix Sant Jordi,
organitzat per Somnis (Associació Catalana de Teatre de
L’Hospitalet).
Fomentar la presentació d’obres literàries d’autors locals i d’entitats
de la ciutat.
o Crear premis literaris de ciutat.
Coordinar la 12a edició del Premi L’H Confidencial i convocar la 13a
edició.
Coorganitzar la IX edició del Concurs de Microrelats Negres de la
Bòbila, juntament amb el Centre Cultural la Bòbila i la col·laboració
de l’editorial RBA.
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2.3. Posar a l’abast del ciutadà activitats culturals
o Adequar-se a les necessitats de la població.
Programar activitats per a pares amb nadons.
Sis sessions del Club de Lectura T-10: Cicle «Viure en família»: La
buena reputación, d’Ignacio Martínez de Pisón; Una família feliz, de
David Safier; El ruido y la fúria, de William Faulkner, i Las defensas,
de Gabi Martínez. Cicle «Llatinoamèrica, ara»: Una suerte pequeña,
de Claudia Piñeiro, i Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas
Llosa.
Manteniment dels cicles de cinema familiar.
9 sessions de L’Hora del Conte.
Celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil.
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3. POTENCIAR ELS ESPAIS I SERVEIS DE SUPORT A L’APRENENTATGE
La biblioteca és un equipament a l’abast de tothom, que ofereix accés als
coneixements per contribuir a l’educació formal i no formal, oferint materials
adequats per recolzar els seus processos d’aprenentatge.
3.1. Servei d’Aprenentage Permanent, per donar suport a la formació al
llarg de la vida
o Crear eines d’autoaprenentage.
Manteniment del recurs virtual Arma’t de recursos: selecció de
recursos per a l’aprenentatge d’idiomes.
Ampliar l’oferta documental d’autoaprenentatge d’idiomes.
o Crear eines de reforç a l’aprenentatge.
Manteniment del grup de conversa en anglès «Hello Bòbila!».
o Contribuir i/o facilitar el reciclatge professional i la formació al llarg de la
vida dels ciutadans.
Servei de Préstec d’Ordinadors Portàtils i Tauletes.
Organitzar cursos d’introducció a les TIC.
Participar com a centre col·laborador ACTIC.
3.2. Oferir el Servei Educatiu de Biblioteques als centres d’ensenyament
per donar suport als seus projectes
o Assessorar a les escoles del districte.
Assessorar les escoles de districte, sota demanda, sobre la
organització de la biblioteca.
Subministrar a les escoles llibres útils provinents de l’esporgada.
Col·laborar amb l’IES Torras i Bages en l’eix del Gust per la Lectura.
o Organitzar visites escolars diferenciades pels diferents nivells.
Projectar l’oferta de la biblioteca per a les visites escolars 2018-19
per a diferents trams d’edat.
Introduir a l’INTRO l’oferta per al curs 2018-19.
Realitzar visites d’escoles d’adults.
Oferiment als centres educatius del Servei de Treballs de Recerca.
o Oferir activitats culturals i de foment de la lectura per a les escoles.
Col·laborar en el desenvolupament de La Lliga dels Llibres.
Participar i organitzar en el programa Cinema i Educació
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Oferiment als centres educatius d’activitats de
organitzades per la XBM de la Diputació de Barcelona.

BiblioLab,

o Participar en altres programes educatius municipals.
Participar en la Xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6 anys.
Participar en el PEE Pubilla Cases – Can Vidalet.
Mantenir les Aules d’Estudi en col·laboració amb el Centre Cultural la
Bòbila i el Servei d’Esports i Joventut.
o Participar en altres programes educatius extramunicipals.
Acollida d’alumnes en Pràctiques Externes Curriculars de la
Universitat de Barcelona.
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A LA COHESIÓ SOCIAL DE LA POBLACIÓ AMB ACCIONS EN EL

TERRITORIO

Les biblioteques som un espai socialitzador que desenvolupem polítiques de
proximitat que faciliten la integració.
4.1. Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els
agents culturals i socials del territorio
o Tenir presència en els cicles festius de la ciutat.
Programar activitats de caire familiar per a la Festa Major de Pubilla
Cases.
Programar activitats per a les Festes de Primavera.
Elaborar recomanacions documentals per al web municipal per les
Festes de Primavera i Nadal.
o Realitzar programacions conjuntes amb altres agents.
Col·laborar amb el Centre Cultural la Bòbila en l’organització del
Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, Sales d’Estudi i Festa de
lliurament del Premi L’H Confidencial.
Col·laborar amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet en
l’organització del Contesplai.
Col·laborar amb el CNL de L’Hospitalet en l’organització del Grup de
conversa en català i en el Club de Lectura Fàcil en Català.
Col·laborar amb el Servei d’Esports i Joventut per a les Sales
d’Estudi en èpoques d’exàmens.
Col·laborar amb l’ICUB amb la programació de la Bòbila per a BCNegra
2018.
Col·laborar amb Roca Editorial en l’organització i desenvolupament
del Premi Internacional de Novel·la Negra 2018.
Col·laborar amb l’editorial Alrevés en l’organització dels clubs de
lectura crims.cat.
Col·laborar amb l’editorial Versátil en l’organització del Quiz Film Noir
durant BCNegra 2018.
Col·laborar amb els Programes de Gent Gran de l’Ajuntament
d’Esplugues en les sessions de cinefòrum i en la recomanació de
títols per al club de lectura de gent gran.
4.2. Activar programes i serveis pel coneixement intercultural i lingüístic
o Impulsar clubs de lectura fàcil.
Mantenir el Club de Lectura Fàcil en Català.
o Col·laborar amb Normalització Lingüística.
Col·laboració amb el CNL de L’H en el Grup de Conversa en Català.
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Col·laboració amb el CNL de L’H en el Club de Lectura Fàcil en
Català.
4.3. Oferir la biblioteca pública com a espai integrador
o Seguir amb les polítiques de col·laboració amb els centres d’educació i
treball especials.
Continuar la col·laboració amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla
Cases – Can Vidalet en l’activitat Contesplai.
Oferir llibres en llengües minoritàries del CePSE.
Col·laborar amb l’Aula d’Acollida de l’IES Torras i Bages.
Oferir la biblioteca per a pràctiques en el programa «Tastem el món
laboral» de les escoles especials.
4.4. Oferir les biblioteques com a centres col•laboradors per a la
realització de treballs a la comunitat
o Continuar amb els programes amb Benestar i Justícia
Acollir ciutadans que hagin de realitzar treballs en benefici de la
comunitat, en col·laboració amb la Conselleria de Justícia.
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5. MILLORAR LA GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES PUBLIQUES
La biblioteca ha de millorar la seva visibilitat donant a conèixer els seus
productes i serveis, creant canals de participació, analitzar les dades d’ús de
les biblioteques per detectar els sectors menys representats entre els nostres
usuaris i elaborar estratègies per atreure’ls. Hem d’optimitzar els recursos
existents a les biblioteques i millorar els protocols i circuits de treball.
5.1. Treballar per atraure usuaris, amb nous perfils i interessos
o Elaborar propostes per a gent gran i joves
Oferir sessions de cinefòrum per a la gent gran, en col·laboració amb
Programes de Gent Gran de l’Ajuntament d’Esplugues.
Col·laboració amb Programes de Gent Gran de l’Ajuntament
d’Esplugues en la recomanació i cerca de llibres per al Club de
Lectura de Gent Gran.
Manteniment del Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila.
Creació del concurs «Quiz Film Noir» sobre coneixements de cinema
negre, en col·laboració amb l’editorial Versátil.
5.2. Millorar la difusió i la visibilitat de les biblioteques, dels seus serveis i
de les seves activitats
o Crear un Pla de Comunicació i Difusió de BIBLIOTEQUES L’H
Participar en el grup de treball Comunicació i Difusió de la zona Baix
Llobregat – Barcelonès Sud de la XBM.
Redactar el Pla de Comunicació i Difusió de la Bòbila
o Impulsar nous productes seguint els protocols establerts
Participar en el
d’aprenentatge.

web

L’H

Educa

amb

l’oferta

formativa

i

o Augmentar la presència i visibilitat de BIBLIOTEQUES L’H.
Reclamar senyalitzacions urbanes que indiquin la ubicació de la
biblioteca.
Participar periòdicament en el programa «Taquilla inversa» de TVL’H.
Generar notes de premsa d’activitats i serveis de forma periòdica.
Col·laborar i participar en el programa de BCNegra 2018.
Participar en l’Any Pedrolo.
Participació docent en el postgrau de Prescripció Lectora de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
Barcelona.
Participació docent en una jornada professional per a bibliotecaris
francesos sobre la novel·la negra espanyola a Albi, dins el festival
Lisle Noir.
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5.3. Crear canals de participació dels usuaris en la dinàmica de la
biblioteca
o Potenciar la comunicació virtual
Enviament periòdic del newsletter InfoBòbila.
Inscripció a activitats puntuals a través de formularis de Jotform.
5.4. Gestionar els recursos humans i la seva formació permanent
o Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la xarxa.
Participar en els grups de treball de gestió de la col·lecció,
procediments, audiovisuals i espais infantils.
Participar en la comissió de selecció de novel·la de la GSB de la
Diputació de Barcelona.
Participar en la Comunitat XBM de la zona Baix Llobregat –
Barcelonès Sud.
5.5. Actualitzar el Pla de Biblioteques i millorar els equipaments
o Redactar els projectes
d’infraestructura.

de

remodelació

d’espais

i

necessitats

Valorar les necessitats del futur espai dedicat a l’aula multimèdia i al
fons especial de gènere negre i policíac, per demanar-lo en la
legislatura 2019-22.
Valorar les necessitats actuals d’equipament de l’espai infantil per
adequar-lo a nous usos, per demanar-lo en la legislatura 2019-22.
Sol·licitar l’entapissat de la resta de butaques de la biblioteca que no
s’ha fet durant 2017.
Estudi de la localització dels aparells d’autopréstec i de retorn de
préstec del sistema RFID.
Fer un seguiment i reclamar les accions que no s’han realitzat del Pla
d’inversions 2016-2019 de la Bòbila.
o Disposar de plans d’emergència a totes les biblioteques.
Instar els serveis responsables de la seguretat municipal de la
redacció d’un pla d’emergències.
o Millorar l’accessibilitat a l’equipament i la senyalització urbana.
Instar els serveis responsables de la senyalització viària de
l’Ajuntament de fer present la biblioteca en la senyalització urbana.
o Potenciar les eines de gestió de la xarxa.
Participar en les comissions de Gestió de la col·lecció, Processos
tècnics, Audiovisuals, Espais infantils i Web i xarxes socials.
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