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PRESENTACIÓ
La Biblioteca Josep Janés forma part de la xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet, de
titularitat municipal, gestionada amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, que
dóna servei al districte de Collblanc- La Torrassa.
Per segon any consecutiu hem plantejat un Pla d’Acció que, sempre i quan la situació
sanitària ho permeti, el portarem a terme en la seva totalitat. Els objectius i les accions
plantejades continuen en la línia de treball de la biblioteca, moltes dirigides a ajudar als
usuaris amb la nova situació en la què ens trobem. L’equip de la biblioteca tenim el
compromís de millorar el servei que oferim als i les nostres usuàries. Per aquest motiu
ampliem la nostra mirada i treballem per a què des de la biblioteca puguem ajudar i
apoderar els nostres usuaris i usuàries, tot oferint-los eines i coneixements per a
gestionar millor aquesta situació.

Missió
La Biblioteca Josep Janés té la missió de facilitar l’accés a la informació, al coneixement
i a la cultura dels ciutadans, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i a
l’assoliment d’un major grau de democràcia i benestar.

Visió
La Biblioteca Josep Janés és una organització flexible que s’adapta a les necessitats dels
ciutadans de l’Hospitalet donant resposta a les seves necessitats d’informació, cultura i
lleure. Esdevé un lloc de trobada, reflexió i debat obert a les iniciatives que sorgeixen a
la ciutat.
Els nostres usuaris són els ciutadans, les empreses i institucions de l’Hospitalet, i
qualsevol persona que vulgui accedir als nostres serveis presencials o virtuals.

Valors
La capacitació tecnològica, científica i lingüística dels ciutadans per augmentar seu el
nivell de competència.
Les actuacions de proximitat i el treball en xarxa amb els agents culturals del territori
per crear noves sinergies.
La participació dels usuaris en la millora dels serveis i l’enfortiment del teixit social de
la ciutat.
El recolzament als valors que inspiren els Objectius de Desenvolupament Sostenible
enunciats a l’Agenda 2030.
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L’acompanyament a la ciutadania per ajudar a superar els efectes de la pandèmia, la
bretxa digital i social.
Posar les persones en el centre de tota l’activitat de la biblioteca.
Potenciar la biblioteca com a espai accessible i de confiança.
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ÀMBIT 1. LA COL·LECCIÓ I LA INFORMACIÓ PER A CREAR NOU
CONEIXEMENT.
Les col·leccions són la base dels serveis bibliotecaris. S’han d’adaptar a les necessitats
de la ciutat i als nous consums culturals i són essencials per l’accés a la informació i la
cocreació de nou coneixement. A l’Hospitalet es gestiona com una col·lecció única de
tota la ciutat.

1.1 Continuar desenvolupant el fons únic de ciutat.
1.1.1. Implementar la nova Política de desenvolupament de la col·lecció (PDC) de ciutat.


Implementar les mesures derivades de l’aprovació de les noves concrecions de
la PDC general i la PDC Infantil.

1.1.2. Establir criteris per a la col·lecció de música de xarxa i de zona.


Col·laborar en la realització dels criteris per la col·lecció de música.



Implementar les mesures derivades de l’estudi.

1.1.3. Optimitzar els fons de les sales.


Aplicar les noves pautes donades des de la comissió de política de col·lecció en
l’àrea de coneixements i reorganitzar les sales.



Esporgar tot aquells fons obsolet que tingui més de 15 anys, seguint les pautes
donades des de la gerència.



Reorganitzar el fons de la segona i la tercera planta per tal de fer la nova
distribució d’aquest i la creació dels espais.

1.2 Crear continguts de valor afegit.
1.2.1. Crear continguts de suport als professionals bibliotecaris per reforçar la seva
funció prescriptora.


Col·laborar en la creació de guies temàtiques d’ús intern.

1.2.2. Assessorar els usuaris en els seus dubtes d’accés a la informació en format digital.


Establir un punt d’informació local per resoldre els dubtes d’accés a la informació
digital.
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1.2.3. Fer accessible la informació per a col·lectius amb necessitats especials.


Actualitzar la guia Infància i diversitat funcional amb les noves adquisicions de
l’any.



Adquirir materials (llibres i jocs) de suport a l’aprenentatge per a infants amb
necessitats educatives especials.

1.3 Treballar els serveis en línia
1.3.1. Participar en les plataformes de les xarxes de biblioteques.


Seguir participant i dinamitzant el Prestatge Virtual d’arts escèniques i en la
selecció de webs de disseny de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona.
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ÀMBIT 2. LA LECTURA I LA CULTURA COM A EINA DE CREIXEMENT
PERSONAL.
La promoció de la lectura és l’altre objectiu bàsic que el nou model de biblioteques no
pot oblidar, amb canals i formats nous més tecnològics.
La difusió de la cultura i del coneixement científic entre tots els sectors de la població
són l’altre element indispensable en la que es centrarà l’activitat del mandat.

2.1 Programar activitats de foment de la lectura, la promoció cultural i la creació
literària.
2.1.1. Consolidar l’oferta d’activitats virtuals seguint la inèrcia iniciada en el
confinament.


Seguir coordinant les activitats de xarxa tals com, el grup de Conversa en Anglès
per a joves i el Cinefòrum virtual “Llàgrimes en la pluja”.

2.1.2. Celebrar les commemoracions literàries i culturals de l’any.


Participar en la programació d’activitats de xarxa d’adults: Acròbates,
efemèrides que es proposin, i Jazz Manouche.



Participar en els projectes commemoratius que es celebrin des de la comissió
infantil durant el 2022.

2.1.3. Fomentar la creació literària.


Convocar el concurs de dibuix infantil per Sant Jordi. Amb els 4 dibuixos
guanyadors utilitzarem la imatge per a il·lustrar els punts de llibre que repartim
a les visites escolars.



Col·laborar en la difusió i recollida de les obres participants i formar part del jurat
de la 6a edició del Concurs de còmic D2 de Monuments i edificis històrics de
Collblanc - La Torrassa.

2.1.4. Realitzar projectes de foment de la lectura de la Diputació de Barcelona.


Continuar amb la participació al projecte dels “Laboratoris de lectura” adreçat a
infants i les seves famílies.



Realitzar el projecte “Debat a Bat” adreçat a joves.
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2.1.5. Mantenir la programació d’activitats per a adults de foment de la lectura i la
cultura.


Continuar amb les activitats trimestrals: Clubs de lectura, grups de conversa,
conferències, sortides culturals, cinema, etc.



Col·laborar amb l’espai cultural Terraris Albos per a la realització d’una
conferència mensual sobre la història i el patrimoni del barri.

2.1.6. Programar activitats que facin referència al fons especialitzat d’Arts escèniques, i
al Centre d’interès de diversitat funcional.


Creació d’una exposició de fons i cartells provinents d’una donació de l’Institut
del teatre.



Realitzar una hora del conte inclusiva cada trimestre



Participar en la celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat
i el Dia Mundial de les malalties minoritàries.

2.2 Promoure la difusió del coneixement científic.
2.2.1 Participar en les programacions de divulgació científica d’àmbit de ciutat.


Participar en la programació L’H de la Setmana de la Ciència i la Setmana del
cervell.

2.3 Potenciar la dinamització cultural en els espais infantils i juvenils.
2.3.1. Organitzar cicles d’activitats temàtics infantils i juvenils.


Participar a les campanyes de promoció i difusió infantil que es faci a través del
perfil d’Instagram @infantillhs.



Col·laborar amb els projectes que es treballin des de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.



Realitzar almenys tres “finestres literàries” al plafó de la sala infantil.



Engegar el projecte dels “Minimons” a la sala infantil.
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2.3.2. Continuar oferint una programació cultural estable per a infants i famílies.


Mantenir la programació d’activitats mensuals per a infants: Hora del conte,
Cinema familiar, espai Món tranquil, Poti-Poti.



Continuar oferint el laboratoris de lectura per a infants i les seves famílies.



Continuar amb les activitats mensuals del Club de lectura de còmic infantil i el
club de lectura per a joves.



Realitzar un club de lectura en veu alta per a infants.



Realitzar almenys tres aparadors culturals que tinguin relació amb la LIJ,
coincidint amb alguna efemèride.
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ÀMBIT 3. EL SUPORT A L’APRENENTATGE.
S’acostaran els serveis bibliotecaris als Centres Educatius oferint materials i activitats de
suport a la seva tasca. De la mateixa manera s’oferiran accions i programes per reforçar
l’aprenentatge al llarg de la vida.

3.1 Impulsar el Servei Educatiu de Biblioteques per aglutinar l’oferta als centres
d’Ensenyament.
3.1.1. Ampliar l’oferta d’activitats als instituts.


Mantenir i reforçar les visites als IES per als estudiants de la ESO, Batxillerat,
Cicles Formatius i Aules d’Acollida.



Oferir l’APS “Expliquem contes” a algun institut del barri.



Oferir el projecte “Debat a Bat” als instituts i associacions educatives del barri.

3.1.2. Revisar el funcionament de les visites escolars.


Fer visites escolars a demanda, adequades al perfil i interessos de cada grup.



Fer un replantejament de les visites escolars i l’itinerari que estem duent a
terme.

3.1.3. Oferir activitats culturals i de foment de la lectura per a les escoles.


Oferir el servei de preparació i préstec de lots de llibres temàtics a les escoles.



Organitzar, juntament amb un grup motor, unes jornades sobre les biblioteques
escolars de la ciutat i com poder treure el màxim partit de l’aliança Bibliotecaescola.

3.1.4. Participar en altres programes educatius municipals.


Mantenir la participació al Pla Educatiu d’Entorn de Collblanc - La Torrassa.



Participar al programa Cinema i Educació 2022 amb la Regidoria d’Educació.



Participar en la Xarxa educativa 0-12 i al grup motor dels Tallers de Criança del
projecte comunitari col·laborant en la seva difusió i donant suport amb les
maletes de criança positiva.
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3.2 Mantenir el Servei Educatiu d’Aprenentatge Permanent per donar suport a la
formació al llarg de la vida.
3.2.1. Oferir més fons i recursos per a la cerca de feina.


Fer difusió del món laboral i els recursos que hi ha.

3.2.2. Promoure activitats amb el CFA (Centre Formació d’adults).


Continuar realitzant visites a la biblioteca amb el CFA i preparant els lots de
llibres.

3.3. Ampliar l’oferta d’accions en altres llengües.
3.3.1. Ampliar l’oferta d’activitats d’angles.


Mantenir el grup de conversa en anglès per a joves.

3.4 Capacitar digitalment a la ciutadania.
3.4.1. Organitzar accions de formació d’usuaris per a combatre la bretxa digital.


Mantenir un punt d’informació local a l’àrea d’informació.

3.4.2. Facilitar l’accés a tràmits administratius digitals.


Intentar tenir el màxim de persones de l’equip formades en la gestió per a
realitzar tràmits administratius.



Mantenir un punt d’informació local per ajudar a resoldre tràmits administratius.
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ÀMBIT 4. LA COHESIÓ SOCIAL I LA COOPERACIÓ EN EL TERRITORI
La cultura de proximitat té especial importància per crear territoris equilibrats i
cohesionats i millorar el sentiment de veïnatge dels seus habitants. En aquest sentit les
biblioteques i els centres culturals són els equipaments que han de liderar sinèrgies amb
la resta d’agents culturals i socials dels barris.

4.1 Dinamitzar la cultura de proximitat fent xarxa amb els centres culturals i altres
agents.
4.1.1. Enfortir les relacions amb els agents culturals i socials del territori.


Participar a la Xarxa educativa 0-12 i al grup motor dels Tallers de Criança del
Projecte Comunitari.



Participar a la Taula de Salut i a la comissió de Manualitats i lectura (activitat
Instants de vida) del Projecte Comunitari.



Col·laborar en les dinàmiques culturals i socials dels barris: VI Premi de Còmic D2
de Collblanc - La Torrassa, Festa Major, Festa de la diversitat, Festa del “Gaudir
millora la salut”, i recollida d’aliments.



Col·laborar amb el Teatre Joventut per a realitzar les sortides culturals del club
de teatre i altres activitats.



Atendre les peticions de la sala d’actes per a activitats socials i de ciutat i
col·laborar en la gestió de les tramitacions.

4.2 Potenciar el coneixement del català i el castellà com a llengua d’integració.
4.2.1 Mantenir la relació amb el CNL i incrementar les accions de promoció de les
llengües.


Mantenir els clubs de lectura fàcil en català i castellà, i el grup de conversa en
català.



Oferir visites per a adults alumnes dels cursos del CNL.
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4.3 Treballar la cultura com a element de cohesió social.
4.3.1. Ampliar les accions per a públic amb necessitats especials


Realitzar una activitat trimestral inclusiva per als infants i les seves famílies.



Realitzar el club de lectura “Les paraules que sumen” amb usuaris del CSMH
(Centre Salut Mental de l’Hospitalet)



Analitzar els espais i serveis de les biblioteques, des del punt de vista dels usuaris
amb necessitats especials, per adequar-los.



Senyalització en pictogrames per a les sales d’adults.

4.3.2. Dissenyar accions d’acompanyament per ajudar a superar els efectes de la
pandèmia.


Treballar des de la biblioteca conjuntament amb el procés comunitari accions i
espais per a formar a la comunitat veïnes i millorar la seva comunicació.



Treballar des del Grup motor del Procés Comunitari el repte de fer
acompanyament emocional a la comunitat, des dels diferents equipaments.

4.3.3. Activitats que respectin la diversitat sexual i de gènere.


Col·laborar amb l’oficina municipal LGTBI per a realitzar alguna activitat per
commemorar el dia internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI.



Actualitzar la guia bibliogràfica sobre el fons i recursos LGTBI.

4.4. Oferir la biblioteca pública com a espai integrador.


Acollir un alumne en pràctiques de l’escola d’educació especial Estel Can Bori.

4.5. Oferir la biblioteca com a centre col·laborador per a la realització de treballs en
benefici de la comunitat.
4.5.1. Continuar amb el programa del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.


Mantenir 3 places en oferta al programa de treballs en benefici de la comunitat.
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ÀMBIT 5. ELS USUARIS I LA SEVA PARTICIPACIÓ EN ELS SERVEIS.
L’opinió del ciutadà és bàsica, s’ha d’integrar el punt de vista dels usuaris en els
processos de millora i el disseny de nous serveis.

5.1 Gestionar de forma participativa els serveis i les activitats.
5.1.1. Potenciar les activitats gestionades pels usuaris.


Valorar els suggeriments dels usuaris sobre la realització d’activitats.



Donar suport a iniciatives ciutadanes culturals i de creació.

5.1.2. Crear canals de crida a la participació i de valoració de la satisfacció amb la
biblioteca.


Valorar i si s’escau incorporar els suggeriments dels usuaris per a l’adquisició de
fons.



Crear i difondre un petit formulari/enquesta de la satisfacció de l’usuari envers
el servei.

5.2 Prioritzar el públic jove com a usuaris actius.
5.2.1 Crear espais i accions per a joves.


Realitzar el projecte Debat a Bat amb els IES i entitats del barri.



Col·laborar amb els projectes que es treballin des de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.

5.2.2 Adaptar els espais a les necessitat del públic jove.


Treballar l’espai jove que tenim a la biblioteca i adequar el mobiliari i el fons per
al seu ús.
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ÀMBIT 6. LA COMUNICACIÓ QUE FA VISIBLE LA BIBLIOTECA.
La biblioteca ha de millorar la seva visibilitat donant a conèixer els seus productes i
serveis i el seus valors en el conjunt de la societat.

6.1 Mostrar el valor social de les biblioteques i el seu compromís amb els ODS*.
6.1.1. Impulsar el nou Pla de comunicació de la xarxa que posi en valor les biblioteques
en el conjunt de la ciutadania.


Col·laborar en la campanya per mostrar els valor social de les biblioteques i el
seu compromís amb els ODS.

6.2. Millorar la difusió dels serveis i les activitats de les biblioteques.
6.2.1. Millorar els recursos informatius a disposició dels usuaris i a la comunicació
en general.


Repensar com comuniquem des de la biblioteca i establir noves vies per tal de
que sigui una comunicació més efectiva.



Participar en la creació d’un espai de Biblioteques a la Rambla per a la celebració
de Sant Jordi.



Celebrar el 20é aniversari de la biblioteca amb diferents accions que realitzarem
durant tot l’any.
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ÀMBIT 7. LA MILLORA EN LA GESTIÓ.
Es milloraran els processos interns i es milloraran les metodologies de treball per
augmentar l’eficiència dels serveis. Es continuaran adaptant els espais, les
infraestructures i els recursos tecnològics a les necessitats actuals.

7.1 Millorar les condicions dels equipaments i la seva dotació d’infraestructures.
7.1.1. Seguiments dels projectes de creació de l’Espai jove i remodelació vestíbul.


Continuar amb la remodelació de l’espai Jove.



Remodelar l’espai del vestíbul per crear l’espai de benvinguda, préstec i revista i
premsa.

7.1.2. Manteniment de les infraestructures.


Neteja i reestructuració del espais comuns del magatzem.



Neteja de tots els armaris, prestatgeries i calaixos del vestíbul i armari de la sala
d’actes.

7.2 Gestionar els recursos humans, la seva formació i la millora de les seves condicions
de treball.
7.2.1 Treballar una nova proposta de treball d’equip.


Continuar amb els grups de treball per generar noves dinàmiques a l’equip.



Millorar la tramesa d’informació de direcció cap a l’equip, i entre aquest.



Treballar l’empatia, el respecte i la coresponsabilitat com a valors dins de l’equip.

7.2.2 Treballar noves aptituds per a fer front la nova realitat.


Incidir en la necessitat de ser més flexibles, amb una actitud més adaptable a les
diferents circumstàncies, i també més observadora.



Analitzar i valorar la manera com ens relacionem i ajudem als nostres usuaris,
per tal de veure com podem millorar-la.



Observar i analitzar altres serveis aliens al nostre per veure quins són els seus
punts forts i veure si els podem aplicar.



Oferir un model d’avaluació del nostre servei per tal de rebre un feedback més
directe.
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7.2.3. Impulsar la formació continuada del personal.


Facilitar la participació del personal en cursos de formació permanent.

Raquel Segura Domènech
Directora de la Biblioteca Josep Janés
L’Hospitalet de Llobregat, 27 de gener de 2022.
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