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1. La Biblioteca La Ginesta. 

 
1.1. Presentació 

1.2. Missió  

1.3. Visió 

1.4. Valors 

 
 
2. Anàlisi DAFO.  
 
3. Diagnòstic estratègic. 
 
4. Línies estratègiques pel 2019. 

 
     4.1. Promoure la lectura i la creació facilitant l’accés a la cultura de la ciutadania. 

4.2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 

4.3. Promoure la cohesió social i la participació ciutadana. 

4.4. Potenciar els canals de comunicació i difusió. 

4.5. Treballar  en xarxa i cooperar  amb el municipi. 

4.6. Reforç del treball en equip. 

 
         5. Activitats que  fem per reforçar les línies estratègiques. 
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El pla d’acció de la biblioteca La Ginesta de Begues pretén detallar les principals línies estratègiques 
i d’actuació que  des de la biblioteca  durem a terme el proper any 2019. 
 
L’objectiu del Pla és gestionar de manera més eficaç i eficient els recursos disponibles per tal de 
donar resposta a les necessitats detectades en l’estudi de la biblioteca i de la nostra comunitat. 
 
Volem que el pla esdevingui una eina que ens permeti planificar, seguir i avaluar les diferents accions 
que durem a terme durant el 2019. 
 
Aquest document beneficia a la biblioteca pel fet que ens permet establir les prioritats de treball, 
ajuda a cohesionar l’equip a l’entorn d’un projecte comú on tothom hi té molt a dir i també permet 
una implicació major en la consecució dels objectius marcats. 
 
Sense deixar de banda els objectius bàsics de la biblioteca pública, com són el foment de la lectura, 
l’accés a la informació, el suport a la formació i al desenvolupament personal i esdevenir espais de 
relació, n’hem d’incorporar de nous com són augmentar el valor social, promoure la participació i 
l’aprenentatge dinàmic, facilitar la col·laboració i la sostenibilitat de recursos i, en definitiva, 
esdevenir espais de trobada que fomentin l’accés al coneixement i a la creativitat de manera 
igualitària. 
 
Per a l’elaboració del Pla d’Acció s’ha comptat amb la implicació de tot el personal de la biblioteca i 
també amb la  Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Begues. 
 
Aquest pla es fa arribar a l’Ajuntament de Begues i a la Gerència del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
 

Ser un espai obert a tothom per descobrir, conèixer, crear i compartir idees i informació. 
Ser  també un espai de relació de la comunitat i d’integració dels individus del municipi i entorn. 
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Pretenem ser el nucli d’informació i coneixement del municipi  per a l’empoderament de la 
ciutadania,  i així esdevenir una comunitat informada, compromesa i connectada. 
 
 
 

 
 

 Diversitat: tots són benvinguts a la biblioteca. 
 Accés per a tothom 
 Llibertat intel·lectual: ens ajudarà a fomentar l’esperit crític de la població. 
 Aprenentatge i curiositat: la biblioteca ha de ser un lloc on es fomenti l’aprenentatge i 

on es puguin satisfer les curiositats.  
 Associacions comunitàries: tota la comunitat i entitats o associacions són benvingudes.  
 Innovació i creativitat: la innovació  és  un  valor que ens ha de  permetre  avançar  i fer 

que la   biblioteca esdevingui un referent municipal. 
 Espais i comunicació respectuosos 
 Desenvolupament i col·laboració del personal: el personal hi som per ajudar i 

col·laborar amb els nostres usuaris.  
 Ús eficaç dels recursos 
 Sostenibilitat 
 Qualitat: la millora contínua dels serveis que oferim serà una de les nostres principals 

aspiracions. 
 Adaptabilitat: els nostres serveis tindran en compte els canvis en les necessitats i les 

expectatives dels usuaris i es transformaran i adaptaran sempre que sigui necessari. 
 Visibilitat: Contribuirem a difondre la cultura i proposarem i promocionarem accions 

conjuntes a nivell municipal i comarcal. 
 Cooperació: el treball amb el teixit cultural i associatiu serà fonamental. 
 Participació: promourem la participació dels usuaris i dels treballadors en l’organització 

d’activitats i serveis. 
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OPORTUNITATS AMENACES 
 Equipament molt ben dissenyat i 

construït, amb una bona distribució i 
espais molt agradables. 

 Equipament que comparteix espai amb el 
Centre Cívic i les entitats del municipi. 

 Accessibilitat i fàcil aparcament. 
 Municipi amb un grau elevat de població 

infantil i jove. 
 Entorn natural magnífic. 
 Població amb un important teixit 

associatiu i cultural. 
 Treball en xarxa, tant a nivell de 

cooperació bibliotecària com pel que fa a 
la cooperació amb els agents del municipi. 

 Bon nivell de formació acadèmica del 
municipi. 

 Reconeixement i consolidació de les 
biblioteques públiques dins la societat i 
les polítiques locals territorials. 

 El municipi no és un lloc de pas. 
Pràcticament no tenim usuaris de 
municipis propers. 

 El transport públic del municipi és 
limitat. 

 El nucli urbà està força dispers. 
 No hi ha institut de batxillerat, només es 

poden fer estudis fins a 4t d’ESO. 
 Situació singular de Begues en relació als 

altres municipis de la zona. 
 Poc hàbit d’utilitzar els serveis que 

ofereix la biblioteca entre la població 
adulta. 

 Begues és un poble dormitori per a un 
sector important de la població. 

 Risc de possibles fractures digitals. 
 Elevada competència en l’àmbit de l’oci 

cultural. 
 

PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 
 

 Fons actualitzat. 
 Bon feedback dels usuaris amb propostes 

per part seva interessants. 
 Bona rebuda de les activitats adreçades al 

públic infantil i familiar. 
 Suport de la Xarxa de biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. 
 Comunicació directa i suport de 

l’Ajuntament de Begues. 
 RFDI: agilitza el servei de préstec i dóna 

autonomia a l’usuari. 
 Cooperació amb el personal del centre 

cívic. 
 Bona col·laboració amb les biblioteques 

de la comarca. 

 Donar a conèixer els serveis que oferim 
per una part important de la població. 
 

 Millorar la difusió per arribar a franges 
de públic que no utilitzen la biblioteca. 

 Connectar millor la biblioteca amb tot 
allò que es fa al municipi per sumar 
esforços i teixir complicitats. 

 Projectar la biblioteca a l’exterior per 
donar-nos a conèixer. 

 Augmentar el fons  de la col·lecció local. 
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Equipament molt potent on ens cal apropar nous públics, fer lectors i fidelitzar-los, i crear noves 
aliances al territori. Ens hem de donar a conèixer i fer-nos atractius per a  una part de la població 
que encara desconeix el que la biblioteca els pot oferir. 
 
 
 
 

 
 
Tenint en compte l’anàlisi i el diagnòstic, les línies estratègiques proposades pel 2019 són: 
 

 Promoure la lectura i la creació, facilitant l’accés a la cultura de la ciutadania.   
 

 Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida.  
 

 Promoure la cohesió social i la participació ciutadana. 
 

 Potenciar els canals de comunicació i difusió. 
 

 Treballar  en xarxa i cooperar amb el municipi. 
 

 Reforç del treball en equip. 
 

 
 
Presentem a continuació el Pla d’Acció 2019. 
 
 
Imma Grau i Vendrell 
Directora Biblioteca La Ginesta 
 
Begues, desembre 2018 
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L1.  Promoure la lectura i la creació, facilitant l’accés a la cultura de la ciutadania. 
OBJECTIU  
Ajudar a la ciutadania a formar-se com a persones en comunitat a través d’activitats culturals  comunitàries o individuals i la lectura com a mitjà per 
aconseguir una millor qualitat de vida. 
FINALITAT 
Dinamitzar el fons de la biblioteca, augmentar el préstec, i oferir una programació estable i de qualitat. 
  ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 
Edicions especials de l’hora del conte: Contes en anglès i contes 

en la llengua dels signes 
3 cops l’any 

Humans i 
econòmics 

Personal extern de la biblioteca 

Programar activitats durant la setmana de la ciència Una setmana l’any 
Humans i 

econòmics 
Equip de la biblioteca 

Participació en el projecte Debat a bat per a públic jove 
Tres o quatre accions 

l’any 
Humans Equip de la biblioteca 

Programar activitats relacionades amb els BiblioLabs 
Mínim de tres tallers 

l’any 
Humans i 

econòmics 
Direcció 

Dedicar 2/3 mesos l’any a temàtiques concretes: viatges, 
esports, vida sana .... 

4 cops l’any 
Humans i 

econòmics 
Equip de la biblioteca 

Celebració del 5è aniversari de la biblioteca Anual 
Humans i 

econòmics 
Equip de la biblioteca 

Exposició transversal d’itineraris lectors per a la sala infantil 
(projecte de zona) 

Anual Humans Equip de la biblioteca 

INDICADORS I AVALUACIÓ 
Confirmar que les accions s’hagin dut a terme i avaluar el nombre d’assistents i el grau de satisfacció 
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L2.  Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida 
OBJECTIU  
Suport a la formació permanent i a l’autoaprenentatge 
FINALITAT 
Contribuir a l’educació formal i no formal oferint recursos adequats 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 
Reforçar la relació i la col·laboració amb les escoles: 
 Fer les visites escolars a demanda adequades al 

perfil i interessos de cada grup. 
 Subministrar a les escoles llibres provinents 

d’esporgada 
 Oferir el servei de préstec de lots de llibres temàtics 

a les escoles 
 Visitar les escoles amb les novetats 

Tot l’any Humans Equip de la biblioteca 

Estudiar la possibilitats de poder oferir cursos TIC a la biblioteca Tot l’any 
Humans i 

econòmics 
Direcció 

Estudiar la possibilitats de poder oferir préstec de portàtils a la 
biblioteca 

Tot l’any 
Humans i 

econòmics 
Direcció 

Ampliar el taller d’escacs i fer-lo extensiu al públic adult Setmanalment Humans Direcció i voluntariat 

INDICADORS I AVALUACIÓ 
Confirmar que les accions s’hagin dut a terme amb la periodicitat que hem establert en el pla. 
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L3.  Promoure la cohesió social i la participació ciutadana. 
OBJECTIU  
Desenvolupar polítiques de proximitat que facilitin la integració.  

FINALITAT 
Aconseguir nous vincles amb el territori, cooperar amb els agents culturals i socials  i oferir la biblioteca com a espai integrador. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 
Col·laboracions periòdiques amb la   Xarxa d’intercanvi de 

Begues 
Trimestralment Humans Direcció i voluntaris de la xarxa 

Programar activitats i xerrades adreçades a la pràctica de 
l’esport 

Dos cops l’any 
Humans i 

pressupost 
d’activitats 

Equip de la biblioteca 

Programar un taller de fotografia  
Quatre sessions en un 

mes 
Humans Direcció i voluntariat 

Programar un mínim de dues accions l’any on les protagonistes 
siguin les dones. 

Un o dos cops l’any Humans Equip de la biblioteca 

Vincular les exposicions amb una activitat de taller 
D’acord amb les 

exposicions 
Humans Equip de la biblioteca 

Programar un taller de costura amb les àvies com a mestres Setmanalment Humans  
Equip de la biblioteca i l’Espai9 de la 

Gent Gran 
Programar 2/3 xerrades d’alimentació saludable dins del 

programa de l’hort a la biblioteca 
Dos o tres cops l’any Humans Direcció i voluntariat 

Farem activitats per donar visibilitat al teixit associatiu i 
comercial del poble. 

Trimestralment Humans Direcció i comerciants 

INDICADORS I AVALUACIÓ 
Confirmar que les accions s’hagin dut a terme amb la periodicitat que hem establert en el pla 
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L4.  Potenciar els canals de comunicació i difusió  
OBJECTIU  
Potenciar la difusió dels serveis i recursos de la biblioteca amb tots els mitjans possibles al nostre abast. 

FINALITAT 
Arribar al major nombre possible d’usuaris potencials i aconseguir visualitzar la biblioteca com el lloc atractiu que és.  

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 

Continuar amb la realització dels  Butlletins mensuals Mensualment Humans Tècnic auxiliar 

Continuar amb l’edició de la guia de novetats en paper i 
digital 

Mensualment Humans Tècnic auxiliar 

Publicitar la biblioteca a l’exterior mitjançant la creació 
de rollups per a la promoció de les nostres activitats 

estables 
1r Trimestre 

Pressupost 
Ajuntament 

Direcció 

Creació d’una nova Web de la Biblioteca 1r Trimestre 
Humans i 

econòmics  
Personal extern a la biblioteca 

Fer de prescriptores mitjançant  la taula de 
recomanacions  

Tot l’any Humans Equip de la biblioteca 

Treballar els aparadors físics i virtuals de la biblioteca Tot l’any Humans Equip de la biblioteca 

Acostar la biblioteca al carrer i places 2/3 cops l’any Humans Equip de la biblioteca 

Continuar creant continguts a les xarxes socials 
(Facebook i  Instagram) de la biblioteca. 

Tot l’any Humans Equip de la biblioteca 

INDICADORS I AVALUACIÓ 
Confirmar que s’hagin dut a terme les accions programades 
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L5.  Treballar en xarxa i cooperar amb el municipi  
OBJECTIU  
Establir vincles més forts amb l’Ajuntament i els tècnics municipals 

FINALITAT 
Obtenir un major grau de col·laboració per afavorir la cultura desenvolupant  accions més transversals que impliquin diferents àrees del municipi 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 
Incrementar els períodes de les aules d’estudi en horari 

nocturn 
Períodes d’exàmens 

Humans i 
econòmics 

Direcció i regidories implicades 

Col·laborar en el projecte “Fem Pinya” per a la prevenció            
de drogoaddiccions amb la regidoria de Serveis Socials de 

l’Ajuntament 

Dues o tres sessions 
l’any 

Humans 
Direcció i Regidories implicades de 

l’Ajuntament 

Col·laborar amb el centre de normalització lingüística del 
municipi 

Tot el curs escolar Humans Equip de la biblioteca 

Participar en la programació cultural del municipi Tot l’any Humans Equip de la biblioteca 

Col·laborar amb la xarxa d’Intercanvi i coneixement de 
Begues (XIC):  

 Dia de la poesia 
 Llegim i teixim 
 Grup de català  

 

Dos o tres cops l’any Humans  Direcció i XIC 

INDICADORS I AVALUACIÓ     
Confirmar que s’han dut a terme les accions previstes  i avaluar el nombre  d’assistents a les activitats i el grau de satisfacció. 
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L6.  Reforç del treball en equip  
OBJECTIU  

Consolidar les diferents responsabilitats i tasques dels membres de l’equip d’acord amb les habilitats de cadascú. 

FINALITAT 
Aconseguir un equip cohesionat on  tots els membres se sentin escoltats, valorats i motivats 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE 

Distribució de reunions fixades al llarg de l’any on 
intercanviar coneixements sobre aspectes concrets de les 

diferents responsabilitats i motivacions del personal  
Tot l’any Humans Direcció i equip de la biblioteca 

Establir nous ítems en les reunions de l’equip Tot l’any Humans Direcció i equip de la biblioteca 

Millorar el seguiment dels procediments interns Tot l’any Humans Direcció i equip de la biblioteca 

INDICADORS I AVALUACIÓ  
Confirmar el grau de satisfacció de l’equip 
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1/1/2019 10/2/2019 22/3/2019 1/5/2019 10/6/2019 20/7/2019 29/8/2019 8/10/2019 17/11/2019 27/12/2019

Edicions especials de l'hora del conte

Programar activitats durant la setmana de la ciència

Participació en el projecte Debat a Bat per a públic jove
Programar activitats relacionades amb els BiblioLabs

Dedicar 2/3 mesos l'any a temàtiques concretes: viatges, esports, vida sana

Celebració del 5è aniversari de la biblioteca
Exposició transversal d’itineraris lectors per a la sala infantil (projecte de zona

Reforçar la relació i la col·laboració amb les escoles
Estudiar la possibilitat de poder oferir cursos TIC a la biblioteca

Estudiar la possibilitat de poder oferir préstec de portàtils a la biblioteca

Ampliar el taller d'escacs i fer-lo extensiu al públic adult
Col·laboracions periòdiques  amb la  Xarxa d’intercanvi de Begues

Programar activitats i xerrades adreçades a la pràctica de  l’esport

Programar un taller de fotografia
Programar un mínim de dues accions l'any on les protagonistes siguin les dones.

Vincular les exposicions amb una activitat de taller.
Programar un taller de costura amb les àvies com a mestres

Programar 2/3 xerrades d'alimentació saludable dins del programa de l'hort a la biblioteca

Farem activitats per donar visibilitat al teixit associatiu i comercial del poble
Continuar amb la realització de butlletins municipals

Continuar amb l'edició de la guia de novetats en paper i digital

Publicitar la biblioteca a l'exterior mitjançant la creació de rollups
Creació de la nova Web de la biblioteca

Fer de prescriptores mitjançant la taula de recomanacions

Treballar els aparadors físics i virtuals de la biblioteca
Continuar creant continguts a les xarxes socials (facebook i Instagram)

Incrementar els períodes de les aules d'estudi
Col·laborar amb el projecte Fem Pinya

Col·laborar amb el centre de normalització lingüística

Participar en la programació cultural del municipi
Col·laborar amb la Xarxa d'Intercanvi i coneixement (XIC)

Distribució de les reunions fixades al llar de l'any on intercanviar coneixements

Establir nous ítems en les reunions de l'equip
Millorar el seguiment dels procediments interns

Cronograma accions biblioteca La Ginesta

Duració



 

 

Gradualment des de l’obertura de la biblioteca ja tenim una sèrie d’activitats que hem anat 
consolidant i que continuarem fent i millorant durant el 2019. Aquestes activitats són: 
 

1. Mantenir els Clubs de lectura en català, francès  i juvenil. 
2. Mantenir un mínim d’un taller mensual de: manualitats, materials reciclats, polseres, 

tardor, nadal ......... 
3. Oferir 2/3 sessions de l’hora del conte al mes. Els divendres per a majors de 4 anys i 

els dissabtes per a nadons. 
4. Xerrades d’educació un cop cada dos mesos. 
5. Activitats mediambientals que es programen juntament amb la regidoria de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Begues.  
6. Activitats científiques: planetari digital i cinema 360 graus. 
7. Contes amb els avis i les àvies de Begues. 
8. Visites escolars amb les dues escoles del municipi,  l’institut i la llar d’infants. 
9. Col·laboració amb les biblioteques de la zona i participar en les reunions i els grups 

de treball com els esmorzars infantils. 
10. Participar en el programa De l’hort a la biblioteca. 
11. Crear notícies a la biblioteca virtual, al Facebook,  a l’Instagram, a la Web i al butlletí 

de l’Ajuntament. 
12. Elaborar els butlletins d’activitats mensualment. 
13. Recomanacions literàries setmanalment a Ràdio Begues. 
14. Fòrum d’autors amb els alumnes de primària de l’Escola Sant Cristòfol. 
15. Visites escolars d’infantil amb l’hora del conte. 
16. Exposicions mitjançant  la Xarxa de Biblioteques i altres entitats. 
17. Exposicions documentals de manera periòdica del fons de la biblioteca que ens 

interessa promocionar. 
18. Visites guiades a la biblioteca per a col·lectius específics. 
19. Accions conjuntes amb la regidoria de la dona. 
20. Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en l’activitat de La Poesia als Parcs. 
21. Intercanvi de llibres per aliments en col·laboració amb  Càrites. 
22. Taller “lletres i fils” 
23. Revetlla de Sant Jordi amb la col·laboració de les entitats del municipi. 
24. Presentacions de llibres d’autors locals. 
25. Tardes de jocs a la biblioteca. 
26. Trobades del Lecxit amb el voluntariat. 
27. Taller d’escacs setmanalment per a públic infantil. 
28. Aules d’estudi nocturnes i en caps de setmana durant l’època d’exàmens.  
29. Sessions de contes per a públic adult. 
30. Taller de coaching de quatre sessions durant un mes. 

 
BIBLIOTECA LA GINESTA 

Tel. 936392808 
b.begues.lg@diba.cat 


