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Introducció
En els últims anys la Biblioteca Pública està experimentant canvis constants que afecten als serveis, als usuaris, als espais i als professionals.

La societat en la qual ens trobem immersos està en constant evolució i es caracteritza per un increment en l’ús de la tecnologia, canvis en el
consum cultural, tendència a l’accés immediat al coneixement, diversitat d’interessos i la multiculturalitat. Aquests condicionants alteren les
formes com la ciutadania s’apropa a les biblioteques. S’han creat nous models de vida i de relació que formulen noves demandes a les quals la
Biblioteca Pública té l’obligació de donar resposta.

La nova Biblioteca Pública és:

Social i participativa. Les biblioteques s’obren al conjunt de la societat i són una bona mostra de la diversitat i els interessos dels diferents
col·lectius que conformen els pobles i els barris. Es creen espais de relació on es busca la participació de la comunitat. Espai de trobada, de
debat, de relació, on es comparteixen idees, centre cultural del municipi. En aquesta nova biblioteca l’usuari té molt a dir. La visió dels usuaris
és necessària a fi que la biblioteca pública s’adapti a la realitat més immediata, i per això és necessària la participació de la comunitat a la qual
serveix.

Biblioteca-xarxa. La biblioteca coopera amb altres agents del territori. Col·labora amb el talent local, el teixit associatiu, empresarial i
econòmic. La biblioteca fomenta la connexió entre les persones i ha de buscar les relacions entre els diferents actors de la comunitat per
enfortir-ne el capital humà.

Creadora de continguts. La biblioteca crea diàleg i dóna pas a nous coneixements. La biblioteca també esdevé creadora de continguts, de
qualitat i que responen als interessos dels seus usuaris.

Espai virtual:

“Les biblioteques s’han de transformar en espais innovadors que facilitin la creació, la col·laboració, i el desenvolupament de la creativitat, i al
mateix temps que siguin llocs idonis per a la dispersió, l’educació, el treball i l’entreteniment. (Marquina, 2014)



Pla Estratègic 2020-2023

La Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt ha treballat per establir les línies estratègiques a seguir per portar a terme el
seu pla d’objectius. Per a determinar les línies estratègiques s’han tingut en compte els grans reptes globals que ens han
de portar a un desenvolupament mundial sostenible, l’apropament a la ciutadania i la participació d’aquesta, i els punts
forts que té el municipi i que poden ser oportunitats per la biblioteca.

El Pla Estratègic 2020-2023 planteja nous objectius per seguir avançant cap a una transformació de la biblioteca pública,
adaptant-se al context actual.

Línies estratègiques 2020-2023

Les línies estratègiques que determinaran l’actuació de la Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt durant el període 2020-
2023 són les següents:

1. Promoure la participació de la comunitat en els projectes i activitats de la biblioteca (ciutadans, entitats,
associacions,...)

2. Treballar l’objectiu 12.8 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): Assegurar que les persones tinguin
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la
natura.

3. Aprofitar les oportunitats que té el municipi per crear sinèrgies amb agent locals i desenvolupar projectes
d’interès per a la població.



LÍNIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS OPERATIUS ANY D’EXECUCIÓ

1. Promoure la participació de la comunitat en
els projectes i activitats de la biblioteca
(ciutadans, entitats, associacions,...)

1.1.Prendre part en els òrgans participatius municipals (Consell
d’Infants del municipi i altres)

2020

1.2. Involucrar a les entitats i associacions municipals en la creació
d’activitats.

2020-2021

1.3.Crear exposicions artístiques amb la participació dels
ciutadans/es.

2021-2022

2. Treballar l’objectiu 12.8 dels ODS (Objectius
de Desenvolupament Sostenible): Assegurar
que les persones tinguin informació i
conscienciació pertinents per al
desenvolupament i els estils de vida
sostenibles, en harmonia amb la natura.

2.1.Portar a terme accions i activitats que ajudin als lliçanencs i
lliçanenques a seguir un estil de vida sostenible.

2020-2021

2.2. Desenvolupar una acció conjunta amb altres àrees de
l’Ajuntament per conscienciar a la població de Lliçà d’Amunt d’un
estil de vida sostenible .

2022-2023

3. Aprofitar les oportunitats que té el municipi
per crear sinèrgies amb agent locals i
desenvolupar projectes d’interès per a la
població.

3.1. Crear un espai de joc a la biblioteca mitjançant la col·laboració
d’entitats juvenils i persones del municipi coneixedores del tema.

2021-2022

3.2. Aprofitar el caràcter científic i tecnològic de les empreses del
municipi per crear sinèrgies amb la biblioteca i desenvolupar un
projecte d’interès adreçat a la població.

2022-2023



PLA D’ACCIÓ 2020 DE LA BIBLIOTECA
CA L’OLIVERES DE LLIÇÀ D’AMUNT



INTRODUCCIÓ

L’any 2020 la Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt compleix 10 anys de la seva inauguració. Un 10è aniversari que ens omple d’il·lusió i
ganes per continuar treballant adaptant-nos a les necessitats del territori, i transformant i donant valor al servei.

Aquest any 2020 volem celebrar aquest 10è aniversari ressaltant els projectes i les activitats que han anat donant forma i singularitat a la
biblioteca, i amb la participació de les persones que viuen a Lliçà d’Amunt, les que freqüenten la biblioteca, les que col·laboren i s’impliquen en
els seus projectes...

I juntament amb aquesta celebració, volem que la Biblioteca Ca l’Oliveres continuï sent el referent cultural pel que fa a informació, difusió del
coneixement, formació, i lleure, tot adaptant-se als nous canvis de la societat (de consum cultural, socials, econòmics, i tecnològics), a les
necessitats de les persones, i als nous canvis urbanístics previstos al municipi.

Amb aquestes premisses s’han plantejat objectius operatius per aquest any 2020, com prendre part en els òrgans participatius municipals, com
el Consell d’Infants, involucrar a les entitats i associacions municipals en els projectes i activitats de biblioteca, i potenciar accions que vagin
encaminades al compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).



MISSIÓ

La Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt té com a missió ser un servei municipal que garanteixi als ciutadans l’accés

lliure, igualitari i gratuït a la informació universal i local, al coneixement, la cultura i el lleure. La Biblioteca Ca l’Oliveres

s’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt oferint un espai i una col·lecció documental adequat a les seves

necessitats, per el seu aprenentatge, la seva formació, la seva educació i el seu temps de lleure.

VISIÓ

La Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt ha d’esdevenir el referent cultural del municipi a l’hora de donar resposta a les

necessitats d’informació, de formació, de cultura i d’educació dels ciutadans i les ciutadanes de Lliçà d’Amunt. Ha de donar

suport a l’aprenentatge al llarg de la vida, tenint en compte l’evolució de la societat i els canvis que s’esdevinguin en

l’entorn al que dóna servei.



FUNCIONS

 Satisfer les necessitats bàsiques d’informació.

 Oferir recursos per a la formació individual i permanent.

 Possibilitar alternatives de lleure.

 Ser un espai social, un fòrum de debat, que permeti la relació, el diàleg i l’intercanvi cultural entre els ciutadans.

 Proporcionar una oferta documental i en línia adequada i de qualitat.

 Facilitar el coneixement de l’entorn territorial a partir de l’oferta documental i informativa específica.

 Garantir l’ús públic dels mitjans tecnològics per a accedir a la informació.

 Facilitar l’aprenentatge de la metodologia i els mitjans per a accedir a la informació.

 Orientar en la cerca d’informació.

 Ser un nucli difusor i receptor de cultura.

 Crear hàbits de consum cultural, amb una atenció especial envers el foment de la lectura entesa com un element de lleure.

 Donar suport als centres educatius del municipi per incidir en la formació i l’educació dels ciutadans i ciutadanes.

 Establir una relació de col·laboració amb les associacions i entitats del municipi.

VALORS

 Dialogant: Utilitzant el diàleg en totes les situacions.

 Responsabilitat: Assumint la responsabilitat de les nostres accions i tasques.

 Participativa: Aportant noves idees i propostes en el projecte de biblioteca.

 Acollidora: Oferint un tracte amable i proper a les persones.

 Cooperació: implicant altres agents del municipi en el projecte.



ANÀLISI ESTRATÈGICA

ENTORN EXTERN ENTORN INTERN

OPORTUNITATS 22 PUNTS FORTS 23

Pertinença a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona.

3 Interès per part de l’Ajuntament en que la Biblioteca sigui el primer
referent cultural del municipi.

2

Aprovació d’un pla urbanístic que potenciarà el centre urbà del
municipi, crearà nous habitatges i impulsarà el comerç local.

3 La biblioteca disposa d’un pressupost estable 3

Existència d’una xarxa urbana d’autobusos que connecta els diferents
barris de Lliçà d’Amunt, amb parada a mig minut de la biblioteca.

2 Presència de la biblioteca a les xarxes socials com Instagram,
Facebook, i Twitter.

3

Potencial econòmic i empresarial que té el municipi (empreses com
Mango, Biokit, Figueras Seating, Leroy Merlin, etc.) estant instal·lades
al municipi

3 La Comunitat XBM, una comunitat d’aprenentatge per compartir
coneixement i fomentar la participació

3

Ubicació de la Biblioteca dins el nucli urbà de Lliçà d’Amunt, prop de
l’Escola de Música, l’Escola Bressol Nova Espurna, l’Institut Hipàtia, i
el casal de la gent gran

2 La biblioteca virtual que aporta nous serveis als ciutadans. 3

La nova visió de la biblioteca com a espai social, espai de creació i
d’experimentació.

3 La APP Biblioteques XBM: els serveis que dóna i la possibilitat de
portar el carnet al mòbil.

3

Es disposa de subvencions específiques per a les biblioteques per a
l’adquisició de llibres, millores en l’espai físic i renovació de mobiliari.

3 Molt bona acollida de les activitats de foment a la lectura adreçades al
públic infantil i familiar.

3

Ubicació de l’Espai Jove El Galliner a la planta baixa de l’edifici de la
Biblioteca.

3 Cooperació entre la Biblioteca i l’Espai Jove, fet que possibilita
l’increment d’usuaris joves a la biblioteca.

3



AMENACES 11 PUNTS DÈBILS 6

La fragmentació territorial que provoca una gran dispersió de la
població.

3 Ubicació en un edifici rehabilitat que en condiciona la distribució de
l’espai i el manteniment d’aquest.

2

La ubicació de la biblioteca en un entorn poc cèntric i no comercial 2 Espai molt diàfan que en fa difícil l’ús simultani d’activitats molt
diverses

2

Canvis en el consum cultural de la societat 3 El nombre d’habitants que disposa de carnet de biblioteca és inferior

al 40 %

2

Canvis tecnològics que esdevenen d’una forma molt ràpida 3

OPORTUNITATS (ENTORN EXTERN) 22

PUNTS FORTS (ENTORN INTERN) 23

TOTAL 45
AMENACES (ENTORN EXTERN) 11

PUNTS DÈBILS (ENTORN INTERN) 6

TOTAL 17

ÈXIT



LÍNIES ESTRATÈGIQUES  I OBJECTIUS OPERATIUS A TREBALLAR L’ANY 2020:

1. Promoure la participació de la comunitat en els projectes i activitats de la biblioteca (ciutadans, entitats,
associacions,...)

1.1.Prendre part en els òrgans participatius municipals (Consell d’Infants i altres)

1.2.Involucrar a les entitats i associacions municipals en projectes i activitats.

2. Treballar l’objectiu 12.8 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): Assegurar que les persones tinguin
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la
natura.

2.1. Portar a terme accions i activitats que ajudin als lliçanencs i lliçanenques a seguir un estil de vida sostenible.



LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 1

Promoure la participació de la comunitat en els projectes i activitats de la biblioteca (ciutadans, entitats, associacions,...)

OBJECTIU 1.1:

Prendre part en els òrgans participatius municipals (Consell d’Infants i altres)

FINALITAT

- Que la biblioteca sigui present als òrgans participatius del poble
- Incloure la visió i la participació del ciutadà en petites accions/activitats de la biblioteca.
ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE

1. Prendre part en una de les reunions del Consell d’Infants municipal
per explicar que la biblioteca està oberta a propostes, activitats, etc.
Motivar la participació dels infants en la tria de lectures per comprar,
o bé en l’elaboració d’una exposició/aparador de documents. Fer
llistat de les accions i activitats en que podrien participar.

Febrer 2020 Direcció
Representant del Consell
d’Infants municipal

2. Establir un calendari de les accions a portar a terme pels infants,
temporalitzar-ho, establir recursos necessaris i quines persones
s’encarregaran

Febrer-Març 2020 Espai biblioteca Direcció biblioteca
Nens/es del Consell d’Infants

3. Materialitzar les accions amb la implicació dels infants i el guiatge de
la biblioteca.

Abril-Desembre 2020 Mitjans de difusió locals i
propis de la biblioteca
Material
Espai biblioteca

Nens/es que han de portar a
terme les accions
Direcció / Bibliotecària
Auxiliar biblioteca

4. Establir altres òrgans participatius municipals on es pot donar a
conèixer el caràcter obert i participatiu de la biblioteca (associacions
de veïns, associació de la gent gran, associacions de joves, etc.).
Determinar accions que es podrien portar a terme amb la implicació
del propi ciutadà.

Maig-Desembre 2020 Direcció biblioteca
Tècnics d’altres àrees de
l’Ajuntament (participació
ciutadana, Joventut, etc.)

AVALUACIÓ

 Nombre d’accions portades a terme a la biblioteca amb participació dels ciutadans/es.
 Grau d’implicació dels ciutadans/es
 Resultats qualitatius d’aquestes accions, si la visió de la biblioteca que tenien aquest públic ha canviat, etc.



LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 1

Promoure la participació de la comunitat en els projectes i activitats de la biblioteca (ciutadans, entitats, associacions,...)
OBJECTIU 1.2:

Involucrar a les entitats i associacions municipals en projectes i activitats.
FINALITAT

-Incloure la visió i la participació del ciutadà en petites accions/activitats de la biblioteca.
-Crear activitats a la biblioteca a partir del interessos de la població
ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE

1. Establir una reunió amb algunes de les entitats del poble per a una
possible implicació/participació amb la biblioteca.

Febrer-Març 2020 Temps i coordinació Direcció
Entitats i associacions
municipals

2. Determinar les accions/projectes concrets a portar a terme. Possibles
accions: Escape Room, acció sobre poesia visual, etc. Establir
temporalització, tasques a fer i qui s’encarrega de cada tasca.

Març-Juliol 2020 Econòmics i materials Direcció
Entitats i associacions
municipals

3. Portar a terme les accions amb la participació de les entitats implicades Setembre-desembre
2020

Mitjans de difusió locals i
propis de la biblioteca
Econòmics
Espai / Material

Direcció
Implicació entitats i
associacions municipals
Implicació de tot l’equip

AVALUACIÓ

 Avaluació qualitativa de les reunions portades a terme amb les entitats i associacions municipals (bona disposició, ganes de participar i implicar-se, etc.)
 Accions portades a terme i amb la participació de quina entitat i/o associació municipal
 Avaluació de l’acció/activitat portada a terme (si hi ha hagut implicació, seguiment, bona disposició, si ha tingut èxit a la població, etc. )



LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM. 2

Treballar l’objectiu 12.8 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible): Assegurar que les persones tinguin informació i conscienciació pertinents per al
desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

OBJECTIU 2.1:

Portar a terme accions i activitats que ajudin als lliçanencs i lliçanenques a seguir un estil de vida sostenible.

FINALITAT

-Proporcionar informació a la població de Lliçà d’Amunt per seguir un estil de vida sostenible.
-Oferir activitats a la població que tinguin com a objectiu el desenvolupament d’un estil de vida sostenible
ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLE

1. Informar, a la reunió de tècnics de l’Ajuntament, de l’objectiu dels ODS
a treballar durant l’any, per a propiciar la col·laboració d’altres àrees.

Gener-Febrer 2020 Direcció / bibliotecària
Implicació de l’equip

2. Establir un calendari d’activitats/accions adreçades a tota la població,
per conscienciar d’un estil de vida sostenible.

Gener-Febrer 2020 Econòmics: 500 €

3. Portar a terme les activitats i accions dins la programació de la
biblioteca i en col·laboració amb altres àrees si s’escau.

Març-desembre 2020 Econòmics: 500 €
Personal
Espai
Mitjans de difusió locals i de
la biblioteca

Direcció /bibliotecària
Implicació de l’equip

4. Avaluar les accions i activitats portades a terme si han assolit l’objectiu
inicial

Març-desembre 2020 Direcció / bibliotecària

AVALUACIÓ
 Activitats portades a terme i objectiu d’aquestes.
 Avaluació quantitativa i qualitativa de les activitats (enquesta de valoració dels assistents.)
 Col·laboració d’entitats i altres àrees municipals.



REUNIONS DE COORDINACIÓ:

La direcció de la Biblioteca portarà a terme les següents reunions de coordinació i amb la periodicitat que s’especifica:

 Reunions de coordinació amb el Regidor de Cultura i la Tècnica de Cultura: cada tres setmanes o mensual.

 Reunions de coordinació amb l’equip: quinzenalment

 Reunions de tècnics de l’Ajuntament: mensualment

 Reunions de coordinació amb les biblioteques de la comarca: tres reunions durant l’any

 Reunions amb tècnics d’altres àrees de l’Ajuntament, amb centres educatius, associacions i entitats del municipi, derivades dels
objectius operatius a treballar durant l’any 2020.


