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Introducció

✓ La Història: inicis anys 80 
●Rosita Verdaguer
●Habitatges Montseny

✓ Context: barri degradat de Vic
✓ Futur: Espai de transformació

●Associació de Veïns i 
veïnes del barri del Remei



Justificació

✓ Desvetllar la curiositat pels 
llibres

✓ Facilitar l’accés al saber
✓ Espai de transformació social 

del barri.



Descripció de la Biblioteca

ESPAI 73 m de superfície
COL·LECCIÓ: 3000 documents aprox.
Altres: jocs de taula
Ordinadors: 2
Taules: 6
wi-fI
Punts de lectura: 24 



COM S’ORGANITZA EL FONS DE 
LA BIBLIOTECA



RECURSOS HUMANS
Interns i Externs (Joguines sense 

fronteres)

SERVEIS I ACTIVITATS
conta contes, préstec, wi-f



4.Descripció de la proposta

La Biblioteca: què volem?
VISIÓ: 
Volem mantenir i seguir dinamitzant el projecte que va començar 
la Rosita Verdaguer.Crear un espai amb recursos, obert a tota la 
comunitat, que actuï com a agent educatiu pel foment de la 
lectura i la recerca, amb tasques de suport curricular i de 
transformació social vinculades al barri. 
Volem que sigui una oportunitat per la cohesió social, la 
interculturalitat i el desenvolupament personal, cultural i social 
dels veïns i veïnes.



6.Objectius
12 objectius generals: pedagògica, cultural, social
pàgina 98 (Manifest de l’IFLA/Unesco 1990)
✓ Millorar la qualitat de vida dels veïns (transformació 

social, cohesió social)
✓ Ser un punt de trobada entre veïns a través de la cultura.

(“la sala de la comunitat”)
✓ Ser un equipament cultural, modern i dinàmic de la 

ciutat.
✓ Promoure l’educació individual i autodidacta, així com 

l’ensenyament formal en tots els nivells.(educació)
✓ Crear i reforçar els hàbits de lectura dels nens des de ben 

petits
ACCÉS PER A TOTHOM



6.1.Objectius específics:
 Perquè un pla de lectura? 

✓Una oportunitat per promoure el gust 
per llegir

✓Una oportunitat per promoure valors



6.2 Objectius del pla de lectura

✓ Desvetllar la curiositat pels llibres
✓ Facilitar l’accés al saber
✓ Activar la ment, la imaginació i la creació
✓ Educar en la concentració
✓ Combatre la deficiència en la comprensió 

lectora
✓ Enriquir el llenguatge oral i escrit
✓ Aprendre a relacionar la lectura amb 

coneixements tant de la vida com 
acadèmics.



6.3. Raons per llegir

✓ Per combatre l’avorriment
✓ Per no sentir-se sol
✓ Per aguditzar el sentit crític
✓ Per saber anar pel món
✓ Per ampliar el coneixements
✓ Per fer volar la imaginació
✓ Per fer amics
✓ Per aprendre a escriure
✓ Per obrir portes a feines millors
✓ Per fer-nos més persona



 6.4 Activitats 

✓ Anar a la biblioteca de Joan Triadú
✓ Programar visites d’escriptors
✓ Fer venir avis, pares, … a llegir fragments 

triats.
✓ Fer clubs de lectura 1 cop al mes
✓ Lligar la lectura amb les celebracions  

populars: la castanyada, sant Jordi 
(maratons de contes, murals col·lectius…)

✓ Elaborar el concurs del mes (enigmes)
✓ Creació d’un espai cafè-llibres per als pares
✓ Intercanvi lingüístic àrab o amazig-català



7.Metodologia i accions

1.DIMENSIÓ SOCIAL ( Bib com a entorn per a la 
comunitat,que tothom se la faci seva, i siguin usuaris 
autònoms)

2.DIMENSIÓ CULTURAL (Bib com a centre de recursos)

3.DIMENSIÓ PEDAGÒGICA (Bib com agent escolar)



7.Metodologia i accions

• 1.Comissió/Responsables de la logística 
i funcionament

• 2.Comissió/Responsables del fons 
bibliogràfic i la seva gestió

• 3.Comissió/Responsables de la 
dinamització de les activitats de la 
biblioteca



8 i 9.INDICADORS i 
AVALUACIÓ

- Omplim fitxes d’indicadors
Els resultats són els esperats?
- Podem identifcar aspectes d’èxit i aspectes 

erronis ?
- Vistos els resultats, el projecte ha de tenir 

continuïtat? Quines millores es podrien 
incorporar

-Ens comuniquem bé, per poder avaluar bé?
-Redactem una petita memòria



ANNEX

Participa!: manual per voluntàries i 
voluntaris



“Un projecte esdevé realitat 
quan al darrere hi ha un 
fonament teòric que ho 
sustenta i unes persones 
que hi creuen” 

                        Jaume Centelles



ACTIVITAT:NECESSITATS
CAS 1

Una jove  que  busca informació sobre la 
història de la ciutat.

PAPER DELS VOLUNTARIS
PAPER DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
PAPER DE LA MANCOMUNITAT
PAPER DE L’AJUNTAMENT



ACTIVITAT:NECESSITATS
CAS 2

Una nena de 10 anys que a aquest estiu no 
anirà de vacances i no li agrada el futbol.  Té 
moltes ganes de fer amics nous.

PAPER DELS VOLUNTARIS
PAPER DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
PAPER DE LA MANCOMUNITAT
PAPER DE L’AJUNTAMENT



ACTIVITAT:NECESSITATS
CAS 3

Un adult que vol aprendre a llegir i escriure.

PAPER DELS VOLUNTARIS
PAPER DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
PAPER DE LA MANCOMUNITAT
PAPER DE L’AJUNTAMENT



L’equip de voluntàries
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