
PLA
D'ACCIÓ
2021

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

BIBLIOBÚS GUILLERIES



BIBLIOBÚS GUILLERIES

Carrer Manresa, 13
Polígon industrial "Mas Beuló" 08500 Vic

Rep el suport de la Biblioteca Joan Triadú de Vic

Telèfon : 616 978 825
Correu electrònic : b.guilleries@diba.cat
Pàgina web:
https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliobus-guilleries

Xarxes socials:
Instagram
Facebook

Redacció del document: Anna Collell Jordà

Equip de treball:
Directora: Rosa Garcia Vivet (subt. Anna Collell Jordà)
Conductor i tècnic auxiliar: Joan Costa Casanovas 



INTRODUCCIÓ

L’any 2020 ha estat un any de canvis a nivell mundial com a conseqüència de la pandèmia
provocada per la Covid-19, que va esclatar el mes de març.

El panorama d'incertesa que vivim ens fa plantejar un nou pla d'actuació, que s'ha d'adaptar a  les
noves realitats derivades de la situació sanitària, oferint eines per a superar la crisi.

La pandèmia va provocar la cancel.lació i repogramació de pràcticament tots els esdeveniments
del calendari, reestructuració de serveis, nous protocols, canvis de rutes i horaris del servei, 
 teletreball, etc... Malgrat tot, s'ha assolit un 75 % dels objectius de l'any anterior. Un punt clau ha
estat la capacitat d’adaptació per avançar cap a una realitat diferent que ha exigit canvis profunds
en la gestió dels serveis de proximitat, espais públics i equipaments locals. Aquest any és una
oportunitat per repensar alguns aspectes del servei i donar respostes, amb una visió realista i,
alhora, entusiasta.

La situació actual ens ha fet replantejar i prioritzar les tres línies estratègiques següents:

Promoció de la lectura i la col.lecció.
Amb l'atenció directa i personalitzada a l'usuari hem detectat quines són les seves necessitats. És
per això que volem aprofitar aquest avantatge per consolidar un servei adreçat a les persones,
avançar-nos als seus interessos i ser propers a la ciutadania, augmentant la transparència i la
comunicació.

Col.laboració amb els agents del territori.
Establir aliances amb les administracions i entitats del territori per per tal de construir una societat
més inclusiva, cohesionada i culturalitzada.

Enfocament híbrid del servei: punt de trobada físic i virtual.
Donar visibilitat i englobar els serveis virtuals i els serveis presencials. La transició digital ha de
venir acompanyada de recursos i mecanismes per garantir la inclusió digital en tots els àmbits, per
tal d'evitar que es puguin generar noves desigualtats com a conseqüència d’aquest procés. S'ha de
treballar per tal que aquest model, tant l'entorn digital (virtual) com el presencial (físic), ofereixin les
mateixes funcionalitats.

El document que es presenta a continuació detalla les línies de treball i objectius que es duran a
terme el 2021. 



VALORS
Proximitat i equilibri territorial.
Treball en xarxa i cooperació.
Tracte personalitzat orientat a les persones.
Equip humà i professional compromès: eficicàcia i eficiència.
Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda
2030, des de la triple dimensió: social, ambiental i econòmica.

VISIÓ
El Bibliobús Guilleries ha de ser un agent cultural dinàmic de referència, que
dinamitzi i aporti coneixement al territori, cohesió social i participació ciutadana.

MISSIÓ
El Bibliobús Guilleries és el servei públic de biblioteca mòbil que ofereix lectura
pública, promociona la cultura i vetlla per fer arribar els recursos i serveis
d'aprenentatge, formació i lleure.
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DEBILITATS

AMENACES

FORTALESES

OPORTUNITATS

Consolidació del servei

Personal compromès 

Projectes lectors que tenen molt bona acollida 

El model de servei actual genera molta feina extra per part del personal
Necessitat de poder disposar d'una figura de reforç permanent, i que es

Dificultat per donar resposta a totes les demandes de la ciutadania
        pugui fer càrrec també de les casuístiques del local

Suport dels Tacs itinerants de la GSB 
Suport de la Biblioteca de Vic 

Poc coneixement dels serveis online per part dels usuaris
Disminució de les visites escolars i altres serveis de la gent gran
Enviament automàtics de correus  del programa de gestió de biblioteques
Sierra que generen desconcert i incomoditat als usuaris

Més espais per a l'organitzacio gràcies a l'ampliació d'estanteries
Col.laboració dels ajuntaments, especialment en la difusió dels horaris
Bona relació amb el teixit associatiu i amb els equipaments municipals
Treball conjunt amb les altres biblioteques de la comarca
Suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB)

Capacitat d'adaptació que ha exigit canvis en la gestió del servei 
Fidelització dels usuaris

Bon tracte i atenció personalitzada
Coneixements de prescripció literària per part de l'equip

Entorn de treball VPN

Escenari marcat per la complexitat i l'ambigüitat

Poc assessorament i recursos en el model de teletreball 

Incertesa constant dels horaris de servei

Personal sobrecarregat



1) Actualització dels fons d'interès actuals:

Legiland | Comparar el llistat de la plataforma Legiland amb el nostre fons documental
associat.  Actualització, eliminant llibres que no són de la plataforma i afegir els que ho siguin.
Pla Lector | Actualitzar el fons i identificar tots els llibres homogèniament, i col.locar-los un
picto identificatiu. Excloure de PI els documents de Legiland i Pla Lector.
Famílies | Canviar el nom de Racó de pares per Famílies, renovar el picto i esporgar. Adquisició
de llibres més nous per tal que aquest fons sigui més actualitzat i actractiu.
Vida sana | Detectar més llibres que formen part d'aquest centre d'interès. Renovar el picto.

2) Creació de nous centres d'interès:

ODS | Crear un fons especial en el que hi hagi representats els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Petits lectors | Identificar llibres de contes infantils (I * fins a 6 anys), que són per als més
petits, i col.locar-los un picto específic. Distingir la  lletra de pal i la lletra lligada.
Cuina | Englobar i crear un centre d'interès de tots els documents relacionats amb la cuina:
receptes, alimentació, productes, begudes etc...
Món laboral | Creació d'aquest nou fons, per tal d'afavorir la consulta de documents que aportin
coneixements de competències i facilititar l'accés al món laboral. Elaborar pictos i fer difusió
del fons.
Aprenentatge d'idiomes | Promocionar l'aprenentatge d'idiomes, i ajuntar els documents
d'aquesta matèria d'adults amb els d'infantil. Crear pictos i fer difusió del fons.
Altres fons a determinar | Autoajuda, Animals, plantes i horticultura, esports i oci,
sostenibilitat, coses de la llar, Viatges i excusionisme (...)

Promoció de la lectura 1.
i la col·lecció

1.1. Organització del fons documental per centres d’interès, classificació i retolació. 

Fins 
31 març Direcció i

tècnic auxiliar 

Llistats de fons
Esporgada
Selecció acurada
Elaboració de pictos

RECURSOS INTERNS:

Fins 
30 juny Direcció i

tècnic auxiliar 

Llistats de fons
Esporgada
Selecció acurada
Elaboració de pictos

      RECURSOS INTERNS:

Indicador:
L'acció  

Indicador:
L'acció  



2) Elaborar documents de recomacions

Elaboració de continguts amb ressenyes breus per tal de destacar la col.lecció
Donar a conèixer el fons documental que pot ser d'interès per als usuaris, amb una breu
descripció de l'obra.

Oferir aquests continguts en els mitjans de comunicació local
Publicació de les recomanacions en setmanaris (paper) i revistes (en format digital i paper).

3) Nova retolació del bibliobús:

Redistribució del fons documental | Fer un diagnòstic i analitzar els espais del vehicle per tal
de realitzar una bona distribució i reestructurar l'organització del bibliobús. 

Rètols més visibles i atractius | Fer un diagnòstic i analitzar els espais en relació al fons
documental i reestructurar l'organització dels bibliobús. Cal aprofitar que els usuaris no
accedeixen a l'interior per dur a terme aquestes millores..

Elaborar el llistat
Crear el collage de
novetats
Impressió i post

RECURSOS INTERNS Indicador: Nombre
de publicacions

1) Elaborar materials de difusió de les noves adquisicions

Carpesà de novetats
Imprimir i arxivar totes les novetats en una carpeta per tal que es pugui consultar
presencialment.

Publicació a les xarxes socials i a la biblioteca virtual
Oferir la informació per canals telemàtics, que es puguin consultar en un entorn digital.

Fins 
30 juny Direcció i

tècnic auxiliar 

Llistar els rètols
Elaboració dels rètols
en format vectorial
Impressió a copisteria

RECURSOS INTERNS
I EXTERNS Indicador:

L'acció  

1.2. Difusió del fons documental. 

1 vegada 
al mes Direcció  

2 vegades 
al mes Direcció  i

tècnic auxiliar

Establir contactes 
Enviament dels
continguts
Impressió

RECURSOS INTERNS Indicador: Nombre
de publicacions



2) Prioritzar les ofertes culturals i innovadores, que promoguin el teixit social, així
com propostes d'aprenentatge, que facilitin la formació en l'àmbit laboral.

Posar en valor i donar suport als clubs de lectura existents i crear-ne de nous
Oferir assessorament, donar resposta a les demandes. Programar visites d'autors.

Realitzar alguna activitat de bibliolab per a la gent gran, si la situació sanitària ho permet.
Oferir actvitats innovadores d'experimentació per a col.lectius vulnerables, els quals han patit
en la solitud els efectes de la crisi sanitària i necessiten estímuls que despertin el seu interès i
afavoreixin l’intercanvi de coneixement.

Potenciar el fons d'interès de Món laboral i Aprenentatge d'idiomes per tal d'afavorir la
inclusió laboral
Oferir la informació per canals telemàtics, que es puguin consultar en un entorn digital.
Vehicular aquests recursos a través dels espais joves dels municipis.

1.3. Impulsar noves inciatives de promoció de la lectura i continuar oferint els
serveis actuals: Legiland, Pla Lector, Clubs de lectura, etc...

1) Diagnosticar i analitzar les característiques del territori

Contactar amb persones compromeses i coneixedores del seu entorn
Presentar propostes d'extensió del servei i promoure la cultura, aprenentatge  i la cohesió
social del territori.

Analitzar quines propostes poden tenir garantia d'èxit
Valorar amb l'equip i agents col.laboradors si es disposen de recursos suficients per tirar
endavant la proposta, tenint en compte que la situació sanitàra sigui favorable.

Fins 30 
juny Direcció,

tècnic auxiliar
i altres agents 

Agenda de contactes
Coneixement del
territori
Suport de la XBM

RECURSOS INTERNS Indicador: 
Contactes establerts

Fins 31 
desembre Direcció,

tècnic auxiliar
i altres agents 

Documents interns
Suport ILC
Suport XBM i GSB

RECURSOS INTERNS I
EXTERNS

Indicador: 
Activitats realitzades



1) Creació d'un nou fitxer per a cada municipi amb totes les dades dels agents
locals, contactes i informacions, que s’actualitzaran i es revisaran periòdicament:

Dades del municipi: Pàgina web, xarxes socials, habitants, dades de contacte de l'ajuntament
(correu electrònic, telèfon, adreça), horari de l'ajuntament, ,...
Consistori:  Partit polític, contactes: alcalde/essa, regidor/a, etc...
Parada del bibliobús: Ubicació, horaris (diferents modalitats aplicades), lavabos, connexió,
telèfon mòbil de contacte en cas d'incidència.
Educació: Dades de contacte escoles, AMPAs, llar d'infants, instituts,... 
Casals d'avis: Dades de contacte dels serveis a la gent gran.
Joves: Dades de contacte de punts juvenils i espais joves.
Clubs de lectura: Dades de contacte dels coordinadors, temporalització, etc...
Altres serveis puntuals: Casals d'estiu, Bibliopiscines, etc..
Comunicació local: Revistes, setmanaris, i altres mtijans de comunicació local
Associacions: Llistat i contactes.
Folklore: Patrimoni, Festa Major, Festes Locals, fires i altres celebracions,..
Comerç: Dades de l''Associació de comerciants.
Esports i oci: Llistar els serveis.
Equipaments municipals: Locals socioculturals, teatre, etc..
Altres agents del territori: Llistar.
Web local i bibliobús: Vetllar per tal que la informaciói sigui visible i estigui actualtizada.

2. Col·laboració amb els 
agents del territori

2.1. Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa i cooperació amb els
agents locals, com a valor d’innovació en la prestació de serveis públics i el
desenvolupament local

Cada 
trimestre Direcció i

tècnic auxiliar 

Dades Idescat
Web ajutnaments
Butlletins municpals
Documents interns

RECURSOS INTERNS: Indicador: Fitxer
actualitzat



2) Mantenir-se al dia de la realitat de cada municipi.

Xarxes socials: Detectar i seguir a les xarxes socials perfils d'ajuntaments,
escoles, llars d'infants, punts joves, etc... dels municipis que es dona servei.
Butlletins: Subscriure's als butlletins telemàtics municipals dels municipis.
Premsa local: Mantenir-se informat de les notícies relacionades amb el territori.

Cada 
setmana Direcció i

tècnic auxiliar 

Consulta de la
informació a través
dels diferents canals

RECURSOS INTERNS: Indicador: No
mesurable

3) Informar, assessorar i fer el seguiment dels municipis interessats en incorporar
millores estructurals i mobiliari vinculats al servei de bibliobús, mitjançant la línia
d'ajuts del Pla Complementari.

Contactar amb els ens locals: Ser proactius i detectar quins ajuntaments poden
estar interessats en presentar actuacions de millora del servei.
Assessorar i fer propostes: Informar de quines empreses hi ha al mercat, i quins
elements innovadors poden ser del seus interessos, punts d'ubicació de les bústies
de retorn, etc... 
Fer el seguiment: Informar a la cap de zona de quins ajuntaments han presentat
propostes i mantenir-se al corrent de les actuacions que es duran a terme. 

Fins 28 
febrer

Direcció 
Bases de les
subvencions

RECURSOS INTERNS:
Indicador: Nombre

d'actuacions

1) Atendre les demandes i les necessitats dels agents locals i vetllar per aconseguir
serveis d'extensió bibliotecària:

Emplaçaments: Gestionar les sol.licituds de servei, i realitzar els informes
oportuns que avalin alguns canvis de parades (actualment n'hi ha dues de pendents
no resoltes: Institut de Gurb i Collsuspina), i atendre i vehicular les demandes de
nou servei de lectura pública (com per exemple, a Malla).

2.2. Garantir un equilibri territorial  de la prestació de serveis entre tots els 
municipis representats



Biblio@ccés: Oferir materials i activitats que donin suport a serveis existens, com
el de biblio@ccés de Vinyoles, i promoure i donar suport a la creació de nous
serveis com el bibio@ccés de St Vicenç de Torelló, que actualment està en procés.

Punts de recollida: Propiciar que els ajuntaments disposin d’un espai municipal en
què es pugui deixar una caixa de retorn i recollida de documents per als usuaris
que no coincideixen amb l’horari del bibliobús. Fer el seguiment de si disposen
d'algun servei: bústia de retorn, espai municipal, etc.. i informar-ne als usuaris.

Franges horàries i freqüències: Vetllar per tal que els horaris i les freqüències es
corresponguin amb les necessitats de cada municipi, i analitzar tots els factors
(població, serveis, etc...) per tal que de garantir una bona distribució dels recursos. 

Activitats: Programar un mínim d'una actvitat i/o espectacle degudament
seleccionat per a cada municipi. Aquest any 2021, s'ha optat per ofertar uns
espectacles de caire lúdic, que puguin programar-se a l'aire lliure, per tal de lluitar
contra l'aïllament social. També s'han distribuit les activitats intentant compensar
els municipis que s'ha vist més afectats per la reducció d'hores de servei. 

Fins 31 
gener

Direcció 
Bases de les
subvencions

RECURSOS INTERNS:
Indicador: Nombre de
sol·licituds, nombre

activitats, etc...

2.3. Afavorir la comunicació entre ajuntament-bibliobús-GSB-entitats-usuaris

Repensar nous sistemes de comunicació que facilitin les tasques: 
La quantitat d'interaccions i consultes que s'han d'atendre: usuaris, GSB,
ajuntaments, escoles, instituts, entitats socials, companyies d'espectacles,  etc...
implica una gestió  complexe a l'hora de complir amb tots els compromisos.
Es desenvoluparan idees que puguin facilitar aquestes tasques i afavorir la
comunicació i interacció entre els diferents agents.

Fins 31 
desembre Direcció i

tècnic auxiliar

Documents interns
Idear fòrmules de
gestió i planificació

RECURSOS INTERNS:

Indicador:
Documents o

sistemes de gestió



1) Establir mecanismes que permetin donar continuïtat als serveis  que es facin tant
en un entorn com en l’altre, garantint-ne sempre la continuïtat.

Unificar els recursos presencials i virtuals
Llistar els recursos online i presencials, i tenir una perspectiva general de tots els serveis i
recursos que ofereix el carnet de la XBM.

Millorar la imatge a les xarxes socials
Donar a conèixer el nou perfil d'Instagram del bibliobús i arribar als usuaris reals i potencials.

Assessorar i informar els usuaris en l'ús de l'ebiblio, l'app de biliotequesXBM, i altres
plataformes virtuals que puguin ser del seu interès
Donar eines per a la competència digital, i propiciar l'autonomia de l'usuari per a les gestions del
servei.

Actualització de dades a la biblioteca virtual
Millorar els continguts de la Biblioteca virtual, renovar fotos, actualitzar informació de clubs de
lectura, centres d'interès, etc.. Incloure un espai en el que es pugui publicar documents interns:
protocols, plans d'acció, memòries, etc...

Incorporar la pantalla informativa dins del vehicle, amb l'objectiu de publicitar tots els
continguts que puguin ser d'interès per a la ciutadania
Una vegada instal.lada la pantalla caldrà definir els continguts a destacar.

3. Enfocament híbrid 
del servei : Punt de trobada físic i virtual

3.1. Davant del nou escenari cal definir propostes que contemplin l’assoliment de
fites socioculturals en dos entorns diferents –presencial i virtual-.

Fins 31 
desembre Direcció i

tècnic auxiliar 
Documents interns
Mòbil i tablet
Suport informàtic

RECURSOS INTERNS
I EXTERNS:

Indicador: L'acció
i la valoració 



1) Detectar les necessitats formatives i de recursos de l'equip en matèria de
competència digital i gestió del temps.

Facilitar la participació en les activitats formatives proposades per la GSB.
Vetllar per tal que el personal tingui la formació adequada per al desenvolupament de les seves
tasques. 

3.2. Millorar la gestió del temps al treball (físic i remot)

2)  Evitar sobrecàrregues de feina i disminuir les hores d'escreix que s'acaben
realitzant , que no són renumerades ni es compensen en dies de descans.

No superar la dedicació equivalent a la jornada laboral establerta per normativa
Tenir en compte que les condicions del servei dificulten el treball intern, i l'acumulació de
tasques de manera telemàtica genera cansament físic i psicològic.

Fins 31 
desembre Direcció  Suport professional

RECURSOS
EXTERNS:

Indicador: 
Necessitats satisfetes

Fins 31 
desembre Direcció i

tècnic auxiliar 

Planificació de
tasques
Suport itinerant

RECURSOS INTERNS
I EXTERNS:

Indicador: 
Càlcul hores extra

3)  Millora de nous  processos -postcovid- que es realitzen cada mes.

Redacció dels horaris (pendents del Procicat)
Incentivar mecanismes per abordar els canvis amb menys estrès i de forma més resolutiva. 

Recollida de dades: estadístiques, de control, etc...
Crear una plantilla mensual que faciltiti la recollida de dades, anotar les hores reals a les
parades  (diàriament), full de registre de mascartes FFP2, etc..

Optimització d'altres processos 
Facilitar recursos adequats per adaptar-se al model d'atenció a l'usuari a l'exterior, millorar els
processos de tractament de material en quarantena, i altres mesures preventives.

Diàriament Direcció i
tècnic auxiliar 

Documents interns
Protocols

RECURSOS INTERNS
I EXTERNS:

Indicador: 
Documents de gestió



Totes les 3 línies estratègiques que s'han definit estan interrelacionades entre elles.

L'assoliment dels objectius implica el compromís i la interrelació de l'equip del
bibliobús, comptant el treball en xarxa i la complicitat dels agents socials del
territori. Aquestes col.laboracions són clau per a l'exit.

El servei de bibliobús vol contribuir a proporcionar a tothom accés a l’educació, la
formació i el ple desenvolupament del seu potencial.

El servei de bibliobús vol dur a terme processos de millora contínua en relació amb
la transparència i les dades obertes, i vol contribuir a promoure  societats
pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, facilitar
l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives
a tots els nivells.





Amb la col.laboració de :




