AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Cultura
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Espai de lectura a l’Espai Cívic La
Rosaleda
NOM BARRI: Devesa-Güell
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Devesa-Güell
Quantitat assignada al barri: 41.938,05 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Ubicar un Espai de lectura a l’Espai Cívic La Rosaleda a la Devesa

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
Espai Cívic La Rosaleda, (antigues dependències de l’OME).
S’ha pensat en ubicar-ho en una de les sales, la més petita, que fa uns 11
metres quadrats.
Disposa de dues taules i unes vuit cadires i una prestatgeria amb alguns
llibres cedits pels veïns.

INFORME TÈCNIC:
1. Les dimensions de l’espai previst són molt reduïdes. Les dimensions
mínimes que es plantegen per a un Punt de lectura són d’uns 60 m
quadrats. Per tant, si no es disposa d’un espai més ampli i amb
més possibilitats, haurem de parlar d’un Espai de lectura.
2. Caldria disposar d’accés a Internet per a:
-

mantenir la base de dades del fons

-

mantenir les altes i baixes del fons

-

si es volgués realitzar préstec.

3. Atesa la mancança en l’espai i la proximitat d’altres equipaments
bibliotecaris, estem parlant d’un espai on els llibres, la lectura i la
cultura en general tinguin la seva importància. Per tant, no es
tracta de disposar d’una col·lecció molt elevada de llibres, sinó
que siguin un element de dinamització. Estem parlant de disposar
d’una quantitat d’entre 100 o 150 llibres fixos al punt. Davant
d’una quantitat tan petita, s’obren diverses possibilitats:
-

Fer una selecció temàtica: disposar d’una selecció a partir
d’un tema concret com podria ser llibres sobre boscos urbans,
llibres sobre rius, etc. Això permetria que es disposaria d’un petit
tresor sobre un tema específic que podria tenir el seu interès
almenys per algunes persones

-

Fer una selecció participada: que els veïns i veïnes del barri
proposin cadascun d’ells un llibre que es compri i estigui a
disposició a l’Espai de lectura. Això podria ajudar a que les
persones del sector se sentissin més propi el projecte i, per
exemple, que un cop al més, una persona del barri, comentés
el llibre que ha proposat i el compartís amb la resta de

persones.
4. Cal que el fons estigui convenientment catalogat mitjançant un
programa de fàcil gestió. Pel volum de llibres no caldria un
programa específic i podria ser perfectament un excel o similar.
5. Seria interessant disposar de subscripció a un o dos diaris i a
algunes revistes.
6. Cal disposar d’espai suficient per a que la població pugui
consultar llibres en el mateix espai.
7. Es poden organitzar activitats de promoció lectora com tertúlies
amb autors/es, club de lectura, activitats infantils, tallers, xerrades
vinculades a la lectura, etc.
8. Es poden sol·licitar lots itinerants a les biblioteques públiques si es
vol aprofundir sobre algun aspecte.
9. Hi ha una despesa inicial per a dotar l’espai i una molt més
lleugera

de

manteniment

anual

que

caldria

assegurar

posteriorment.
10. No té sentit oferir un servei de préstec interbibliotecari en un barri
de la ciutat en el qual els veïns estan a la mateixa distància de
l’Espai Cívic que de la biblioteca pública més propera.
11. El model de gestió seria aquell en el qual:
L’Ajuntament assumeix inicialment:
 Fons inicial (pressupostos participats)
 Mobiliari (pressupostos participats)
 Orientacions per a l’obertura (Biblioteques)
L’entitat assumeix:
 Aportació del personal per l’entrada del fons al catàleg i el
control de punt a control
 Adquisició, catalogació i tractament del fons
 Ordinador i programa de gestió del fons
 Cost, organització i difusió de les activitats de foment lector

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
Aportació inicial
Fons inicial
Mobiliari
Material fungible
Altres
TOTAL (IVA inclòs) =

6.000 Euros

