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2. Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública, 
i desenvolupar projectes que posicionin la biblioteca com a laboratori de 
creació i experimentació multidisciplinar, especialment en sectors intensius 
en tecnologia i coneixement. 	

2.1. Impulsar serveis presencials i virtuals, per tal de promoure la lectura i el 
consum cultural, fomentar la inclusió social i el progrés econòmic local i 
contribuir a la inclusió digital per assolir societats més i millor informades. 

2.2. Potenciar la col·lecció de les biblioteques amb estratègies que afavoreixin l’ús i 
la màxima rendibilitat de les col·leccions existents, tenint en compte els nous 
suports de lectura. 

2.3. Enfortir els professionals de la biblioteca pública com a principal valor del 
servei bibliotecari. 

2.4. Incorporar la perspectiva de l’usuari i l’eficiència econòmica en l’avaluació i la 
millora contínua.  

2.5. Potenciar les eines informàtiques de les biblioteques, com a resposta a noves 
necessitats i a la funció estratègica de la tecnologia en els espais bibliotecaris.  

2.6. Adaptar els processos interns de la GSB per a respondre amb més flexibilitat i 
agilitat als serveis oferts als municipis i a les seves  biblioteques. 

 

3. Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques 
i la seva cooperació amb els agents locals com a valor d’innovació en la 
prestació de serveis públics i el desenvolupament local.  
3.1.     Fer més visibles les biblioteques de la XBM i el seu valor. 
3.2.     Impulsar  mecanismes de cooperació de les biblioteques amb els agents 

locals per consolidar la cohesió de cada biblioteca en el seu territori, i 
potenciar la participació dels usuaris i la ciutadania com a valor del servei.  

 
 

 


