ACTA de la REUNIÓ DEL PATRONAT
de la FUNDACIÓ BIBLIOTECA SOCIAL
a la Biblioteca Andreu Nin de Barcelona
25 de febrer de 2016, 18:00h
(Número 1/2016)
Assistents: Adela d’Alòs-Moner, Assumpta Bailac, Montserrat Caminal, Eulàlia Espinàs,
Hilario Hernández, Glòria Pérez-Salmerón, Josep M. Rodríguez, Lluís Toledano.
Excusen la seva presència: Felipe Campos, Carme Fenoll.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (set. 2015)
2. Informacions generals de la Fundació
3. Proposta d'incorporació d'un nou membre al Patronat de la Fundació
4. Tancament 2015: informació prèvia
5. Mapa: estat de la qüestió
6. 2ª edició del Premi “Biblioteca Publica i compromís social”: estat de la qüestió
7. Proposta de projecte de "mentoring"
8. Noves vies de finançament de la Fundació
9. Plans 2016: establir projectes clau i pressupost
10. Torn obert d’intervencions

Temes tractats i acords:
1

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Acta de la reunió del 22 de setembre de 2015: s'aprova per unanimitat.
Es suggereix que el Patronat pugui disposar de les actes dues o tres setmanes després
de la reunió. La secretària ho procurarà.

2. Informacions generals de la Fundació –PresidentaAdela Alòs informa dels següents aspectes:
- Darrerament s'han publicat dos articles relacionats amb la Fundació, els quals es
troben a la web: Les biblioteques socials, un valor de futur? de Sandra Sanz
Martos, publicat a .COMeIN Revista de los Estudios de Ciencias de la Información
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y de la Comunicación de la UOC (http://fundacionbibliotecasocial.org/lesbiblioteques-socials-un-valor-de-futur/); i Usuarios en vulnerabilidad social ¿por
qué y para qué generar capital cultural desde la biblioteca? de José-Antonio
Gómez-Hernandez,
publicat
a
ThinkEPI
(http://fundacionbibliotecasocial.org/usuarios-en-vulnerabilidad-social-por-quey-para-que-generar-capital-cultural-desde-la-biblioteca/)
El proper número de Mi Biblioteca publicarà un article sobre la biblioteca Bon
Pastor, guanyadora del premi de l'any passat, seguint l'acord que es va establir
amb ells.
En Lluís Vicente, bibliotecari especialista en marketing i captació de recursos, s'ha
ofert a col·laborar amb la Fundació facilitant idees i metodologia per aconseguir
patrocinis i mecenatge.
S'ha rebut la visita d'un professor de Buenos Aires interessat en l'activitat de la
Fundació
El programa "Oficis...." de TV3 ha convidat a l'Adela d'Alòs per a una entrevista
El premi anual de qualitat que otorga SEDIC (Sociedad Española de
Documentación e Información Científica) ha convidat a formar part del comitè
organitzador a l'Adela d'Alòs en l'edició d'enguany, dedicada a destacar un
projecte de creació de serveis i recursos d'informació per a la cerca de feina a les
biblioteques.
S'ha inscrit la Fundació a l'Associació Catalana de Fundacions, a través de la qual
s'ofereixen serveis i cursos específics.
Les dades de seguidors a les xarxes socials de la Fundació que van creixent dia a
dia. A dia d'avui: 1.569 a Twitter i 821 a Facebook.

3. Proposta d'incorporació d'un nou membre al Patronat
L'Adela d'Alòs, en qualitat de presidenta, proposa incorporar a Eduard Ballester com nou
membre del patronat, en substitució de la dimissionària Carlota Falgueras. Eduard
Ballester és gerent de l'associació acidH, dedicada a persones amb intel·ligència límit.
S'accepta per unanimitat.

4. Tancament 2015: informació prèvia
- Balanç 2015: en Josep M. Rodríguez, tresorer de la Fundació, informa que s'està
treballant per tenir la liquidació del pressupost i el balanç econòmic corresponent a
l'exercici 2015 properament per a que pugui ser aprovat, i presenta una primera
aproximació en la es preveu un dèficit de prop de 1.000€ que poden ser sufragats amb el
romanent de l'exercici anterior.
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- Memòria 2015: Eulàlia Espinàs, secretària de la Fundació, presenta l'esquema de
continguts i s'acorda seguir al màxim la memòria de l'any anterior. La secretària
demanarà aquella informació específica que li faci falta per completar la memòria als
diversos membres del patronat i l'enviarà properament per a que pugui ser aprovada.

5. Mapa web de projectes: estat de la qüestió
L'Adela d'Alòs informa que s'han elaborat el web amb el calendari previst i que està actiu
des del mes de novembre. Paral.lelament, s'han presentat les justificacions de despesa i
liquidat els comptes amb la Reading & Writing Foundation, promotora del
projecte. Per últim, s'han introduït al web les millores suggerides, excepte la
d'incloure totes les entitats socials involucrades en els projectes, ja que en alguns casos
són moltes i dóna problemes.
Per últim proposa no incloure en el Mapa aquells projectes que no hagin obtingut
almenys la qualificació de 5 per part de jurat del Premi. S'aprova.

6. 2ª edició del Premi “Biblioteca Publica i compromís social”: 2ª edició: estat de la
qüestió
La Montse Caminal, coordinadora del Premi del patronat, prèvia a la reunió, ha enviat
una documentació molt completa als membres del Patronat sobre els projectes rebuts i
el marc de treball del jurat. I informa del més rellevants fins a dia d'avui:
- els equips del jurat han funcionat molt bé, inclòs l'equip nou dels guanyadors de l'any
passat.
- s'han presentat 31 projectes (10 més que l'any anterior), dels que s'ha n'ha exclòs 1
perquè el projecte no tenia l'any de trajectòria requerit.
- s'han rebut moltes consultes per part de les biblioteques, prèvies a la presentació, i es
valora la importància de fer-los un cert acompanyament.
- 3 dels projectes que han quedat finalistes, ja s'havien presentat l'any anterior
- a diferència de l'any anterior, els projectes provenen de gairebé totes les comunitats
autònomes
- per àmbits dominen els que es dediquen a discapacitats, gent gran i infància.
El patronat felicita unànimement a la Montse Caminal per la feina feta.
S'acorda que a l'acte d'entrega del premi, a més de la presidenta de la Fundació i
assisteixin els 2 membres del jurat del projecte guardonat i els 3 membres del jurat que
seleccionen el guanyador entre els projectes finalistes.
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Paral.lelament es fan diversos suggeriments de millora de cara a la propera edició:
a. definir què entenem per "projecte de compromís social"
b. ser més estrictes en la valoració inicial dels projectes i el compliment dels requisits
c. fer una reunió amb un grup del jurat per establir criteris comuns per a la valoració
d. que els projectes finalistes puguin ser un o dos per equip de jurat i no dos com fins ara.

7. Proposta de projecte de "mentoring"
Assumpta Bailac exposa les idees clau que ha pensat per a tirar endavant aquest projecte
amb els acords següents:
- la finalitat de la proposta és impulsar una acció que afavoreixi i augmenti els projectes
de compromís social des de les biblioteques públiques.
- els objectius són tant oferir un acompanyament personalitzat a les biblioteques a l'hora
de fer un projecte, com que aquestes tinguin un reforç expert davant dels estaments
polítics locals.
- la primera acció serà l'elaboració d'un tutorial, que pugui ser una guia tan en
l'assessorament presencial com virtual, sobre "com es fa un projecte", tant en general
com d'àmbit social.
- comptar amb voluntaris experts que vulguin col.laborar amb la Fundació. El treball
s'iniciarà amb 4/5 persones que vulguin elaborar el tutorial. Es farà difusió a través del
web, per obrir la possibilitat de col.laborar. L'iobjectiu es crear un grup de "seniors
experts", coordinats per Assumpta Bailac.
Es proposa que aquest sigui un dels nous projectes de l'any 2016, motiu pel qual s'haurà
de fer una provisió econòmica per a l'elaboració del tutorial online. L'Assumpta Bailac
passarà pressupost previsible al tresorer.

8. Noves vies de finançament de la Fundació
En Josep M. Rodríguez informa que s'ha intentat treballar amb la Banca Fiare, però no ha
estat possible, motiu pel qual actualment es continua treballant amb la Caixa i s'estan
fent les gestions per treballar amb Triodos Banc.
Pel que fa a les accions possibles, de moment es preveu una primera acció de
micropatrocinis personals. Paral·lelament, en Lluís Vicente, bibliotecari que s'està
formant en temes de finançament de projectes, s'ha ofert per aportar idees en el
llançament d'aquesta línia. Oferiment que ha estat molt ben vingut i s'està a l'espera que
presenti un primer document.
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9. Plans 2016
Els presents estableixen els projectes clau per a l'any 2016:
1. Premi “Biblioteca Publica i compromís social”:
2ª edició (primavera-estiu): acte d'entrega del premi i donacions econòiques
3ª edició (tardor): convocatòria (amb millores suggerides)
2. Mapa web de projectes socials: presentació pública i difusió (primavera)
3. Micromecenatge: inici de les accions, d'acord amb les idees que es presentin
4. Projecte de Mentoring: cerca de voluntaris i l'elaboració del tutorial
5. Idees que ens mouen: actualització permanent
6. Difusió i web: manteniment i actualització
Es presenta una primera aproximació del pressupost 2016 per part del tresorer.
Pressupost pendent de completar amb els acords d'avui (ingressos previsibles per
micromecenatge i despesa previsible pel projecte de mentoring). El definitiu serà enviat a
la resta de membres del patronat.

10. Torn obert d’intervencions
- L'Adela d'Alòs proposa fer una acció per observar com li ha anat a la biblioteca
guanyadora del premi de fa un any: enviar-li un breu qüestionari i demanar-li que envii
un breu vídeo de mòbil, per a penjar i difondre a través del web. S'acorda.

La reunió finalitza a les 20,30h.
Eulàlia Espinàs, secretària del Patronat
Barcelona, març 2016
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