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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ABADA EL 04/03/2010 
 
 
ASSISTENTS 
 
Pepi Diéguez 
Júlia Fernández 
Enma Hernández  
Gabriela Paino 
Alfons Codina 
Lidia Arbués 
 
HORA I LLOC DE REUNIÓ  
 
La reunió té lloc a les 21:30 hores del dia 4 de març del 2010 a Ordino. 
 
ASSUMPTES TRACTATS  
 
EBLIDA:  
Es decideix donar d’alta l’Associació a l’EBLIDA. És una entitat independent formada 
per associacions de biblioteques i centres d’Informació i documentació. No es paga 
quota i és una manera de donar-se a conèixer a nivell internacional. 
 
L’EBLIDA subvenciona projectes a posteriori: es presenta un projecte ja realitzat i 
l’entitat subvenciona part del que ha costat. Per tant, es pot presentar el projecte de 
digitalització, ja que l’EBLIDA té una línia de digitalització i difusió. És una de les 
prioritats de l’entitat.  
 
Programa de participació a la UNESCO: 
El projecte ha passat la primera fase de selecció que ha portat a terme la CNAU i el 
resultat final se sabrà segurament al juliol. 
 
D’altra banda, es proposa fer un escrit per a la premsa explicant el projecte, ja que les 
informacions que s’han publicat no són massa exactes. 
 
Cursos i activitats: 
Es decideix, tenint en compte les votacions i les necessitats actuals de biblioteques i 
entitats culturals, que es farà el Curs de blocs per a biblioteques, arxius i centres de 
documentació. Aquest curs es vol fer entre abril i maig. Ja s’han demanat 
pressupostos a diferents entitats i empreses: 
 

o SEDIC: queda descartat ja que han presentat un pressupost de 5000 euros. 
o Empresa Catorze, del Sr. Javier Leiva: aquesta empresa fa un curs de blocs, 

amb enfocament documental. Són 1200 euros, inclòs el desplaçament per un 
curs de 12 hores, presencial.  

o Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: el col·legi 
demana més informació sobre el curs: quina orientació ha de tenir, quin és el 
temari que es vol, si ha de ser presencial, semipresencial o a distància. Es 
parla de fer-ho semipresencial, una part teòrica presencial i una part pràctica 
per fer a distància per cadascun dels assistents. També es queda d’acord 
d’enviar una proposta de temari. 

 
Aquest any també es vol fer el Curs de catalogació de material no llibre. S’acorda fer-
ho al segon semestre ja que segurament serà més car i durarà més dies. 
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L’altra activitat per aquest any serà una conferència. S’acorda que el tema sigui la 
lectura fàcil. És un tema que pot interessar a un públic molt ampli: biblioteques, 
educadors i agents socials. Es demanarà pressupost al Col·legi de Bibliotecaris, ja que 
tenen un grup de treball sobre aquest tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


