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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ABADA EL 30/09/2009  
 
 
ASSISTENTS 
 
Julia Fernández 
Inés Sánchez 
Beth Gil 
Mar Majoral 
Pepi Diéguez 
Lidia Arbués 
 
HORA I LLOC DE REUNIó  
 
La reunió té lloc a les 20:30 hores del dia 30 de setembre de 2009 a la Biblioteca 
Nacional d’Andorra. 
 
ASSUMPTES TRACTATS  
 
Activitats per al període 2009-2010:  
 
La bibliotecària de l’escola de Santa Coloma ha proposat a l’Associació fer una reunió 
de bibliotecaris escolars. Es decideix proposar que aquesta reunió es faci la primera 
setmana de novembre i aprofitar-la per presentar el catàleg de Biblioteques i parlar de 
les activitats de formació de cara a l’any que ve. 
 
Es parla de com orientar aquestes activitats que haurien d’estar centrades en les 
noves tecnologies; si portar un conferenciant per fer un curset o una conferència o bé 
fer unes jornades en què els mateixos membres de l’Associació donin classes de 
coneixements bàsics de Biblioteconomia. Un possible tema a tractar i difondre serien 
els e-books; es parla de la possibilitat de fer demostracions de funcionament d’aquest 
suport. 
 
S’acorda fer un sondeig fins a desembre entre els socis per veure quins són els temes 
d’interès. 
 
En quant a demanar la subvenció per activitats, s’acorda fer-ho només en el cas de 
tenir les possibles activitats decidides i organitzades. 
 
Difusió: 
S’acorda fer un blog per fer difondre les activitats i centralitzar les possibles consultes. 
 
Serveis als socis: 
Es parla de la possibilitat de fer assessoraments i intervenir en els temes laborals dels 
associats; s’acorda comprovar si es possible donar aquesta classe de servei donat que 
l’ABADA no és un col·legi professional. 
 
Adreces: 
S’acorda fer una nova adreça de correu electrònic de gmail amb el nom abadaandorra, 
amb contrasenya fàcil perquè pugui accedir tothom. 
 
En quant a l’adreça física de la nova bústia de correu, s’acorda facilitar-la a Govern, al 
Diari per quan treuen l’Anuari i buscar a qui més se li ha de facilitar. 


