INFORME TROBADA BIBLIOTEQUES UNESCO
GAVÀ 17/06/2022

DADES TÈCNIQUES:

Nombre de participants: 80 persones
Ubicació: Biblioteca Josep Soler Vidal, Gavà
Data: 17 de juny de 2022

En el marc de la Jornada Biblioteques UNESCO - Gavà 2022, Creàctium dissenya una
proposta amb l’objectiu d’oferir, principalment a professionals de biblioteques de Catalunya
adscrites a la UNESCO, un espai de reflexió i de debat sobre els ODS en l'àmbit de la
biblioteca pública a través d'una experiència creativa, vivencial i col.lectiva.
Altres objectius han estat promoure el networking entre els companys i companyes d'altres
biblioteques, generar curiositat i actitud activa, creant un espai de reflexió, diàleg i
experiència única. Plasmant, d'una manera creativa i lúdica, les seves inquietuds i objectius
pel que fa als quatre ODS treballats durant la jornada.

DESCRIPCIÓ DE LES DINÀMIQUES I DADES EXTRETES

ICEBREAKING DE BENVINGUDA
Per iniciar les jornades s’ha repartir a cada participant una tarja de visita XL on han fet
visible el seu nom, biblioteca, i valors que representen la seva tasca. D'aquesta forma hem
facilitat la proximitat, l'intercanvi i la comunicació entre participants.

1. RACÓ SCRABBLE - MOTS ENCREUATS. SOSTENIBILITAT CULTURAL

Mitjançant la creació d'un joc XL artesanal d'Scrabble, s’ha proposat als i les participants
que reflexionin i escriguin paraules vinculades a:

Des del punt de vista de l'educació, cooperació, perspectiva de gènere, igualtat, innovació,
inclusió, etc.
Paraules inicials:
-

sostenibilitat
biblioteques
Unesco

Paraules resultants:
-

infant
social
serveis
bibliobus
lectura

-

cohesió
cooperació
democràcia
decreixement
persones

-

natura
comunitat
compartir
territori
humor

-

document
avis
joves
igualtat
entusiasme
compromís
inversió
cura
xarxa

-

amor
col·laborar
llibre
implicació
públic
escola
vinculació
gratuït
social

-

empatia
il·lusió
passió
transparència
futur
reinventar
diàleg

2. LLAPIS COOPERATIU - SOSTENIBILITAT SOCIAL
Mitjançant un llapis cooperatiu es va convidar als i les participants a fer equips aleatoris per
respondre a la següent pregunta:

Els equips van escollir una resposta o concepte clau al voltant d'aquesta pregunta, i la van
escriure a una superfície utilitzant un sol retolador i treballant de forma cooperativa per
assolir el repte.

Paraules resultants:
RESPECTE
EMPATIA
AMABILITAT
ALEGRIA
COHESIÓ SOCIAL

3. ARBRE DE LES IDEES - SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ECONÒMICA
S’ha convidat als i les participants a omplir les diferents branques de l'arbre, amb idees i
propostes vinculades a les preguntes plantejades a les diferents branques.

PARAULES RESULTANTS:
-

Optimitzar fons compartits
Eficàcia energètica
Reforma horària (eficiència energètica)
Millorar l’aïllament tèrmic dels edificis
Reciclar llibres obsolets
Comprar llibres a editorials amb exoedició
Adequar l'horari a l’ús
Font d’aigua amb sensor
Ampolles compostables

-

Ús de cortines per controlar la temperatura i sistemes de remodelació de l’aire
eficients
Climatització no excessiva
Reutilitzar l’aigua de la pluja
Espais oberts
Canviar les ampolles de l’aigua per gerra de vidre i gots de cartró
Font d’aigua
Tolerància zero amb aixetes que perden, gotegen
Llums de baix consum
Aïllament adequat (climatització)
Bibliobús elèctrics i que minimitzen altres consums
Sectoritzar espais/obrir espais segons necessitats
Donar segones vides als materials
Utilitzar un filtre d’aigua per casa (menys calç=més vida electrodomèstics)
Conciliació horària
Reutilitzar els aparadors
No cal folrar tant :(
No folrar amb plàstic
No plastificar llibres
Moviment antifolre
Reutilitzar materials
Reducció d’envasos
Comprar a granel
Prescindir d’ampolles d’aigua a les activitats. Aigua de l’aixeta filtrada! (cal comprar
una gerra moníssima i gots de vidre!)
Reutilitzar tot. Altres oportunitats!
Obrir patis verds
Bons aïllaments climàtics
Llum LED
Smart light
Comprant carn/peix amb envasos tipus ¨tupperware¨ de vidre
Fer tallers per arreglar coses
Racionalitzar les compres a les necessitats
Reutilitzar
Posant bombetes de baix consum
Energia solar
Instal·lant plaques solars
Plaques solars als bibiobus
Instal·lar energia solar
Plaques solars
Reciclar, Reduïr, Reutilitzar
Dotant cada biblioteca d’un jardí
A nivell gerència de biblioteques podrien deixar de fer materials de difusió inútils i
obsolets (diguem-ne estoretes de mouse de biblioteca virtual…)
Donant una segona vida als objectes que es trenquen o desgasten
Bibliobusos: que es puguin obrir les finestres
Bosses de fruita i verdura reutilitzables
Fer i manterir un hort

4. RACÓ LEGO. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Entre tots i totes les participants es proposa crear una gran maqueta amb peces Lego que
representi els factors imprescindibles que una biblioteca sostenible i de proximitat ha de
contemplar.

-

Una sola planta
accessibilitat
espais exterior
bibliotecari
color
bar
plaques solars
ping pong
natura
espai graffiti
tumbones
parking bicicletes
zona infantil
zona esportiva
rocòdrom

-

-

grades per
activitats culturals
mobles amb rodes
zona ajardinada
piscina
espais polivalents
llum natural
fonts d’aigua
perquè la gent
ompli l’ampolla
llums solars
exteriors
moli eòlic
zona d’estudi
independent de la

-

-

biblioteca amb
accés propi
robots
jardí zen
sala de cinema
dipòsits d’aigua
de pluja
hort social
ens relaxem i
permetem el
menjar i el beure
espai de silenci i
espai de ¨soroll¨
espai d’ombra
(pèrgola)

-

donem la
benvinguda a
poder parlar amb

-

telf mòbil (sol s’ha
de saber com)
taulada verda
gossos pigall

-

endolls electrics
zona per música
en directe

Per tal de tangibilitzar i comunicar les propostes sorgides, s’ha convidat a escriure les idees
clau de cada creació individual perquè es pogués llegir de forma col.lectiva durant
l'esdeveniment.

www.creactium.com

