
La Biblioteca Pública i el Centre d’Atenció 
Primària: coordinació per a la viabilitat de 

projectes de salut 

AURORA VALL. Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. Universitat de Barcelona 

CLARA BOTÉ. EAP Guinardó. Àmbit d'Atenció Primària 
Barcelona Ciutat. ICS 



Proposta 
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Biblioteca 
pública 

Centre 
d’atenció 
primària 

CIUTADÀ 

Biblioteca pública (BP) + Centre d’atenció primària (CAP) =  

Ciutadans més ben informats i satisfets 



Els ciutadans 
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• Sans i malalts, de totes les edats  

• Conscients dels seus drets i deures 

• Canvi de model sanitari: de paternalista a relacional 

• Apoderament del ciutadà-pacient (cronicitat, població 

envellida) 

• Sorgeix l’e-pacient 

• Necessitat d’accés a informació sobre salut de qualitat 

• Internet ha d’esdevenir un aliat i una oportunitat 

d’aprenentatge 
 

Com? Qui? Quan? 



BP        CAP 

Aportacions: BP + CAP 

• Professionals experts en 

selecció i ús de la informació, 

formats per formar i informar 

(recuperació d’informació) 

• Desenvolupament d’activitats, 

formació Alfin 

• Recursos d’informació, 

tecnològics i espais 

• 3r espai: lloc de trobada per a 

tots els ciutadans (sans i/o 

amb malalties cròniques i 

cuidadors) 
 

• Professionals experts en 

salut, formats per formar i 

informar (salut comunitària) 

• Desenvolupament 

d’activitats de promoció de la 

salut, de prevenció de la 

malaltia, d’educació sanitària 

i d’activitats comunitàries 

• Prescripció web (recursos 

d’informació) 
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Subtítol 

Activitats BP 
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Xerrades, guies, tallers, 

cursos, exposicions, etc. 



Subtítol 

Activitats CAP 
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Activitats comunitàries, de 

promoció de la salut, prevenció 

de la malaltia, educació 

sanitària, etc. 



    

BP + CAP: fortaleses i limitacions 

• Xarxa de Lectura Pública / 

Xarxa Sanitària 

• Marc legal i normatiu 

• Serveis de l’Administració 

Pública 

• Serveis de proximitat 

• Col·laboren amb l’entorn 

• BP: conscient de les seves 

obligacions 

• Ús eficient dels recursos 

• Pocs recursos humans 

• Els ciutadans desconeixen la 

vinculació BP + CAP 

• CAP: desconeix el potencial 

de la BP 

• CAP: ofereix un servei 

assistencial individual i 

s’inicia en les activitats 

comunitàries 

• CAP: difícil identificació de 

l’interlocutor 
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Activitats realitzades 
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http://hdl.handle.net/2445/48687
http://bid.ub.edu/30/bote.htm


Bones pràctiques internacionals 

• American Association for the Advancement of Science. The 

Challenge of providing consumer health information services in 

public libraries. 

• Association des Bibliothèques Publiques du Quebec. Biblio-

Aidants. 

• Museum, Libraries & Archives Council (MLA). Public library 

activity in the areas of health and well-being. 

• National Network of Libraries of Medicine (NN/LM). Public 

libraries and community partners: working together to provide 

health information. 

• Regione Toscana. Parole di salute…@alla tua biblioteca. 

• Urban Libraries Council. Health, wellness, and safety. 
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http://ehrweb.aaas.org/PDF/ChallengePubLibraries.pdf
http://ehrweb.aaas.org/PDF/ChallengePubLibraries.pdf
http://ehrweb.aaas.org/PDF/ChallengePubLibraries.pdf
http://www.abpq.ca/fr/programmes-promotionnels/biblio-aidants-des-ressources-portee-de-main
http://www.abpq.ca/fr/programmes-promotionnels/biblio-aidants-des-ressources-portee-de-main
http://www.abpq.ca/fr/programmes-promotionnels/biblio-aidants-des-ressources-portee-de-main
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/mla_research_files/library-health-final-report-20-May-2010.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/mla_research_files/library-health-final-report-20-May-2010.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/mla_research_files/library-health-final-report-20-May-2010.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/mla_research_files/library-health-final-report-20-May-2010.pdf
https://nnlm.gov/outreach/community/
https://nnlm.gov/outreach/community/
https://nnlm.gov/outreach/community/
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70872/Elenco biblioteche del progetto Parole di salute/30098368-5ded-4bc1-a2f4-8d2ec3de1202
http://www.urbanlibraries.org/health--wellness---safety-pages-279.php
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