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6 6 ciutatsciutats, prop , prop de de 8.500.000 habitants8.500.000 habitants
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Els objecEls objectius del projectetius del projecte

uu Afavorir l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques sobreAfavorir l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques sobre
estratègies, polítiques i eines útils en el disseny i estratègies, polítiques i eines útils en el disseny i 
desenvolupament de biblioteques públiques i projectes culturals.desenvolupament de biblioteques públiques i projectes culturals.

uu PromourePromoure un model euromediterrani de biblioteca pública un model euromediterrani de biblioteca pública 
basada, entre d’altres, en les recomanacions del manifest basada, entre d’altres, en les recomanacions del manifest 
UNESCO i les directrius UNESCO i les directrius IFLA / UNESCO 2002IFLA / UNESCO 2002..

uu Desenvolupar eines Desenvolupar eines comunes de gestió i de planificació de les comunes de gestió i de planificació de les 
bibliotequesbiblioteques..

uu Reflexionar sobre l’elaboració d’un futur programa de cooperacióReflexionar sobre l’elaboració d’un futur programa de cooperació
regional amb l’objectiu de reforçar les competències locals per regional amb l’objectiu de reforçar les competències locals per a a 
la concepció d’instruments de desenvolupament cultural.la concepció d’instruments de desenvolupament cultural.
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Els objectius concrets dels participants Els objectius concrets dels participants 

CasablancaCasablanca
uu Dins del procés de modernització arquitectònica de la seva Dins del procés de modernització arquitectònica de la seva 

biblioteca central, és important que s’introduexin instruments ibiblioteca central, és important que s’introduexin instruments i
estratègies que també modernitzin la seva gestió, basantestratègies que també modernitzin la seva gestió, basant--se en se en 
un model de biblioteca “euromediterrània”, amb un rol de centresun model de biblioteca “euromediterrània”, amb un rol de centres
d’informació, creació i difusió cultural.d’informació, creació i difusió cultural.

FèsFès
uu Fès estFès està finalitzant la construcció d’una biblioteca (actualment en à finalitzant la construcció d’una biblioteca (actualment en 

la fase de definició i adquisició d’equipament i fons) que ha dela fase de definició i adquisició d’equipament i fons) que ha de
convertirconvertir--se en la referència bibliotecària de la ciutat, en els se en la referència bibliotecària de la ciutat, en els 
mateixos terrmes que els enunciats per a Casablanca.mateixos terrmes que els enunciats per a Casablanca.
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Els objectius concrets dels participantsEls objectius concrets dels participants

Tesalònica i JdeidehTesalònica i Jdeideh
uu Conèixer les noves tendències i models bibliotecaris per  aplicaConèixer les noves tendències i models bibliotecaris per  aplicarr--

los en un futur proper.los en un futur proper.

Barcelona i EstrasburgBarcelona i Estrasburg
uu Identificar els agents culturals de les ciutats participants perIdentificar els agents culturals de les ciutats participants per

realitzarrealitzar--hi intercanvis de creadors culturals.hi intercanvis de creadors culturals.

uu Obtenir el recolzament i assessorament de les ciutats del MarrocObtenir el recolzament i assessorament de les ciutats del Marroc
i del Líban per programar, en el marc del projecte, activitats di del Líban per programar, en el marc del projecte, activitats de e 
difusió de les seves cultures, per contribuir a un major difusió de les seves cultures, per contribuir a un major 
coneixement d’aquestes. Alhora, cobrir necessitats culturals de coneixement d’aquestes. Alhora, cobrir necessitats culturals de 
nous ciutadans originaris d’aquestes cultures.nous ciutadans originaris d’aquestes cultures.
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Les activitatsLes activitats del projectedel projecte

Compra de material informàtic i bibliogràficCompra de material informàtic i bibliogràfic
uu Per a les biblioteques de Casablanca i Fès, adquisició d’un Per a les biblioteques de Casablanca i Fès, adquisició d’un 

servidor i 20 pc’s per a cadascuna, amb el programari necessari servidor i 20 pc’s per a cadascuna, amb el programari necessari 
per a la seva gestió, així com la connexió a Internet.per a la seva gestió, així com la connexió a Internet.

Formació i tallersFormació i tallers
uu Donar a conèixer el model de biblioteca pública recomanat per laDonar a conèixer el model de biblioteca pública recomanat per la

UNESCO i formació en matèria de gestió i difusió cultural.UNESCO i formació en matèria de gestió i difusió cultural.

uu Formació dels tècnics en l’ús d’utilitats informàtiques vàlides Formació dels tècnics en l’ús d’utilitats informàtiques vàlides en en 
la gestió bibliotecària.la gestió bibliotecària.
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Les activitats del projecteLes activitats del projecte

Dinamització culturalDinamització cultural

uu Intercanvi d’artistes i escriptors entre el nord i el sud.Intercanvi d’artistes i escriptors entre el nord i el sud.

uu Accions culturals conjuntes de creació en el territori i promociAccions culturals conjuntes de creació en el territori i promoció del ó del 
treball en xarxa entre joves d’origens culturals diferents.treball en xarxa entre joves d’origens culturals diferents.

uu Internacionalització de festes populars, a partir de l’intercanvInternacionalització de festes populars, a partir de l’intercanvi  i  
entre tècnics i creadors de les ciutats participants amb la finaentre tècnics i creadors de les ciutats participants amb la finalitat litat 
d’establir un millor coneixement entre les diferents cultures.d’establir un millor coneixement entre les diferents cultures.

uu Recuperació de la tradició oral: tallers de narració oral i inteRecuperació de la tradició oral: tallers de narració oral i intercanvi rcanvi 
de narradors.de narradors.
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El El calendcalendari delari del proprojectejecte

ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT

AVALUACIÓAVALUACIÓ

DIFUSIÓDIFUSIÓ

MEMÒRIAMEMÒRIA

Planificació de les responsabilitats i les Planificació de les responsabilitats i les 
activitats activitats 

Compres, formació i dinamització culturalCompres, formació i dinamització cultural

Resultats i gestió pressupostària del projecteResultats i gestió pressupostària del projecte

Jornada de presentació de l’experiènciaJornada de presentació de l’experiència

Síntesi dels treballs i dels resultatsSíntesi dels treballs i dels resultats
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El calendari del projecteEl calendari del projecte

ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT

AVALUACIÓAVALUACIÓ

DIFUSIÓDIFUSIÓ

MEMÒRIAMEMÒRIA

M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 M5M5 M6M6 M7M7 M8M8 M9M9 M10M10 M11M11 M12M12
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PressupostPressupost

Equipament informàticEquipament informàtic
Programes i llicènciesProgrames i llicències
Cost del manteniment (2 anys)Cost del manteniment (2 anys)
FormacióFormació
Compra del fonsCompra del fons
Dinamització culturalDinamització cultural
Reunions del Comité de DireccióReunions del Comité de Direcció
DifusióDifusió
Externalització de la gestióExternalització de la gestió
AuditoriaAuditoria
ImprevistosImprevistos

TOTALTOTAL

80.000 €80.000 €
48.000 €48.000 €
12.800 €12.800 €

115.100 €115.100 €
6.000 €6.000 €

116.320 €116.320 €
106.630 €106.630 €
86.600 €86.600 €
40.500 €40.500 €

5.500 €5.500 €
3.000 €3.000 €

620.450 €620.450 €
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PressupostPressupost

Contribució de la UnióContribució de la Unió
Contribució de BarcelonaContribució de Barcelona
Contribució d’EstrasburgContribució d’Estrasburg
Contribució de  CasablancaContribució de  Casablanca
Contribució de FezContribució de Fez
Contribució de TesalònicaContribució de Tesalònica
Contribució de JdeidehContribució de Jdeideh

450.450 €450.450 €
40.500 €40.500 €
37.500 €37.500 €
30.500 €30.500 €
30.500 €30.500 €
21.500 €21.500 €
13.500 €13.500 €

72,1 %72,1 %
6,5 %6,5 %
6,0 %6,0 %
4,9 %4,9 %
4,9 %4,9 %
3,4 %3,4 %
2,2 %2,2 %
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RResultats esperatsesultats esperats

uu Adquirir mAdquirir mèètodes de treball en la gestitodes de treball en la gestióó bibliotecbibliotecàària per part dels ria per part dels 
ttèècnics culturals i bibliotecaris de les ciutats de Fcnics culturals i bibliotecaris de les ciutats de Fèès i Casablanca.s i Casablanca.

uu Donar rellevDonar rellevàància al patrimoni intelncia al patrimoni intel··lectual i cultural de les ciutats de lectual i cultural de les ciutats de 
les dues vores del Mediterrani a travles dues vores del Mediterrani a travéés de la cooperacis de la cooperacióó de les de les 
biblioteques de les ciutats participants.biblioteques de les ciutats participants.

uu Promoure una polPromoure una políítica de cooperacitica de cooperacióó i de dii de diààleg entre les ciutats leg entre les ciutats 
euromediterreuromediterràànies.nies.

uu Crear entre les ciutats euromediterrCrear entre les ciutats euromediterràànies un espai de dinies un espai de diààleg, intercanvi leg, intercanvi 
i cooperacii cooperacióó en len l’à’àmbit cultural.mbit cultural.

uu Posar les bases dPosar les bases d’’un futur programa de cooperaciun futur programa de cooperacióó regional regional 
euromediterranieuromediterrani..
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