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Què és

Biblioteques amb Do és un projecte de dinamització cultural a les biblioteques públiques de Catalunya que
pren com a punt de partida el creuament entre la cultura del vi i les altres expressions culturals. A
partir de les DO vinícoles catalanes es pretén posar de manifest que cada biblioteca és diferent
en la mesura que ho és el territori en què s’ubica, perquè s’adapten i canvien en funció del seu
entorn per poder oferir uns serveis més ajustats a les necessitats de cada lloc i de més qualitat.

Per dur a terme les programacions d’activitats i per assolir les fites desitjades, es compta amb la col·laboració
dels agents de cada territori, i també d’institucions com ara l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), i
de Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca del Penedès. Biblioteques amb DO és un
projecte impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La primera edició de Biblioteques amb DO es va celebrar el 2013 amb 25 biblioteques participants, i el 2016
ja en van ser 50 biblioteques..

El vi és territori
La cultura és territori

Vila-seca amb DO, llibre objecte
Autora: Júlia Porras de Porras

Objectius

 Dinamitzar l’espai bibliotecari català amb una proposta innovadora a partir d’un aspecte potent de la
nostra cultura: el vi, entrecreuat amb la diversitat de les manifestacions culturals.
 Posar de manifest el paper de les biblioteques com a dinamitzadores culturals del territori.
 Atraure nous públics als serveis bibliotecaris.
 Promoure els fons i serveis bibliotecaris.
 Potenciar les col·laboracions entre els serveis bibliotecaris i els agents de l’entorn, especialment amb
el sector privat.

Cada biblioteca és diferent, perquè cada territori,
cada paisatge són diferents.
Per això, les biblioteques són DO.
Unim territori, coneixement i paisatge.

Què

Les biblioteques participants ofereixen l’oportunitat de conèixer i aprofundir en la cultura del vi, a través de
recursos d’informació i d’activitats de dinamització per a tots els públics.

Informació i serveis sobre la cultura vitivinícola
 Seccions especials i punts d’interès
 Aparadors culturals amb mostres i seleccions de document: llibres, revistes, música, films, contes,
còmics, etc.
 Guies de lectura i altres eines per a la difusió dels recursos informatius

Activitats de dinamització innovadores
Que tenen sempre com a tema central la cultura del vi i que busquen entrecreuar-la amb les altres
expressions culturals. Activitats innovadores per a tots els públics, que els sorprenen i n’atrauen de
nous.
 Tertúlies literàries: al voltant d’obres literàries que tenen per tema el vi
 Tastos de vi: maridats amb literatura, poesia, música...
 Recitals de versos sobre el vi a cellers
 Conferències: amb enòlegs, restauradors, constructors de bótes...
 Passejades literàries entre vinyes
 Concerts de música: el vi a l’òpera, cançons tradicionals de taverna...
 Concursos: d’etiquetes de vi, de fotografia, de narració, de receptes amb vi...
 Tallers amb taps de vi

Quan ii com
Quan

Biblioteques amb DO pren la forma d’un recorregut d’un any en què cada mes es visita una DO vinícola
a través de les biblioteques de la zona, que n’exerceixen d’ambaixadores.
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Qui fa què

Les biblioteques es comprometen a:
 Triar i programar les activitats que faran: activitats sempre relacionades amb la cultura del vi, de
qualitat, i tenint en compte la diversitat de públics.
 Cercar col·laboradors a nivell local
 Fer difusió a nivell local les seves activitats i el projecte ‘Biblioteques amb DO’
 Proporcionar uns espais i condicions adequades per a la realització de les activitats.
 Respondre les enquestes d’avaluació del projecte
 Assumir les despeses que es puguin derivar de la pogramació i la difusió de les seves activitats.
El Servei de Biblioteques s’encarrega de:


Gestionar i coordinar el projecte a nivell nacional.



Cercar col·laboracions a nivell nacional.



Proporcionar una activitat a cada biblioteca (que anomenem “activitat transversal”) i assumir-ne
les despeses.



Proporcionar materials de difusió a les biblioteques.



Difondre el projecte a nivell nacional.

Agents locals i del món del vi
Són els col·laborados per excel·lència de ‘Biblioteques amb DO’.


INCAVI és l’interlocutor del projecte amb els consells reguladors de les DO, aporta recursos i
dóna copes per a tastos a les biblioteques.



Agents locals: a proposta de les biblioteques, col·laboren en la programació i difusió de
‘Biblioteques amb DO’ a nivell local.

Edició especial
de vi
‘Biblioteques
amb DO’

‘Biblioteques amb DO’ anima les biblioteques a fer una edició limitada i especial de vi embotellat
per a la biblioteca i ‘Biblioteques amb DO’. Aquestes ampolles:
 Esdevenen el símbol perfecte que identifica el projecte.

 Són un complement excel·lent per a les activitats, amb què oferir una copa molt singular.

 Poden servir com a marxandatge de la biblioteca, un detall amb què agrair un
col·laborador.

 Es poden vendre i així recuperar els diners de la inversió.
Si voleu fer ampolles de vi:
 Contacteu amb algun celler de la vostra zona que us aconselli i us ofereixi una bona oferta.
 El Servei de Biblioteques us farà el disseny de l’etiqueta. La impressió i la col·locació de
l’etiqueta a les ampolles l’heu de fer vosaltres, el celler que us prepari l’embotellament us
explicarà com fer-ho.

Recursos:
activitat
transversal

El Servei de Biblioteques proporciona a cada biblioteca participant una activitat de dinamització
que anomenem activitat transversal, i n’assumeix les despeses econòmiques.
A cada edició s’ha dedicat l’activitat transversal a una faceta cultural relacionada amb el vi: la
poesia, la literatura oral i la música. El 2017 s’adreça al públic familiar, amb proposta de
creació a partir dels residus.

Activitat transversal 2017: La CORBA camina i recull
Taller que relaciona creativitat amb reciclatge i recuperació, a partir de les ampolles de vidre del
vi. El realitza un tallerista professional que guiarà el grup d’infants a partir de la història
il·lustrada La Corba camina i recull (text de Giovanna Bubbico i il·lustracions de Gemmag
Rigau de Llobet, publicat pel Celler de Can Roca).
 Adreçat a infants de 2 a 12 anys

Recursos:
difusió i
marxandatge

El Servei de Biblioteques posa a disposició de les biblioteques materials per a la difusió i el
marxandatge.





Pàgina de Facebook: www.facebook.com/BibliotequesambDO/
Imatge del projecte
Falques de ràdio: que expliquen el projecte, per inserir al web, blog, etc.
Calendaris de taula: amb ruta anual i les biblioteques participants

Recursos:
bibliografia

El Servei de Biblioteques realitza periòdicament seleccions bibliogràfiques especialitzades en la
cultura del vi.
Aquests materials són una eina de suport per a les biblioteques per crear i mantenir actualitzades
les seccions documentals dedicades al món de vi.
Bibliografies disponibles
 Lletres i vins de Catalunya 2013
 Lletres i vins 2012
 Els oficis de vi: novetats 2014-2015

Les biblioteques
han opinat

Les biblioteques que han participat al projecte opinen de ‘Biblioteques amb DO’
 Atrau nous públics a la biblioteca
o Professionals del món del vi
o Interessats en la cultura vitivinícola
o Curiosos
 Sorprèn els usuaris: trobar un tast de vins a la biblioteca no s’ho esperaven
 Amplia la xarxa de col·laboradors de la biblioteca

Els usuaris han
destacat

Els usuaris de les biblioteques que han participat a ‘Biblioteques amb DO’ n’ha destacat:
 La descoberta que han fet del bons vins de la comarca, a través de:
o Les rutes literàries als cellers
o Les presentacions de llibres
o Les lectures amb tastos de vins
o I altres activitats que han inclòs els vins del seu territori
 La sorpresa de les activitats que els han ofert les biblioteques

Més informació
coordinaciobibliotecaria@gencat.cat
http://biblioteques.gencat.cat
https://www.facebook.com/BibliotequesambDO

