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PRESENTACIÓ
DE LA GUIA
L’objectiu d’aquesta guia és donar una descripció breu i concisa de què és una
biblioteca de les coses per tal que qualsevol lector/a pugui:
1

Entendre el context, l’origen i la motivació de les biblioteques de les coses

2

Conèixer com reproduir el projecte

3

Conèixer com mantenir aquest projecte

Per elaborar aquesta guia, partim del coneixement adquirit i l’experiència viscuda arran
de la creació de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, de Barcelona, pionera a l’Estat
espanyol. Però la guia intenta anar més enllà i mostrar altres variables de funcionament,
perquè no hi ha un únic model de biblioteca de les coses.
Des que es va donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació l’existència de la
Biblioteca de les Coses de Sant Martí, nombrosos particulars i entitats s’han acostat
a les entitats impulsores del projecte, Nusos Cooperativa i Rezero, per demanar
informació o acompanyament per reproduir el projecte. Amb la publicació d’aquesta
guia, redactada en el marc del projecte Recircula Barcelona, pretenem donar eines
perquè sorgeixin biblioteques de les coses a cada barri de la ciutat i, també, a cada
municipi del país.
Ara bé, si algun d’aquests nous projectes vol formar part de la xarxa de Biblioteques
de les Coses impulsada per Nusos Cooperativa i Rezero, s’hauria de posar en contacte
amb info@bibliodecoses.cat per saber les característiques bàsiques que ha de complir
el servei i les condicions de la col·laboració.
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BIBLIOTECA
DE LES COSES
Una biblioteca de les coses és un espai comunitari de préstec temporal d’objectes
d’ús domèstic i esporàdic. És un servei concebut per reduir el consum i evitar
la generació de residus, i pot convertir-se en un important agent de vinculació
comunitària. El catàleg pot nodrir-se de donacions fetes pel mateix veïnat i els
objectes es conserven al local de la Biblioteca mentre no estan llogats. Per accedir
al servei de préstec, cal registrar-se —com a usuària (sense cost) o sòcia— i
abonar el preu del lloguer en el moment de recollir l’objecte prestat. La gestió
econòmica pot variar entre un projecte i un altre.

1. Context i filosofia
El consum global de recursos naturals supera, en escreix, la capacitat de regeneració de
la Terra. Aquest dèficit, provocat en gran mesura als anomenats països desenvolupats,
es tradueix en l’esgotament dels estocs de recursos naturals, l’acumulació de residus i
la contaminació del medi natural, inclosa la saturació de l’atmosfera de gasos d’efecte
d’hivernacle.
Aquesta situació està estretament vinculada amb el model productivista de producció,
distribució i consum, en el qual es trenca el model circular de la naturalesa; la propietat
privada hi té un paper clau; els preus dels productes sovint estan per sota dels costos
ambientals i socials generats per produir-los i l’accés als recursos està marcat per
fortes desigualtats.
Una biblioteca de les coses és un espai des d’on transformar aquest model insostenible.
En oposició a la propietat privada com a fórmula per satisfer les necessitats, una
biblioteca de les coses reivindica el valor de l’accés a l’ús dels objectes. Perquè no ens
cal posseir objectes, només ens cal poder utilitzar-los quan els necessitem.
Així doncs, una biblioteca de les coses redueix la necessitat de fabricar productes nous,
evita la infrautilització dels actius ja existents i facilita l’accés a l’ús de certs objectes
a persones que no volen o no poden adquirir-los, pel cost que tenen o per la manca
d’espai al domicili.
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Però més enllà d’afavorir un ús racional dels recursos, una biblioteca de les coses és
un espai de vinculació comunitària. El potencial transformador d’una biblioteca de les
coses es multiplica quan, més enllà del servei de préstec, es converteix en un espai de
trobada i intercanvi de coneixements i habilitats entre el veïnat; és a dir, si serveix per
crear o reforçar vincles comunitaris.

2. Característiques bàsiques i altres
iniciatives similars
El funcionament d’una biblioteca de les coses és senzill, equiparable al d’una biblioteca
de llibres. En aquest cas, però, el catàleg està format per diversos objectes d’ús
domèstic i, habitualment, esporàdic: trepants, tendes de campanya, robots de cuina,
cadires de rodes, allargadors elèctrics i un llarg etcètera. Les persones que s’hi
associen, poden anar al local de la biblioteca i recollir-hi l’objecte en préstec amb les
condicions establertes i durant un període de temps prefixat, normalment una setmana,
comprometent-se a tornar-lo en les mateixes condicions que li va ser prestat.
Entre les iniciatives amb objectius i/o dinàmiques similars, el més similar són el que
podem anomenar comunitats de préstec. En aquests casos, el catàleg no es concentra
en un local sinó que es troba repartit entre les llars de les persones que formen part
de la comunitat, que posen a disposició del grup els seus objectes personals. Les
comunitats de préstec es comuniquen a través de serveis de missatgeria instantània
o poden utilitzar aplicacions mòbils específiques. N’hi ha dos models, diferenciats en
funció de si la dinàmica de funcionament parteix de l’oferta o de la demanda. En el
primer cas, es construeix un catàleg col·lectiu a partir de l’oferta que fa cada membre
quan ingressa. A partir d’aquí la persona que té una necessitat, pot consultar al catàleg
qui li pot deixar i hi contacta. En el segon cas, no hi ha un catàleg: simplement, quan una
persona necessita res, fa una crida a la comunitat a través del canal de comunicació
que empren i, si algú pot deixar-li el que busca, respon a la crida. Seguint una dinàmica
similar a la del primer model, també funcionen comunitats de lloguer, en què hi ha
intercanvi monetari associat al préstec.
Un altre tipus de projectes similars són els bancs de recursos. Les característiques són
equiparables a una biblioteca de les coses, però en aquest cas, les usuàries potencials
no són particulars ja que el catàleg està format per objectes útils per a entitats o
institucions: carpes, cadires plegables, projectors, tanques… N’hi ha d’especialitzats per
àmbits, com ara bancs de recursos que donen servei a centres educatius.
Els espais d’intercanvi, les botigues gratuïtes i els mercats d’intercanvi són iniciatives
properes a una biblioteca de les coses en la mesura que faciliten que un mateix objecte
doni servei a més d’una llar o persona. En aquests casos, però, un cop algú s’emporta
un objecte, en pot disposar com vulgui perquè passa a ser seu. Un espai d’intercanvi i
una botiga gratuïta és un local on hi ha un catàleg viu d’objectes, format per donacions.
La diferència entre la botiga gratuïta i l’espai d’intercanvi és que, en general, en el segon
cas es fa servir un sistema de punts per equilibrar el valor entre el que es dona i el que
s’agafa, mentre que en el primer se’n prescindeix. Per acabar, un mercat d’intercanvi
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és un espai efímer on es troben persones amb objectes que ja no desitgen però en
busquen d’altres. Poden funcionar amb sistema de punts, afavorint els intercanvis a
més bandes, o simplement per acord entre les persones. N’hi ha d’especialitzats: roba,
joguines, llibres…

3. Experiències arreu del món
Si bé la Biblioteca de les Coses de Sant Martí va ser la primera experiència estatal,
quan es va inaugurar ja feia temps que funcionaven projectes similars arreu del món, en
els quals ens vam inspirar. Els referents més coneguts són els de les ciutats de Berlín,
Toronto i Londres.
Però la idea de les biblioteques de coses ja té una llarga tradició en el món anglosaxó.
Com explica The Guardian en aquest article, durant la Gran Depressió econòmica del
1929 van sorgir biblioteques de joguines i durant la segona guerra mundial projectes
equiparables especialitzats en eines. Als anys setanta hi va tornar a haver una onada de
noves biblioteques d’eines i, amb la crisi econòmica que va esclatar el 2008, va fer florir
l’actual moviment de les biblioteques de les coses, vinculat a l’economia col·laborativa de
base comunitària.
Avui dia, a Barcelona, a més de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, hi ha la Caixa
d’Eines i Feines a Ciutat Vella i el Traster Comunitari al Clot. També estan sorgint
projectes a Ciutat Meridiana i a l’Eixample Esquerra.

4. La Biblioteca de les Coses de Sant Martí
La Biblioteca de les Coses de Sant Martí és un servei de préstec d’objectes de base
comunitària que actualment funciona gràcies a persones voluntàries i finançament
públic. Està ubicat a la planta baixa del casal de barri Ca l’Isidret, situat al barri de
Provençals de Poblenou de Barcelona.
El projecte va començar a prendre forma de la mà de Nusos Cooperativa i Rezero l’any
2018 o va comptar amb la col·laboració d’Etcèteres, Ilabso i L’Apòstrof i va obrir les portes
el gener del 2020. Tot i que el funcionament de la Biblioteca de seguida va quedar molt
condicionat per les restriccions associades a la pandèmia Covid-19, actualment ja té més
de 170 persones sòcies, que comparteixen un catàleg format per 500 objectes.
Al llarg d’aquests anys, la Biblioteca de les Coses ha rebut finançament de l’Ajuntament
de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Agència de Residus de
Catalunya. L’entitat Taula Eix Pere IV també ha contribuït al projecte, amb la cessió de
l’espai que acull la Biblioteca de les Coses.

7

GUIA PER A LA CREACIÓ I MANTENIMENT
D’UNA BIBLIOTECA DE LES COSES

COM CREAR UNA
BIBLIOTECA DE LES
COSES
A continuació, donem algunes indicacions de les decisions a prendre i tasques
a desenvolupar per poder posar en marxa una biblioteca de les coses. Són
qüestions que poden avançar-se en paral·lel i sempre caldrà adaptar-les a la
realitat de cada projecte.

1. Impuls
La llavor d’una biblioteca de les coses pot ser una conversa informal entre amigues,
una pluja d’idees de futur en l’assemblea d’una entitat, o l’esperit inquiet d’una veïna. En
qualsevol cas, no és un projecte que pugui tirar endavant una persona sola. Per això cal
formar d’entrada un grup que en sigui el motor, que tingui perfils diversos i que reuneixi
les característiques següents: coneixement del territori, capacitat de comunicació i
aptituds per fer xarxa.
Serà aquest grup qui assumirà les tasques d’aquesta primera fase d’impuls:

1.1. Exploració del territori
Sigui on sigui que neix la iniciativa, segur que a l’entorn ja hi ha agents que poden
contribuir a fer-la realitat i potser també hi ha serveis afins que convé tenir identificats.
Aquesta prospecció del territori també pot aprofitar-se per començar a identificar
possibles ubicacions per a la futura biblioteca de les coses.
Localització de serveis afins
Ens interessa saber si al territori on ubicarem la biblioteca ja hi ha un mercat d’intercanvi,
una comunitat de préstec o qualsevol altre servei afí a una biblioteca de les coses.
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A l’apartat 2.2 d’aquesta guia, n’hem descrit els principals. En cas que en detectem,
podrem aprendre de la seva experiència, valorar si es poden crear sinergies i/o com ens
podem complementar.
Identificació d’agents clau
Com més complicitats es creïn
al voltant de la biblioteca, més
fort serà el projecte. Per això és
interessant que identifiquem qui
pot contribuir a que la biblioteca
tiri endavant. Des d’entitats socials
o culturals a tècniques municipals,
passant per representants
polítiques, dinamitzadores de
barri, responsables d’equipaments
comunitaris, tallers de reparació…
Identificació d’espais
És interessant començar a valorar possibles ubicacions per a la biblioteca de les coses
ja que, per exemple, es pot aprofitar algun espai dins un equipament comunitari. Aquest
és el cas de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que ocupa un espai cedit dins el
Casal Ca l’Isidret.
Que sigui un local cèntric i a peu de carrer li donarà més visibilitat i accessibilitat i això
pot ajudar molt a convertir-la en un espai viu i dinàmic. Un altre aspecte a valorar és que
la ubicació afavoreixi sinergies amb altres equipaments o entitats.
Una de les característiques essencials de l’espai en són les dimensions necessàries, que
dependran del nombre i tipus d’objectes que tindrà la biblioteca. Per exemple, una einateca
requereix menys metres quadrats que una biblioteca de coses que tingui bicicletes i altres
objectes voluminosos. La Biblioteca de Sant Martí, amb uns 500 objectes de tot tipus,
funciona amb un magatzem de poc més de 20 metres quadrats. Sempre que sigui possible,
és interessant reservar una part de l’espai per a posar-hi els objectes que han de ser
revisats després d’un retorn o que estan a l’espera d’una reparació.
És possible que el local que reuneixi totes les característiques desitjades no existeixi
o estigui fora del nostre abast. Llavors caldrà preguntar-se: què és més important, la
visibilitat o les sinergies? L’espai o l’accessibilitat?

1.2. Explicitació de la missió i els valors
Posar negre sobre blanc allò que pretenem aconseguir amb la creació d’una biblioteca
de les coses i quins valors ens mouen ens ajudarà a orientar el projecte i prioritzar les
accions. Per definir-los, és interessant generar un procés de reflexió col·lectiva, que
ajudi a reforçar la cohesió del grup que porta la iniciativa. Si es fa a partir d’alguna
dinàmica de grup, el procés pot ser més participat i ric. Per exemple, si bé és força
previsible que, donades les característiques del projecte, els valors siguin la solidaritat,
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la sostenibilitat, la cooperació… pot molt ben ser que cada persona posi més èmfasi en
un valor o en un altre. I això també condiciona com es defineix la missió. Què posem
primer? Satisfer les necessitats del barri? Reduir el consum? Evitar residus?
Tenir clara la missió i els valors, també ens ajudarà a l’hora de presentar-nos als agents
clau i les futures usuàries, alhora que contribuirà a engrescar persones per participar
activament del projecte.

1.3. Establiment d’aliances
Un cop identificats els agents clau, i a partir dels primers contactes, és interessant que
valorem si podem arribar a acords de col·laboració, que poden ser més o menys formals.
Per exemple, si hi ha a prop un grup de persones que reparen de forma voluntària, com
ara Restarters, podem acordar fer Restart Parties a la biblioteca de forma periòdica i
aprofitar-les per fer algunes tasques de manteniment del catàleg.
Per altra banda, si se’ns cedeix un espai dins un equipament públic, com ara un centre
cívic, caldrà signar un conveni. En aquest cas, serà necessari que la biblioteca tingui
entitat jurídica (vegeu l’apartat “Forma jurídica” d’aquesta guia) o una altra entitat
l’aixoplugui dins el seu paraigua. També pot passar que alguna de les entitats amb qui es
contacti estigui interessada a implicar-se en la fase de creació de la biblioteca i llavors
es pot plantejar sol·licitar alguna subvenció de forma conjunta.
Altres possibles aliances poden ser menys compromeses, com per exemple, que alguna
entitat ja arrelada al territori, com una associació veïnal, ens ajudi a donar a conèixer la
biblioteca a través dels seus canals de comunicació.

1.4. Identificació de la comunitat
o primera crida per començar a
crear-la
En aquesta primera fase d’impuls convé
plantejar-nos: com és la comunitat usuària
potencial de la Biblioteca? Què necessita? Com
puc arribar a aquesta comunitat? És possible
que algun dels agents clau amb qui haguem
contactat pugui ajudar-nos a respondre algunes
d’aquestes preguntes. També ens pot ser útil
analitzar les dades socioeconòmiques del
territori.
Pel que fa als mitjans per arribar a aquesta
comunitat potencial, si el local és cèntric ens
podrà funcionar com a reclam, però ens caldrà
utilitzar altres mitjans per anunciar que la
biblioteca de les coses existeix. És possible que
alguns dels agents clau que ja tenim identificats,
per exemple, ens cedeixi espai als seus canals
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de comunicació per fer-nos d’altaveu. Una altra opció són les xarxes socials, on ens
podem crear un perfil i/o fer arribar el nostre missatge a través de grups de Facebook,
Whatsapp, etc. que hi pugui haver vinculats al territori. Una altra manera de donar-nos
a conèixer és amb cartells ubicats en espais estratègics o muntant punts informatius en
esdeveniments com ara festes populars, mercats, fires d’entitats, etc.
Ens pot convenir enviar també el missatge que calen persones voluntàries, tant per
integrar-se al grup motor com per assumir tasques esporàdiques, per exemple, de
recollida d’objectes donats, neteja o manteniment.
També podem valorar si aprofitem aquesta crida per sondejar quin tipus d’objectes poden
tenir més demanda al nostre territori. Podem fer-ho de diverses maneres: des de llençar la
pregunta oberta a xarxes socials, a fer circular una enquesta més tancada. Així comencem
a donar a conèixer la biblioteca de les coses i alhora obrim la porta a que la gent comenci
a col·laborar-hi, aportant la seva opinió o expressant necessitats personals.

2. Definició del projecte
En aquesta fase del projecte comencem a donar forma a la nostra biblioteca de
les coses, tot adoptant un seguit de decisions que acabaran fent que la idea inicial
esdevingui realitat.

2.1. Definició del grup motor
Per tirar endavant la biblioteca cal que hi hagi un grup motor, que es formarà a partir
del grup de persones que han impulsat la idea, però convé que s’enriqueixi amb la
participació d’altres persones o entitats que s’hi hagin engrescat durant la fase d’impuls.
Per organitzar el grup motor, convé tenir clara la feina a fer i preguntar-se: què pot
aportar cadascú? Què cal prioritzar? Com prendrem les decisions? Quin marge
d’autonomia ha de tenir cadascú? Quines atribucions té cada membre?
Alguns dels àmbits on cal avançar i per tant pot ser oportú que hi hagi una persona
responsable que se n’ocupi són: relacions amb institucions i entitats, comunicació,
aspectes legals i d’administració, catàleg…
Cal tenir present que el que es decideixi inicialment sobre l’organització del grup motor
pot variar un cop la biblioteca entri en funcionament, perquè alguns aspectes requeriran
menys dedicacions i d’altres més.

2.2. Recursos humans: personal contractat - voluntariat
Segons el nombre de persones disposades a treballar a la biblioteca de les coses de
forma voluntària, podem plantejar-nos engegar sense personal contractat. Però si tenim
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en compte que cal cobrir un mínim de franges horàries perquè a les usuàries els resulti
viable utilitzar el servei, és possible que haguem de recórrer a personal contractat.
O potser entre les persones voluntàries no hi ha ningú que pugui entomar la gestió
econòmica i administrativa. En cas que, pel motiu que sigui, ens calgui complementar
els recursos aportats per les voluntàries amb personal contractat, cal que ens
preguntem: tindrem ingressos per sostenir el seu sou? (sobre aquest darrer punt, vegeu
l’apartat “Aspectes econòmics”) Quin perfil ha de tenir aquesta persona? Li caldrà alguna
formació específica? Quines atribucions tindrà? Li cal un referent dins el grup motor? Qui
hauria de ser? La persona contractada podria ser algú que ja formi part del grup motor?
Prendrà part en la presa de decisions?
Una altra possibilitat és que la biblioteca de les coses no sigui un projecte sostingut per
una o més entitats, sinó que l’assumeixi com a pròpia una administració pública o que es
constitueixi una cooperativa de treball per tirar-lo endavant. Ambdós supòsits condicionen
el tipus de relació laboral que s’estableix entre el projecte i les persones que hi treballen.
En qualsevol cas, sempre que cooperen en un mateix projecte persones contractades
amb voluntàries, convé tenir clar fins on arriben les atribucions de cadascú. En
models més professionalitzats, per exemple, són les primeres les que assumeixen la
responsabilitat del desenvolupament i manteniment del projecte i les voluntàries fan
col·laboracions puntuals o complementàries. En canvi, en models més participats, només
es paga per cobrir les franges d’atenció al públic o per dur la comptabilitat.

2.3. Aspectes econòmics
El local, els objectes del catàleg, els cartells, un telèfon d’atenció al públic… Tot i que
el nostre objectiu sigui muntar la biblioteca en un espai cedit, amb objectes donats i
la feina de les persones voluntàries, és bo que ens aturem a fer una relació de tots els
recursos necessaris i comprovem per quins ens caldran aportacions econòmiques. A
continuació parlem:
→ dels recursos necessaris per a crear una biblioteca de les coses
→ de les possibles fonts de finançament
→ de com concretar-ho tot en un pressupost
Recursos necessaris
En aquest punt del procés és
convenient preguntar-nos: què
necessitarem per muntar una
biblioteca de les coses? Què caldrà
per fer-la funcionar? De la llista
de coses que ens sortiran, podem
distingir dos tipus de recursos:
→ els materials: local, objectes
del catàleg, prestatgeries,
etiquetes, ordinador,
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programari (per a la gestió del catàleg i la base de dades de les sòcies),
subministraments (aigua, llum…), etc.
→ els immaterials: capacitats (com ara preparar la comunicació per xarxes, portar la
comptabilitat, atendre les usuàries, redactar les fitxes del catàleg, reparar objectes
electrònics o fer bones fotografies dels objectes per muntar el catàleg), contactes,
temps, etc.
Pot ser interessant fer aquesta relació de forma participada i en forma de llista, de
manera que al costat de cada element anem anotant-hi si ja disposem de cadascun
del recursos i, en cas contrari, com podem aconseguir-lo i si requerirà una inversió
econòmica, o si hi ha vies alternatives (donacions, voluntariat…).
Fonts de finançament
En cas que haguem identificat un o més recursos per al qual ens caldrà una dotació
financera, la següent pregunta a fer-nos és: d’on podem treure els diners que ens calen?
→ Quotes i lloguers: podem establir que cal pagar una quota per associar-se i/o un
lloguer per poder fer ús dels objectes. Aquesta font de finançament, però, només
serà viable quan ja tinguem operativa la biblioteca de les coses i per tant no pot
cobrir les possibles despeses de la posada en marxa.
→ Subvencions: una biblioteca de les coses presta un servei comunitari que pot
ser finançat a través de subvencions orientades a reduir desigualtats, a millorar
la sostenibilitat del territori, a enfortir llaços comunitaris… Se’n poden consultar
les convocatòries vigents als portals de les diverses administracions o en aquest
Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO).Una altra forma d’obtenir
finançament públic —si bé no és la més habitual ni la més fàcil d’aconseguir— és a
través de convenis que, respecte les subvencions, tenen l’avantatge de donar més
estabilitat al projecte.
→ Finançament col·lectiu (amb recompensa, de préstec o de donació): hi ha diverses
plataformes virtuals (Goteo, Verkami, TotSuma…) que permeten que moltes
persones coneguin el nostre projecte i hi inverteixin petites quantitats de diners.
→ Donacions: tot i que el més probable és que a la biblioteca de les coses les
donacions ens arribin en forma d’objectes per al catàleg, convé no descartar la
possibilitat que alguna entitat o particular que cregui en el projecte, hi vulgui donar
diners. És una opció que es pot oferir al web i/o als formularis d’alta de les sòcies.
→ Patrocinis: es pot mirar de trobar una empresa del territori interessada a visibilitzar
la seva marca o un dels seus serveis a canvi de contribuir al sosteniment financer
de la biblioteca. Podem arribar-hi a un acord pel qual, per exemple, apareix el seu
logo a les bosses i/o caixes en què les usuàries s’emporten els objectes petits (si
en paga el cost, clar).
→ Premis: pot representar una injecció de diners interessant per cobrir despeses
extraordinàries.
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Pressupost
Aquí toca quantificar econòmicament el projecte i fer-lo viable. Això vol dir que hem
d’aconseguir l’equilibri entre els ingressos que tenim, o que pensem que podem obtenir, i
les despeses que preveiem.
Per quantificar les despeses, partirem de la llista de recursos necessaris, materials i
immaterials, que ja hem detallat. Anirem construint el pressupost anotant cada concepte
per al qual hem previst que caldrà una inversió econòmica, i associant-lo a l’import de la
despesa prevista.
Per exemple, pel que fa al local, si no podem aconseguir-ne un de cedit, haurem
d’investigar el preu de mercat d’un amb les característiques que hem decidit. Si hem
previst recórrer a serveis professionals en temes de comunicació o comptabilitat, hem
d’informar-nos de quins honoraris representarà.
Un cop haguem fet el repàs de la llista de recursos necessaris i els haguem assignat
una despesa prevista, també haurem d’informar-nos del cost que ens poden implicar els
impostos o taxes associats a la nostra activitat, per exemple, les taxes de constitució
jurídica.
El total de recursos econòmics necessaris per engegar el projecte serà la nostra inversió
inicial.
El següent pas serà concretar quines seran les fonts d’ingressos. Per exemple, si volem
aconseguir patrocinis d’empreses per una quantitat X, llistarem el nombre d’empreses i
quantitat d’aportació econòmica que pensem que és realista. O si volem comptar amb
una subvenció, serà millor que concretem quines convocatòries coneixem que poden
ser susceptibles de finançar-nos, i per a quins conceptes.
Fins aquí hem previst els ingressos i les despeses de la preparació, però ens cal
preveure també els costos que implicarà mantenir oberta la biblioteca i amb quines
fonts de finançament podem comptar per cobrir-los. Per exemple, si hem decidit
contractar personal, caldrà decidir quina dedicació en hores i retribució bruta tindrà
anualment. També hem de preveure el cost de la neteja i manteniment dels objectes del
catàleg, i si s’escau, la despesa de professionals que vindran a fer tallers o reparacions,
o les associades a algun dinar o trobada de consolidació del grup motor, voluntàries i
sòcies, etc.
Pel que fa als ingressos, ens caldrà primer establir els imports de les quotes de suport
o de les sòcies. Llavors, amb una estimació del nombre de quotes anuals que preveiem
aconseguir, podrem calcular què representarà aquesta partida. Haurem de fer el
mateix amb el preu dels lloguers i el nombre de préstecs que preveiem. Tot plegat
sense descartar que es puguin trobar altres fonts de finançament que contribueixin al
manteniment de la biblioteca.
En el cas de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí les entitats impulsores del
projecte han tirat endavant el projecte de forma professionalitzada. Sense tenir en
compte aquestes dedicacions professionals de coordinació, i la despesa associada, el
pressupost anual orientatiu de la Biblioteca de Sant Martí, diferenciant entre la fase de
definició i la fase de posada en marxa és:
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Fase de definició (€)

Fase d’engegada (€)

Total ingressos

7.745

12.340

Subvenció

7.745

11.200

Quotes

300

Lloguers d’objectes

750

Tallers organitzats per la
Biblioteca

90

Total despeses

7.745

12.340

Recursos Humans (sou gestora)

0

7.200

Serveis professionals (disseny…)

0

1.830

Material tècnic (peces de recanvi,
balança…)

0

309,17

App gestió

2.975

562,83

Comunicació

3.000

1.106

Dotació catàleg

1.650

512

120

100

Subministraments

0

150

Manteniment i reparacions

0

570

Material informàtic i d’oficina

2.4. Aspectes legals
Per dur a terme l’activitat de la biblioteca de les coses ens cal tenir present alguns
aspectes legals:
→ Forma jurídica
→ Contractació d’assegurances
→ Gestió de dades personals
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Forma jurídica
Tenir una forma jurídica pot ser indispensable per a la gestió de la biblioteca. Ens
caldrà, per exemple, si optem per contractar personal però també per efectes del
processament de dades personals. En un primer moment, o fins i tot com a fórmula
permanent, una opció és que la biblioteca de les coses es vinculi a una entitat ja
existent. Cal tenir present que aquesta via pot implicar pèrdua de control en la presa de
decisions per part de l’equip de la biblioteca.
Constituir-se en associació no requereix gaires tràmits ni costos econòmics i hi ha
models d’estatuts que ens ho poden simplificar. Trobarem més informació al respecte en
aquesta web de la Generalitat.
Altres formes jurídiques que poden escaure per a una biblioteca de les coses són
les cooperatives de treball o les cooperatives de consum. En ambdós casos, però,
requereixen una inversió econòmica important. En el primer, a més, queda descartat el
model basat 100% en voluntariat, perquè cal que surti el sou de les sòcies de treball.
En el segon, cal haver reunit deu sòcies que vulguin esdevenir-ne les primeres sòcies.
En aquesta guia trobareu informació detallada del model de cooperativa de consum i al
web de treball.gencat.cat els tràmits a fer i documentació a presentar per constituir una
cooperativa de treball.
Contractació d’assegurances
L’activitat de la biblioteca implica l’entrada i sortida de moltes persones i la possessió i
ús de molts objectes diferents. És important tenir una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi qualsevol accident que pugui patir una persona que entri al nostre
local. És probable, però, que aquesta assegurança no cobreixi els danys derivats de l’ús
dels objectes prestats. En aquest cas, és important alertar-ho en la fitxa d’alta de les
usuàries.
Pel que fa als objectes, pot ser impossible trobar una assegurança que cobreixi
possibles pèrdues, no retorns, robatoris o desperfectes causats per les usuàries. En
tractar-se de tants objectes i tan diferents entre si, les asseguradores no volen entrarhi o ho fan a preus molt elevats. Davant d’això cal preveure una partida per reparar o
restituir objectes, i per protegir-se de possibles furts, morositats i pèrdues per part
d’usuàries, es pot afegir a les normes de funcionament una frase com ara aquesta:
“Determinats objectes del catàleg tenen un alt valor econòmic. Per aquest motiu, se’n
reserva el préstec a usuàries amb un mínim de 3 mesos d’antiguitat i que hagin realitzat
5 préstecs o més. Per a les usuàries que no compleixin aquests requisits, es podrà
establir una fiança de l’import que la Biblioteca de les Coses consideri adient en funció
de l’objecte.”
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Gestió de dades personals
La dinàmica de la biblioteca de les coses fa que sigui necessari recollir i
emmagatzemar dades personals de les usuàries i de les voluntàries. A més, si
creem una pàgina web, allà també es generen dades relatives a la navegació.
L’ús i la forma de gestió d’aquestes dades està regulat per la Llei orgànica 3/2018
de protecció de dades personals i garanties de drets digitals (o la normativa que
la substitueixi) i ens caldrà informar-nos de quines obligacions ens representa.
Per exemple, totes les persones, tant treballadores com voluntàries, que tinguin
accés a les dades personals han d’haver signat un document de responsabilitat; al
web hem d’informar de quines dades recollim i quin ús en fem, i a les fitxes d’alta
d’usuària, hem de fer-hi constar un text on informem, entre d’altres, de com exercir
el dret de consulta, modificació i supressió de dades.

2.5. Model de governança i presa de decisions
Si bé el model de governança i els circuits de presa de decisions poden ser una cosa
viva, que evolucioni per anar-se adaptant als canvis que puguin sorgir, convé que en
tot moment estigui clar quin model seguim. En alguns aspectes més generals, pot estar
molt determinat per la forma jurídica que adoptem.
Per exemple, si ens constituïm com a associació, caldrà fer una assemblea anual
com a mínim i és allà on les sòcies consensuaran les directrius generals, com ara
l’administració del pressupost. En aquest cas, també ens caldrà decidir si cal ser sòcia
per usar el servei de préstec o si s’obre la possibilitat que en facin ús el públic genral. Si
optem per introduir aquesta darrera figura, és important posar en valor la participació de
les sòcies, que seran les que prendran les decisions.
Però independentment de la forma jurídica de la biblioteca de les coses, és interessant
organitzar-se en diverses comissions o grups de treball (vegeu apartat següent) i deixar
que cadascuna tingui marge de decisió sobre el seu àmbit de treball. Ara bé, per tenir
una visió global i fer el seguiment de l’activitat, és important que hi hagi un òrgan de
coordinació, participat, com a mínim, per les diverses representants de cada comissió.
Per altra banda, en cas que en la gestió de la biblioteca de les coses hi treballi personal
contractat, cal que tingui clar el seu marge d’autonomia per tirar endavant el dia a dia,
i quins són els àmbits de decisió adients en cada cas. Així mateix, si hi ha persones
voluntàries, també se’ls ha d’informar clarament dels àmbits de presa de decisions i és
recomanable que aquests estiguin oberts a la seva participació.

2.6. Comissions i dinàmiques de treball
Les tasques pròpies d’una biblioteca de les coses es poden repartir en diverses
comissions, com ara:
→ Catàleg: manteniment del catàleg (gestió d’adquisicions, reparacions, derivacions,
actualització del catàleg digital…)
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→ Comunicació: cartelleria, xarxes socials,
web, butlletins...
→ Economia: comptabilitat, finances...
→ Activitats: tallers, xerrades, sortides...
→ Comunitat: dinamització de la comunitat
d’usuàries
→ Relacions externes: contactes amb entitats
afins, institucions locals, atenció de
peticions de col·laboració...
→ Administració: aspectes jurídics i laborals,
gestió de subvencions...
Per facilitar la coordinació entre les diverses
comissions, és recomanable crear espais
compartits, si més no, per les persones que
les representen. Ara mateix, per exemple, la
Biblioteca de les Coses de Sant Martí, funciona
amb tres comissions (comunicació, vincles —
relacions exteriors—, i activitats) i cadascuna
de les voluntàries que les representen participen a les reunions del grup motor, format
també per la gestora (persona contractada) i on també hi estan representades les
entitats impulsores del projecte.

2.7. Programari per a la gestió
Tot i que una biblioteca de les coses pot funcionar amb un simple full de càlcul o una
base de dades senzilla, s’han desenvolupat programes específics pensats per donar
resposta a totes les necessitats associades a aquest tipus d’activitat, simplificantne al màxim la gestió. És el cas de Lend Engine, un programari que permet a les
usuàries donar-se d’alta i reservar un objecte de forma autònoma, a través del web.
Alhora permet una acurada gestió del catàleg (preveu, per exemple, l’opció de retirada
temporal d’un objecte en reparació) i altres funcions com ara l’enviament automatitzat
de butlletins a tota la massa social. Aquest és el programa utilitzat ara mateix per la
Biblioteca de les Coses de Sant Martí, però n’hi ha d’altres, com MyTurn.
Més enllà de la gestió, ens pot ser interessant, de cara a comunicar l’impacte positiu
de la biblioteca de les coses, poder calcular l’estalvi d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle (GEH) que generem. Hi ha diverses eines que ens ho faciliten, tot i que cap
s’ajusta exactament a l’activitat d’un servei com el de la biblioteca. La que s’hi ajusta més
és la calculadora d’AERESS, que a més és fàcil d’utilitzar.
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2.8. Comunicació
Identitat visual
Per facilitar la identificació de la nostra biblioteca de les coses és recomanable crear-li
una identitat visual pròpia. Això implica, com a mínim, el disseny d’una imatge gràfica.
A més, també podem associar la nostra imatge a un color o una tipografia que es
faria servir en tot el nostre material de comunicació: web, cartelleria, fitxes, bosses i
embalatges, etiquetes…
Una altra opció és que participem d’una xarxa de biblioteques
de les coses i, en aquest cas, només ens caldria fer una
adaptació de la seva identitat. En cas que us interessi adoptar
la identitat visual de la Biblioteca de les Coses de Sant
Martí, contacteu amb info@bibliodecoses.cat per saber les
característiques bàsiques que ha de complir el servei i les
condicions de la col·laboració.
Pla de comunicació
Perquè la biblioteca de les coses funcioni i tingui raó de ser, cal que molta gent
la conegui, la utilitzi i hi col·labori. D’aquí ve la importància de tenir un bon pla de
comunicació, que estableixi què cal comunicar, en quins moments, a qui cal comunicarho, per quins canals ho farem, de quin pressupost disposem i com avaluarem si hem
aconseguit els objectius.
A l’hora de definir el pla de comunicació, cal que ens preguntem: com volem presentarnos? Què volem que ens defineixi? Volem posar més èmfasi en la utilitat del servei i
els objectes del catàleg, en la dimensió comunitària del projecte o en el seu benefici
ambiental? Quines paraules i quines imatges ens poden ajudar a transmetre el que
volem? Quins canals de comunicació tenim? Com podem aconseguir que els mitjans de
comunicació es facin ressò de la nostra existència? De quina manera el local (decoració,
mobiliari, cartelleria…) ens pot ajudar a comunicar allò que volem?
Un cop determinats els aspectes generals, podem anar concretant les accions
comunicatives més adients. Per exemple, si volem donar-nos a conèixer a les usuàries
potencials, podem fer una falca en una ràdio local, però si el que volem és que més
persones s’engresquin a col·laborar amb el projecte aportant-hi el seu temps, pot
funcionar més bé fer un acte festiu obert només a les usuàries, que ja el coneixen i el
valoren i pot ser més fàcil engrescar-les.
Ens pot ser pràctic que el pla de comunicació inclogui, per a cada acció prevista, una
taula com la següent:
Objectiu

Missatge

Públic
objectiu

Acció

Data/
període
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MANTENIMENT I
AVALUACIÓ DEL
FUNCIONAMENT
Inaugurar una biblioteca de les coses és tot un repte, però quan ho aconseguim
ens adonarem que tot just hem fet la primera part del camí, ja que cal treballar dia a
dia perquè la biblioteca de les coses funcioni bé, sigui un espai viu i congregui una
comunitat dinàmica. També ens caldrà preveure com farem el seguiment de l’activitat i
com valorarem l’impacte assolit.

1. Manteniment de l’activitat
La dinàmica d’una biblioteca de les coses implica moltes tasques a fer i convé tenir-les
previstes abans d’obrir portes. Quines tasques caldrà assumir en el dia a dia? Quines
seran més esporàdiques? Quanta gent necessitarem per cobrir-les? Quins recursos ens
caldran?
Podem agrupar les tasques de la manera següent:
→ Atenció al públic i gestió de reserves: processar les reserves, revisar els objectes
a prestar i els retornats, atendre les usuàries quan recullen i quan retornen,
respondre dubtes i peticions diverses...
→ Gestió del catàleg: reparar els objectes espatllats, revisar préstecs i descatalogar
objectes mai o poc prestats, revisar l’estat de tots els objectes, rebre donacions,
buscar destí als objectes descatalogats, actualitzar el catàleg digital...
→ Neteja: netejar de forma periòdica el local i els objectes del catàleg, també els
objectes prestats un cop es retornen, si s’escau.
Mantenir en bon estat el catàleg ha de ser un objectiu prioritari i pot implicar moltes
hores de dedicació, més encara si tenim en compte que normalment es creen en gran
part a partir de donacions. Pot ser interessant dotar-se d’eines i formar voluntàries i/o
personal per assumir internament el màxim de petites reparacions. També es pot arribar
a acords de col·laboració amb entitats afins (com Restarters Barcelona) o amb tallers de
reparació locals.
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2. Dinamització de la comunitat
A les tasques anteriors cal sumar-los totes les que es derivin de l’estratègia de
dinamització de la comunitat. És inútil mantenir el catàleg en perfecte estat si no
aconseguim crear i mantenir una comunitat de sòcies i usuàries àmplia i activa. Però no
només això, també ens cal mantenir motivat l’equip que treballa a la biblioteca, tant si es
tracta de personal contractat com de persones voluntàries.
El primer pas per evitar que la desmotivació s’escampi entre la comunitat és fer-la
partícip de les novetats del projecte i els èxits aconseguits. Per això algunes de les
accions per aconseguir-ho poden estar previstes en el pla de comunicació, com ara
l’enviament de butlletins periòdics.
Però més enllà d’això, caldrà preveure la creació d’espais de trobada i intercanvi perquè
prengui força el vessant comunitari del projecte. Es poden organitzar xerrades, tallers,
sessions d’intercanvi de coneixements, espais per a l’autoreparació, festes i visites a
iniciatives afins.
També es pot treballar perquè l’espai de la biblioteca convidi a compartir estones amb
les altres usuàries. Instal·lar-hi una cafetera i unes butaques pot convertir l’anar a buscar
un trepant en una estona de conversa.
És important dotar-se d’un protocol de benvinguda per a les noves usuàries i/o sòcies.
Han de sentir-se acollides, percebre que la biblioteca de les coses pot ser molt més
que un lloc on trobar objectes, i rebre informació clara de les formes de participar del
projecte. No oblidem que cada nova usuària és una voluntària en potència.
Un altre aspecte que pot ajudar a que la comunitat se senti seu el projecte és que
les decisions siguin al màxim de participades. En aquest sentit, és important treballar
amb transparència i que les assemblees i els altres espais de participació siguin àgils
i s’hi adoptin les decisions pertinents en cada cas. Si el nostre model de governança
no preveu aquests espais de participació, es poden utilitzar altres recursos, com obrir
processos participatius puntuals o enquestes, per exemple, per decidir quines han de
ser les noves adquisicions.

3. Avaluació i difusió de l’impacte
Com a qualsevol projecte, és imprescindible reservar espais per avaluar-ne el
funcionament. Així doncs, de forma periòdica, ens cal recollir i valorar informació sobre
l’evolució del nombre de:
→
→
→
→
→
→
→

préstecs
donacions
reparacions
usuàries i/o sòcies
voluntàries
activitats programades: xerrades, tallers...
assistents als tallers
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Així mateix, ens cal fer un seguiment pressupostari.
Aquest exercici de recopilació de dades és important per calibrar l’impacte de la nostra
activitat, per valorar si s’assoleixen els objectius fixats, per poder adoptar mesures
correctores, si s’escau, i com a base per a prendre decisions futures. Per exemple, en
base a l’evolució del nombre de persones usuàries i del nombre de voluntàries, una
biblioteca de les coses pot decidir reduir els esforços per captar noves usuàries i en
canvi destinar-los a engrescar les que ja ho són perquè s’impliquin en la gestió del
projecte.
Tenir informació detallada sobre aquests aspectes també és necessari per mantenir al
dia del projecte la nostra base social. Pot ser que, segons la forma jurídica adoptada,
sigui obligatori comunicar determinades coses a les sòcies, però més enllà d’això, la
informació és una eina de motivació. Per exemple, introduir un marcador del nombre de
sòcies als butlletins electrònics que enviem a les sòcies és una manera de reforçar el
sentiment de pertinença.
També pot ser interessant tenir quantificat l’impacte de la nostra biblioteca de les coses
de cara a buscar fonts de finançament. Si demostrem la utilitat del servei ens serà més
fàcil captar entitats o empreses que vulguin contribuir a sostenir-lo.
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ANNEXOS
→ Model fitxa d’alta d’usuaris/usuàries
→ Model fitxa donacions
Altres recursos:
→ Leila Viena. Library of Things. Starter Kit.
→ Guardiola, Laia. “Projecte de preparació i disseny de la biblioteca de coses.
Una iniciativa d’economia col·laborativa a Barcelona”. 2019. Grau de Ciències
Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.
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