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Presentació

La biblioteca pública és un espai de garantia de l’equitat cultural i social, un espai de
trobada i relació on la ciutadania ha de compartir el servei públic d’accés a la cultura i
al coneixement i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Entre les seves
funcions, cal destacar-ne la social: la biblioteca ha de fomentar i liderar la convivència,
la diversitat i el respecte dels valors cívics i democràtics, i ha de trobar els mecanismes
necessaris per fer front a les desigualtats que afecten la comunitat.
Com a reflex de la societat, la biblioteca rep les tensions i les contradiccions de la
realitat dins la qual s’insereix. En aquest marc social, es fa necessari construir
conjuntament espais de ciutadania i afrontar, amb creativitat i responsabilitat, les
situacions d’alteració de la convivència i els possibles conflictes que se’n derivin,
entenent la biblioteca com a agent cívic i vertebrador, d’aprenentatge permanent i
global al llarg de tota la vida dels membres de la comunitat.
Per promoure la convivència, cal posar l’accent en les relacions, abans que en les
diferències, i hi ha d’haver una implicació global i coordinada de tots els agents socials.
D’altra banda, la confluència a la biblioteca i al seu entorn de moltes persones diverses
que comparteixen un mateix espai i temps, amb diferents expectatives i potser
diferents interessos, pot generar l’aparició de situacions d’alteració de la convivència
que cal resoldre en comú.
En aquesta situació, el paper de l’equip de treball de la biblioteca és fonamental. Des
de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, en el marc de
les línies d’acció relacionades amb la millora de la qualitat en l’atenció a la ciutadania i
la prestació del servei de biblioteca pública, s’ha impulsat el grup de treball que ha
elaborat, compilat i revisat els materials que us presentem. Al llarg d’aquest document
es pretén donar les eines perquè els professionals siguin capaços d’afrontar les
situacions d’alteració de la convivència i de conflictes com una oportunitat per millorar,
entenent les causes i els elements que les conformen com a factors importants a l’hora
de resoldre-de manera positiva.
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Introducció

En una època en constant transformació com l’actual, presidida per la globalització i
els canvis accelerats en l’economia, la tecnologia i els sectors productius, la societat
ha d’afrontar diversos reptes: nivells elevats de desocupació, sentiments de
desplaçament social, crisi de valors i responsabilitats i una creixent diversitat cultural
que, alhora, topa amb el desig de connectar amb la comunitat local.
La biblioteca pública, en aquest escenari, col·labora amb els agents educatius i socials
del seu entorn i esdevé un referent clau de cohesió social, de suport a l’aprenentatge i
de desenvolupament de la comunitat. La biblioteca ha de facilitar a tota la ciutadania
l’accés lliure i gratuït a la informació, al coneixement, a la cultura i al lleure, posant al
seu abast els serveis, la col·lecció documental, les activitats, els espais i els recursos
materials i tecnològics per al seu desenvolupament. Els professionals de les
biblioteques hem de vetllar perquè siguin un lloc comú on conèixer-se un mateix, tal
com diu el Manifest IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública (1994), que faciliti el
desenvolupament de “ciutadans ben informats per exercir els seus drets democràtics i
tenir un paper actiu en la societat”. La biblioteca és un lloc de vertebració social, que
ofereix oportunitats per fer front a les desigualtats, un espai de relació i d’intercanvi, un
espai segur per a la vida de la comunitat que genera un cert sentit de pertinença i on
es mantenen unes regles tàcites de respecte i de convivència.
Aquests valors propicien que les biblioteques siguin espais de trobada d’un gran
nombre de ciutadans; un lloc d’acollida, confortable i amb oferta de serveis de qualitat.
Tot i que la gran majoria dels usuaris fan un ús responsable dels serveis i de les
instal·lacions, de manera excepcional ens trobem amb situacions no desitjades que
poden derivar en un conflicte de major o menor gravetat segons les circumstàncies
que l’envolten. Amb aquest document volem reflexionar sobre aquestes situacions i
aportar eines i pautes per a garantir la convivència dels usuaris, tot conciliant els seus
diferents interessos. Amb tot, és segur que haurem d’afrontar situacions derivades de
la varietat d’usuaris i de la varietat d’interessos amb què venen a la biblioteca.
Per introduir el sentit dels diferents apartats del document, volem assenyalar cinc
elements que sostenen la gestió de la convivència i la resolució positiva de conflictes.
L’equip de la biblioteca, liderat per la direcció, ha de treballar els àmbits següents:
1) Organització: l’equip ha de compartir el model de servei i ha de dominar les
habilitats de comunicació empàtica i assertiva que garanteixen un tracte agradable,
ferm i constructiu.
2) Prevenció: l’equip ha d’actuar de manera coordinada per anticipar les situacions.
5

3) Intervenció: l’equip ha d’adaptar els protocols d’intervenció i derivació externa i ha
d’actuar de manera coordinada davant les situacions.
4) Normativa: l’equip ha de conèixer les normatives, protocols, circuits i documentació
per garantir la prestació del servei.
5) Qualitat: l’equip ha de prestar un servei públic i atendre els usuaris amb garanties
de qualitat, i ha d’avaluar periòdicament les intervencions a partir de l’anàlisi de les
incidències.
Els dos primers són la base de la nostra feina i, si aportem qualitat (5), això ens
ajudarà a evitar conflictes innecessaris. En el capítol 1 i 2 d’aquest document trobareu
consideracions, clarificacions conceptuals i un criteri bàsic: la prevenció. Sempre que
tinguem conflictes ens hem de preguntar si algun d’aquests pilars (organització,
prevenció i qualitat) està fallant i ràpidament optimitzar allò que sigui necessari. Els
aspectes vinculats a la comunicació assertiva i empàtica es despleguen al capítol 3 del
document i requereixen una capacitació de l’equip en dues direccions: d’una banda,
amb eines de comunicació verbal, corporal i de sintonia amb l’usuari per a desactivar
focus de conflicte; de l’altra, amb pautes per a respondre de manera homogènia
davant situacions que podrien derivar en conflictes. El àmbits quart i cinquè
(intervenció i normativa) tenen a veure gairebé sempre amb situacions que
requereixen que l’equip, amb la direcció al front, s’organitzi per respondre de manera
coordinada i homogènia, activant recursos externs (cossos de seguretat, serveis
socials, etc., o altres estratègies de resposta que trobareu als capítols 4, 5 i 6 d’aquest
document).
En els diferents apartats trobareu el missatge següent: sempre hem de mirar de
resoldre els problemes amb un enfocament de qualitat de la prestació del servei i un
enfocament de qualitat d’atenció a l’usuari. Quan sigui possible anticipar conflictes
caldrà que l’equip es coordini per aconseguir-ho. Amb una bona capacitació de cada
un dels membres de l’equip podrem dominar les pautes bàsiques que garanteixen un
tracte agradable, ferm i constructiu i ens permetran resoldre positivament els conflictes
naturals de la tasca. Quan estem en ple conflicte caldrà disposar de pautes i guies ben
precises que caldrà treballar conjuntament.
Tot en conjunt vol ser una eina de consulta i una guia per a la organització dels equips
a fi que tinguin recursos per a respondre davant la nova realitat: la biblioteca és un
espai de convivència per a tothom.
El grup de treball de la Xarxa de Biblioteques Municipals que ha elaborat aquestes
pautes s’ha basat en la documentació del Grup de gestió de conflictes del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, el Grup de resolució positiva de conflictes de les
biblioteques municipals de la zona del Vallès Occidental-Est i en altres protocols
interns i no publicats de diverses biblioteques de la xarxa. Som conscients que es
tracta d’un document que serveix de punt de partida perquè cada biblioteca, amb el
seu equip humà, trobi la manera singular d'adaptar-lo a la seva realitat i a la dels seus
usuaris.
No totes les biblioteques de la XBM són iguals, ni en la seva mida, ni en la distribució
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dels seus espais, ni en la població a la qual serveixen. La premissa fonamental que el
document vol transmetre és que els conflictes, en primera instància, es resolen dins de
la biblioteca. Per això, la capacitació del personal, el treball d’aquest document per part
de l’equip de cada biblioteca i la cohesió d’aquest equip a l’hora d’actuar són bàsics
per respondre de manera coordinada i gestionar positivament els conflictes de la
biblioteca.
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1 La gestió de la convivència en el marc del
servei públic

L’equip de la biblioteca és el principal referent i garantia perquè el servei pugui prestarse a la ciutadania amb el màxim rigor, equitat, seguretat i respecte per la convivència.
En primer lloc, veurem els condicionants clau del marc de l’atenció a l’usuari en què es
presta el servei. A continuació, identificarem clarament quines són les diferències entre
un conflicte interpersonal, un problema i una incidència. Finalment, es planteja quin és
l’enfocament òptim de resolució, sent imprescindible el recull d’incidències per a una
posterior anàlisi que millori les estratègies de prevenció de les situacions que poden
alterar la convivència a la biblioteca.

1.1

L'atenció a l'usuari

Atendre usuaris en la prestació de servei implica tenir clara la consciència que hi ha
una gran diversitat de persones, perfils, interessos, motivacions i expectatives que
caldrà respondre.
Per garantir la qualitat de l’atenció a l’usuari, l’equip de la biblioteca ha de:


Conèixer de prop el ciutadà usuari del nostre servei.



Saber què vol i què no vol.



Identificar i conèixer a fons els recursos i serveis que estem oferint.



Ajustar el servei a les seves necessitats.



Evitar discrepàncies entre el que espera i el que oferim.



Comunicar i fer prendre consciència del servei que està obtenint.



Tenir prou flexibilitat per ajustar-se fins a oferir allò que desitja l’usuari.



Clarificar allò que no ens sigui possible oferir.

Així mateix, atendre l’usuari implica per part de l’equip de la biblioteca compartir la
informació i comunicació precisa, concreta, amable i personalitzada de:


La missió, visió i valors del servei i de la organització.



Els objectius del servei.



La carta de serveis i els horaris.



Preus, condicions dels serveis.
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La normativa o reglament de la biblioteca.



Els drets i deures del ciutadà.



Drets i deures del servei.



Protocols d’actuació.



Protocols d’emergències (si escau).



Manuals d’instruccions (si escau).

És fàcil adonar-se que determinades situacions que poden esdevenir conflictes es
donen en el marc de l’atenció a l’usuari quan el personal de la biblioteca pren
consciència que no s’ha informat amb prou claredat dels aspectes abans esmentats i
el ciutadà interactua espontàniament. Explicar la normativa a un usuari de manera
amable i raonada no ha de suposar cap problema; senzillament es tracta d’una funció
relacionada amb l’atenció i l’orientació del servei al client.
Ara bé, malgrat els esforços per assolir una alta qualitat de la prestació d’un servei, val
la pena considerar alguns aspectes propis de l’àmbit de l’empresa, però aplicables al
servei públic. Per norma general, un client de cada quatre sol experimentar
insatisfacció, dels quals únicament una part molt petita, a l’entorn del 5 % del total,
arriba a formular una queixa; la resta de clients insatisfets marxa a la competència.
El major percentatge de clients insatisfets, a l’entorn del 70 %, solen trencar o
abandonar al relació amb el servei com a conseqüència de factors emocionals i
d’interacció amb el personal que els atén; és a dir, per haver rebut indiferència en el
tracte o una atenció i orientació dolentes. És per aquest motiu que volem diferenciar
clarament la solució de problemes com a conseqüència de la prestació del servei i la
solució positiva dels conflictes provocats per la nostra tasca d’atenció i orientació al
ciutadà. Per aconseguir-ho cal diferenciar conceptes.

1.2

Conflicte, problema o incidència?

Què és un conflicte?
Els conflictes són experiències subjectives que sempre es produeixen en el marc de
les relacions socials. Hem de distingir clarament els conflictes dels incidents i de les
situacions del dia a dia que poden arribar a alterar la convivència però que no
impliquen un enfrontament entre persones.
Els conflictes són situacions en les quals dues o més persones entren en oposició o
desacord perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos o valors són
incompatibles, o són percebudes com incompatibles, on juguen un paper molt
important les emocions i els sentiments, i on la relació entre les parts en conflicte pot
sortir enfortida o deteriorada en funció de com sigui el procés de resolució del conflicte.
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Segons Van de Vliert1, dues parts entren en conflicte quan almenys una d’elles
experimenta frustració cap a allò que percep com una obstrucció causada per l’altra
part. Els conflictes són inevitables en els grups, simplement quan diverses persones
treballen juntes, tal com esmenta Ayestarán2, o bé quan s’està prestant un servei a un
conjunt d’usuaris. Els conflictes són experiències interpersonals i són socials.
Vegem un exemple de la dinàmica d’un conflicte. Quan una persona sent frustració per
les expectatives que tenia, si per alguna qüestió creu tenir-hi dret, la seva resposta
serà molt més potent que si sap que no hi té dret. Si creu que hi té dret i rep un NO, ho
pot rebre com un atac, de manera que, com una estratègia de venjança i per a
contrarestar allò que percep com una injustícia, buscarà mobilitzar les pròpies energies
(de forma activa es pot enfadar, cridar, o de forma passiva sabotejar, criticar...) i, fins i
tot, pot buscar l’adhesió d’altres persones generant una força molt superior a fi que
l’altre cedeixi al que creu tenir-hi dret.
Arran d’una situació de xoc com aquesta, per exemple, algunes persones es poden
sentir enganyades, decebudes, enrabiades o menystingudes per un fet concret.
Senten emocions negatives que, entre d’altres, poden desencadenar actituds de fugida
(per exemple, amb rancor i hostilitat); actituds d’abandonament del propi objectiu
(acompanyat sovint de sentiments de baixa autoestima i d’impotència); actituds de
lluita (fins i tot agressiva per fer valdre els propis interessos), o actituds cooperatives i
que ajudin a afrontar la situació (utilitzant les estratègies comunicatives per a negociar
solucions). Aquestes darreres, són les que haurem de propiciar sempre que puguem.
Tot aquest ventall d’emocions que es poden derivar d’una situació de conflicte entre
dues o més persones genera una gran tendència a avaluar negativament el fet d’entrar
en conflicte. Amb tot, cal tenir present que totes les persones experimenten conflictes
de manera rutinària i que aquests formen part de la pròpia vida.
La resolució positiva de conflictes és un aposta per desenvolupar competències en
afrontar de manera constructiva aquestes situacions, generant en ambdues parts
l’obertura, l’intercanvi d’informació i la col·laboració necessàries per acordar la solució.
Aquestes estratègies de gestió del conflicte permeten canalitzar l’energia i creen el
clima d’afluixar; és a dir, fer concessions perquè cadascuna de les parts trobi de
manera positiva la millor opció possible.

1

Van de Vliert, E. (1998) “Conflict and conflict management”. En: P.J.D. Drenth; H. Thierry; CJ de
Wolff, eds. Handbook of work and organizational psychology. Vol. 3: Personnel Psychology, 2nd ed. Hove,
UK: Psychology Press, p. 351-376.
2

Ayestarán, S. (1999). “Formación de equipos de trabajo, conductas de manejo del conflicto y
cambio cultural en las organizaciones”. Revista de Psicología General y Aplicada, vol. 52, n. 2-3, p. 203217. Accés URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2498320 [09/05/16].
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Què és un problema?
El diccionari3 defineix problema com “una qüestió que s’ha de resoldre”. Kepner i
Tregoe4 defineixen problema com “una diferència entre el que s’esperava i el que
s’observa”. Es refereixen al món del treball i diferencien clarament els problemes dels
conflictes. En aquest sentit, els problemes són relatius a discrepàncies entre el que
s’esperava i el que realment s’observa en fets, objectes, processos o tasques, mentre
que els conflictes són referits a la relació entre les persones: entre el que seria
desitjable i el que està succeint.
Exemples de problemes serien els següents: una fuita d’aigua a la biblioteca, un taulell
amb una cua de 3h, una sala mal il·luminada durant una conferència, una activitat
convocada amb calendari i horari erronis, etc. En canvi, els conflictes són les actituds
interpersonals davant d’aquestes situacions: escridassar i llançar agressivament els
llibres sobre la taula o buscar sumar adhesions en les persones que fan cua; exigir a la
direcció una reunió immediata; enfrontar-se demanant agressivament el full de
reclamacions i queixant-se de la incompetència del personal, etc.
Un enfocament basat únicament en la gestió dels conflictes buscaria calmar l’usuari
que reclama, deixar-lo parlar, aplacar la seva actitud i reconduir-la. Però si realment es
vol resoldre positivament els conflictes és fonamental centrar-se en la tasca: què cal
fer perquè no torni a passar? Quines mesures hem de prendre per a evitar una altra
situació que desencadeni el xoc, la frustració de l’altre? Quines decisions cal
emprendre per reconduir aquesta i futures situacions similars?

Què és una incidència?
Segons el diccionari de la RAE5, una incidència és allò que succeeix en el curs d’un
problema, una situació o un conflicte (s’informa i es comenten les incidències o allò
que ha passat). La incidència acumulada és la proporció de vegades que es produeix
una mateixa o similar situació en un període de temps determinat. Un conjunt de
dades que faciliten l’anàlisi d’una realitat i fonamenten la presa de decisions.
A les biblioteques és important l’obertura d’incidències després d’una situació
conflictiva o d’un problema ja que d’aquesta manera es podrà analitzar la seva
naturalesa, extreure’n la quantitat de vegades que es produeix; es podran realitzar
estadístiques i detectar l’impacte que tenen; valorar-ne la gravetat o importància major
o menor; i potser també anticipar-ne la probabilitat que es tornin a succeir, trobant
noves solucions més pertinents, vist el nombre de casos que s’han produït.

3

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0109403 [09/05/16].

[1998-

].

Accés

URL:

4

Kepner, C.; Tregoe, B. (1992). El nuevo directivo racional: análisis de problemas y toma de
decisiones. Mexico: McGraw-Hill.
5
Diccionario de la lengua espanyola. [Madrid]: Real Academia Española, [1995- ]. Accés URL:
http://dle.rae.es/?id=UELp1NP [09/05/16].
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1.3

Les claus per afrontar problemes i conflictes

En el marc de l’atenció i la prestació del servei és imprescindible afrontar les situacions
d’alteració de la convivència i els conflictes, identificant clarament cada situació i
adoptant l’enfocament més adient per a la seva resolució, analitzant-la un cop hagi
succeït. És important que l’equip de la biblioteca s’orienti de forma sistemàtica cap a la
solució. Un compromís conjunt de minimitzar o resoldre els problemes per fer possible
la millor experiència d’accés als serveis de la biblioteca: tant quan ens busquen per
Internet i oferim serveis remots, abans d’entrar, durant l’estada i després al sortir.
Vegem-ne algunes pistes per aconseguir-ho.
L’enfocament de la biblioteca basat en la solució de problemes
L’objectiu de l’anàlisi de problemes és trobar la millor solució o paquet de solucions,
que, en general, són un conjunt de mesures organitzatives (rol, funcions i tasques), de
recursos (arreglar la fuita) i tècniques (processos, circuits de manteniment, de préstec,
etc.) que maximitzin les possibilitats de solució. Aquesta solució no ha de servir per
tapar forats o ser una mera conseqüència per reacció, sinó que ha de ser meditada a
partir de l’anàlisi de tots els factors implicats i, per tant, realista, eficient i fàcil
d’implementar.
L’enfocament de la biblioteca basat en la resolució de conflictes
L’enfocament basat en la solució dels conflictes busca reconduir determinats
comportaments sense trencar la relació amb l’usuari. Si s’ha arribat a trencar la bona
entesa, llavors caldrà recuperar la comunicació, l’acord i refer els llaços de confiança
per a continuar la relació amb la nostra biblioteca i les biblioteques de la xarxa. La
comunicació efectiva per a resoldre conflictes aclareix malentesos (aspecte substantiu)
i restableix l’entesa (aspecte relacional-afectiu) i n’és un recurs fonamental.
L’enfocament basat en la gestió d’incidències
Tal com s’ha indicat més amunt, a les biblioteques és important l’obertura d’incidències
després d’una situació conflictiva o d’un problema ja que permet una anàlisi posterior,
objectiva i pausada. La direcció ha de tenir una visió de conjunt de la marxa de la
biblioteca i ocupar-se de trobar estratègies de resolució més pertinents, conjuntament
amb la resta de l’equip; d’aquesta manera tota l’organització aprèn a millorar l’atenció i
la prestació del servei.
Fins i tot, una incidència permet col·laborar amb les estadístiques i el seguiment de
persones o col·lectius en situacions delicades com una contribució al funcionament
responsable envers la xarxa de serveis de la ciutat. Per exemple, és important obrir
una incidència sobre un infant que accedeix a la biblioteca en horari lectiu o una
persona en situació de risc psicosocial i adreçar-la al servei corresponent perquè es
puguin prendre les mesures oportunes.
Com a conclusió, podem dir que aquestes precisions conceptuals i les dades
esmentades ens han d’orientar a capacitar totes les persones que treballen a la
biblioteca, individualment i en equip, en habilitats de comunicació oral i corporal;
coordinació interna i cohesió de l'equip; i eines organitzatives per a gestionar
12

problemes i incidències. D’aquesta manera, que puguin anticipar-se a la insatisfacció
dels usuaris i d’entrada els ofereixin la millor atenció i orientació possible per a que
l’experiència a la biblioteca ofereixi espais de convivència positius i generadors
d’oportunitats.
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2 La prevenció, el model de servei i l’equip
de treball

La prevenció és fonamental per evitar les situacions de conflicte. Una bona informació
sobre allò que es pot fer a la biblioteca i allò que no està permès pot evitar moltes de
les situacions conflictives.

2.1

Elements per a la prevenció

La prevenció es pot basar, entre d'altres, en els aspectes següents:


La creació d'eines de suport (cartelleria, guies, formació d'usuaris, etc.) que poden
ajudar a prevenir o desactivar possibles conflictes i recolzar l’actuació de l’equip de
treball.



L’estudi dels espais existents i el redisseny de la distribució o del seu potencial ús.



L'establiment per part de l'equip de criteris i pautes per a l’anticipació a les diferents
casuístiques que poden distorsionar el bon funcionament de les sales i serveis.



L’elaboració de protocols d'actuació propis, clarificant determinats casos: amb qui
parlar (usuari, família, serveis socials, cossos de seguretat), com actuar, com i a qui
comunicar els incidents, quines eines internes o externes fer servir.



La creació de recursos d'informació interna (registres d'incidències) que puguin
permetre que l'equip adquireixi un coneixement bàsic sobre possibles conflictes i
formes de solucionar-los.

2.2

El model de servei de biblioteca pública

Qualsevol pauta o protocol de resolució positiva de conflictes ha de prendre com a
referència el model de biblioteca. Hem de considerar que els conflictes es produeixen
quan la incidència sobrepassa els límits marcats per aquest mateix model i, per aquest
motiu, s’ha d’assumir que determinades filosofies de servei poden derivar en l’aparició
de diferents nivells de problemes, incidències o conflictes.
Les biblioteques han de ser espais de trobada, en els quals l’individu es pugui
desenvolupar lliurement, on pugui compartir valors i referents positius, consolidar
l’hàbit i el gaudi per la lectura i el coneixement, i on pugui, no només aprendre i
desenvolupar un esperit crític, sinó també crear.
Els objectius de la biblioteca pública són els següents:


Promoure l’accés a la cultura i al coneixement.
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Ser un agent actiu en el foment de l’hàbit lector.



Contribuir a l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.



Promoure la creativitat i la creació.



Promoure la convivència i la cohesió social.



Despertar la reflexió i el pensament crític.



Contribuir a la construcció de la societat digital, minimitzant l’esquerda social en
l’accés i ús de les tecnologies.

Per poder assolir els objectius, les biblioteques han de transformar-se i acollir cada cop
més un nombre més divers de serveis i activitats. Aquesta realitat fa que el rol dels
professionals sigui clau per al desenvolupament del model de servei i això ens exigeix
haver de ser cada vegada més flexibles i estar oberts a nous plantejaments. La
formació del personal tant pel que fa a l’adquisició d’habilitats per a l’atenció a l’usuari,
com també per a la resolució positiva de situacions de conflicte, juntament amb la
creació d’una xarxa ben estructurada d’agents i serveis externs de suport (serveis
socials, policia, mediadors, entitats socials, etc.), són els requisits bàsics per garantir la
convivència i els valors de la biblioteca pública.
El model de biblioteca servirà per definir l’ús i les característiques dels serveis i dels
espais i també l’elaboració de les normatives internes de funcionament, com també les
eines de suport que s’elaboraran per proporcionar estructura a aquest model.
Reglaments d’ús, manuals de procediments, senyalització i retolació, i altres
documents o recursos de suport (bases de dades, xarxes de col·laboració municipals,
etc.) són representacions d’aquest model de biblioteca. Permeten visualitzar o prevenir
diferents casuístiques de servei, com també possibles incidències amb els usuaris, ja
siguin derivades del funcionament ordinari (molts relacionats amb l’aplicació de
normatives), o bé, conflictes relacionats amb les conductes irregulars d’alguns
usuaris.
Tots aquests paràmetres influiran en la manera com els usuaris es relacionen amb la
biblioteca i com entendran aquests mateixos usuaris el servei. La capacitat de la
biblioteca per resoldre les seves necessitats puntuals serà el punt clau de la interacció
amb l’usuari que desembocarà en la satisfacció de veure la seva necessitat resolta o la
frustració si no s’assoleix l’objectiu buscat. Anem a veure a continuació quin és el
paper de l’equip de la biblioteca en l’atenció i prestació de servei i en situacions
d’alteració de la convivència.

2.3

L'equip de treball de la biblioteca

El personal de la biblioteca sempre ha de ser la base de seguretat per a l’usuari del
servei, i hem de ser conscients que hem de ser nosaltres els qui vetllem per resoldre el
conflicte. En el cas que la situació de conflicte no es pugui resoldre, hem de procurar
minimitzar-la i acompanyar l'altre en tot el procés. Nosaltres hem de ser el seu referent
en tot moment.
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Per ser el referent de l’altre, cal establir un vincle de seguretat amb aquesta persona
basant-nos en el respecte, l’escolta, el diàleg, l’empatia i l’assertivitat. D’altra banda,
sempre hem de mantenir clars uns límits d’allò que es pot fer i allò que no es pot fer
dins la biblioteca. En alguns casos caldrà negociar aquests límits i aconseguir així que
aquesta persona els assumeixi. Hem de tenir clar que la nostra actuació sempre té
l’objectiu d’intervenir en la conducta de l’altre i que mai no hem d’afrontar la situació
pensant que l’altre “és” d’una manera determinada, sinó que “s’està comportant” d’una
manera determinada. Hem d'orientar sempre la conversa cap a la "conducta" i no
personalitzar mai.
Hem de saber, així mateix, que si tenim prejudicis cap a aquesta persona, aquests es
transmetran i afectaran a la relació. A la inversa passarà el mateix. Per no tenir
prejudicis cal obrir-se de mires i fer un exercici de respecte i comprensió, buscar
l'empatia amb l'altre i posar-se sempre en el seu lloc. Pensar com s'està sentint, què li
passa pel cap quan se li parla, què pot haver-hi al darrere d'una conducta
determinada. Hem de saber que molts dels seus comportaments són conseqüència de
les seves mancances, prejudicis, etc. Si podem mantenir aquesta mirada i la nostra
distància professional, aconseguirem que no ens afecti cap transferència negativa que
ens arribi d’aquesta persona.
La distància professional significa que encara que haguem de mantenir un vincle
afectiu o de respecte amb els nostres usuaris, sempre hem de mantenir la postura de
ser un referent per a ells. El vincle afectiu no implica que hàgim de ser amics de l'altre.
La relació deixa de ser professional quan estem fora del context laboral; malgrat això,
en determinats casos pot ser que fora de la feina haguem de mantenir la distància
professional per no confondre l’altre. Hi haurà conflictes que demanaran una actitud
més contundent i basada en el límits i la negociació. D’altres, el vincle serà molt
important per avançar cap a una direcció positiva i, fins i tot, en determinats casos i
sempre que l'altre ho permeti, es recomana que hi hagi un contacte físic que, encara
que sigui mínim, sabem que a algunes persones els facilita el vincle i els transmet una
relació més segura.
La direcció de la biblioteca ha de vetllar perquè es compleixin els criteris d’actuació
comuna i la coordinació necessària entre els diferents membres de l’equip de la
biblioteca (personal propi i personal extern, com pot ser el personal de vigilància, de
dinamització, de neteja, etc.), amb l’objectiu que la seva participació sigui adequada,
proporcionada, coherent i cohesionada i que, d’aquesta manera, els usuaris rebin
sempre el mateix missatge o actuació. El seu paper ha de ser el de liderar l’equip i
recolzar-lo en les situacions més compromeses. Ha de ser una figura visible i
accessible i sempre ha d’estar informada de les possibles incidències que s’hagin
produït en el servei.
Els membres de l’equip de treball de la biblioteca són l'element clau de la resolució i
la prevenció de conflictes. L'equip de persones que hi treballen sempre ha de
considerar-se el referent dels usuaris i actuar en conseqüència. Si n’hi ha, el personal
de vigilància, seguretat i control que pugui tenir la biblioteca, ha d’intervenir davant les
situacions d’alteració de la convivència i resolució de conflictes de la mateixa manera i
conjuntament amb la resta de l’equip. Pel que fa a la resta de personal que pugui estar
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contractat per dur a terme serveis estables dins l’equipament (dinamització d’activitats,
formació, neteja, etc.), és important que disposi de la informació general d’intervenció i
els objectius que la biblioteca persegueix, en tant que no deixen de formar part de la
imatge del servei que es presta.
Els possibles problemes, conflictes o incidències han de resoldre's a la biblioteca i ha
de ser l’equip de treball qui actuï en primera instància. Un cop s’ha detectat una
situació de possible conflicte, cal actuar sempre de manera ràpida. Aquesta acció pot
ser directa, intervenint en la situació de conflicte o demanant ajut i suport a d’altres
companys o persones referents. Per poder decidir a priori quina serà l'opció més
adequada, cal fer un exercici de visualització de la intervenció i tenir clar què és el
que es vol aconseguir amb aquesta.
En el cas que es decideixi no actuar, cal haver-ho considerat prèviament i haver-ne
valorat les conseqüències. La no acció també és acció.
L’equip ha d'estar preparat per actuar de manera ferma, clara i cohesionada, però
també per acceptar que hi ha conflictes que no es poden resoldre.
El procés de conversa o de negociació amb l'usuari que provoca una situació
conflictiva o que manté un comportament que impacta negativament en altres
persones, i que interfereix en la consecució dels objectius del servei, ha d'estar basat
en el respecte, l’escolta, el diàleg, l’empatia i l’assertivitat. En aquest sentit:


L'equip ha de mantenir una certa mirada oberta, malgrat calgui actuar de manera
ferma a l'hora de posar límits. Quan posem límits hem de ser molt ferms però si se’ns
escapa la situació, hem de tenir una certa flexibilitat. Quan estem més emplaçats en el
vincle directe, el que estem fent és oferir un espai segur a l’altre perquè pugui canviar
pautes i actituds de comportament. Per aquest motiu, hem d’evitar tenir por ja que
transmetríem aquesta inseguretat i seria molt més difícil resoldre la situació.



L'equip de la biblioteca està format per un conjunt de persones amb diferents perfils,
habilitats i competències. Hi pot haver treballadors/es millor preparats o amb més
habilitats per encarar els conflictes. Hem de ser conscients de quines són les nostres
fortaleses i limitacions; potser nosaltres no sabrem solucionar conflictes de determinats
usuaris però, en canvi, una altra persona de l’equip sí que en serà capaç.



En la majoria de casos un membre de l'equip serà suficient per gestionar el conflicte.
Només en aquells casos més greus serà necessari la presència de dos o més
membres.



La gestió de conflictes es farà sempre de manera personalitzada i individualitzada.
L'argumentació ha de ser clara i precisa.

Finalment, voldríem incloure una breu reflexió sobre el concepte d’autoritat, en el
benentès que a les taules que es presenten a continuació, una conducta manifesta és
la de prendre autoritat i podria semblar que no tenim el convenciment o la legitimitat
d'estar prenent aquesta autoritat des del primer moment. Cal tenir en compte que els
treballadors/es de la biblioteca, en assumir la responsabilitat que tenim com a
personal d’una institució pública exercim l’autoritat pel sol fet de ser-hi, per la nostra
presència, més enllà de la percepció que tenen els altres d’aquesta autoritat. Quan
fem menció a exercir l’autoritat ens referim a quan els usuaris/àries ens són
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conscients, ja que l’exercim de manera activa.
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3 Recomanacions generals d’intervenció

A la biblioteca trobem situacions on la persona o el col·lectiu vol fer valdre la seva
posició o interessos amb comportaments que es mouen entre dos pols: bé de manera
passiva (per exemple, fent veure que plegaran quan se’ls demana que marxin, però en
realitat seguint a l’ordinador com qui res), bé de manera hostil o agressiva (per
exemple, cridant o enfadant-se per veure frustrada la seva petició). Escoltar les
queixes i reclamacions i reconduir la situació sense arrabassar els drets de l’altre,
sense rebaixar-lo o sense cedir com a estratègia per a minimitzar el malestar, demana
per part de l’equip de la biblioteca comportaments d’empatia amb un fort component
d’assertivitat.

3.1

L'empatia i l’assertivitat

Què significa empatia?
L’empatia és el primer comportament que s’ha de donar en una interacció
comunicativa amb un usuari. L’empatia és la capacitat de posar-se en el lloc de l’altra
persona, mirant de comprendre el que sent, el que pensa o fa, malgrat que ens resulti
inacceptable o incomprensible. Trobar la lògica dels seus actes, creences, criteris i
emocions; prenent consciència de la seva perspectiva o punt de vista. Empatia no és
estar-hi d’acord, ni tampoc és adoptar el seu punt de vista quan no el compartim.
L’empatia és l’habilitat de “posar-se en les sabates de l’altre”, com diuen els
americans, comprenent a fons el seu pensament o actitud i mostrant un respecte
sincer i honest per la seva mirada diferent a la nostra, amb una actitud d’obrir-nos a
una realitat més complexa, més diversa i rica.
Quan som capaços d’incorporar amb respecte la diversitat de visions, perspectives i
criteris, enlloc de comportar-nos com si el nostre fos el correcte o el millor, només
llavors podem establir una relació empàtica. És a dir, oberta al diàleg sincer i directe.
Les persones rebaixen les resistències i l’agressivitat quan perceben empatia en
l‘interlocutor. Llavors, es produeix una resposta simètrica que fa més fàcil arribar a
acords.
Com establir un procés comunicatiu amb empatia? Les cinc habilitats de l’empatia:
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1. Escoltar de forma activa la queixa o missatge (positiu o negatiu) fins al final, sense
defensar-se, ni contra argumentar i de forma amistosa (malgrat que ens ho digui
amb hostilitat). Evitar escoltar articulant al mateix temps la nostra resposta.
2. Reformular (o repetir) el que l’altra persona explica, utilitzant les seves mateixes
paraules (no cal estar-hi d’acord).
3. Seguidament, indagar més, amb curiositat pel que explica i tornar a reformular el
que ha afegit de nou. (tantes vegades com faci falta).
4. Comprovar que l’hem entès.
5. Respectar el seu punt de vista.
Tal com es pot observar, l’objectiu d’empatitzar és garantir que la persona és
escoltada de forma seriosa i activa fins a recordar el que ha dit a fi de comprendre-la
en profunditat. En aquest moment, quan la persona s’ha sentit escoltada amb qualitat,
només llavors, acostuma a generar una actitud simètrica cap a nosaltres de voler-nos
escoltar.
Cal assenyalar que escoltar objeccions sense enfadar-se, angoixar-se, o actuar de
forma reactiva és un art. No és un comportament comunicatiu natural i cal entrenar-se.

Què significa assertivitat?
El mot assertivitat designa la qualitat d’afirmar la pròpia posició i les pròpies opinions
davant d’altres persones i situacions socials. Asserció, del llatí (assertio-nis), és l'acció
i efecte d'afirmar una cosa i prové del llatí (asserere), afirmar, sostenir que alguna cosa
és veritable. Igualment, en l’etimologia llatina volia dir defensar necessitats, criteris,
opinions o demandes front a una agressió.
Jakubowski i Lange6 plantegen que actuar assertivament significa fer valer els drets,
expressant el que un creu, sent i vol en forma directa, honesta i de manera apropiada,
respectant els drets de l'altra persona a fer el mateix. Per aquest motiu assertivitat i
empatia són dos comportaments d’un sistema de comunicació més estratègic, que
simplement mostrar assertivitat sense incorporar el respecte per les necessitats de
l’interlocutor.
Afirmar la pròpia posició, comporta dues dimensions: d’una banda, estar en contacte
amb un mateix (què sento, penso, què cal fer?) i de l’altra, parar molta atenció a la
forma com s’interactua amb l’altra persona. Es tracta de defensar els drets propis o de
la biblioteca expressant pensaments, sentiments i creences, sense arrabassar els
drets de l’usuari, ni trencar la comunicació. Expressar una opinió, un criteri, unes
normes, emocions (enuig, per exemple), o rebutjar una proposta poc raonable, sempre
respectant el comportament, l’estil personal o el punt de vista de l’altra persona o
col·lectiu d’usuaris a la biblioteca.

6

Jakubowski, P.; Lange, A.J. (1978) The Assertive option: your rights and responsibilities
Champaign, Il: Research Press.
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En aquest sentit, una persona assertiva és aquella que manifesta una conducta
afirmativa en els dos sentits:
1) per a rebre i acceptar les opinions positives o negatives sense defensar-se’n, ni
sentir-se'n culpable (empatia)
i 2) per a afirmar la pròpia posició davant d’un altre que ho veu diferent.
És per això que diversos autors plantegen l’assertivitat com una habilitat social. La
millor manera de mostrar-se afirmatiu és deixar clar en tot moment que nosaltres
sentim el màxim respecte pel dret de la persona interlocutora a creure, sentir i voler
diferent.
El missatge que hem de transmetre és que l’altre té el mateix valor i la mateixa
importància que la que nosaltres tenim. Així doncs, el primer comportament
comunicatiu que hem de mostrar davant l’usuari ha d’estar carregat d’empatia. Quan
l’altra persona s’ha sentit escoltada amb profunditat i sinceritat, llavors és més fàcil que
ens correspongui amb un comportament simètric, que ens permeti expressar de
manera afirmativa i sense agressivitat el nostre missatge; l’altra persona estarà
segurament més receptiva a escoltar-nos fins al final i a incorporar el nostre punt de
vista.
Hi ha dos comportaments entremig dels quals hi ha l’assertivitat: l’agressivitat i la
passivitat. Ambdós són comportaments comunicatius erronis ja que en tota interacció
són importants tres garanties:
1) que ambdues persones tinguin dret d'expressar-se,
2) que puguin respectar-se en la seva diferència, i
3) que les conseqüències del comportament per ambdues parts sigui satisfactori.
L’agressivitat i la passivitat no compleixen cap d’aquestes garanties i és per això que
deixen molt mal gust de boca a les persones que els manifesten i també a les
persones receptores d’aquests comportaments.
Com identifiquem una persona assertiva?
Hi ha quatre habilitats o patrons de resposta del comportament assertiu:
1) L'habilitat de dir "no";
2) l'habilitat de demanar favors i fer demandes;
3) L’habilitat d’expressar sentiments positius i negatius, i
4) l’habilitat completa d’iniciar una conversa, continuar-la tot sostenint els propis punts
de vista i acabar-la de forma constructiva, i amb respecte per ambdues parts.
Una persona assertiva és una persona socialment hàbil. El missatge bàsic de
l'assertivitat és: Això és el que penso, això és el que sento, aquesta és el meu punt de
vista de la situació. Aquest missatge expressa afirmació personal sense dominar,
humiliar o degradar a l'altra persona.
Com identifiquem una persona agressiva?
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La conducta agressiva es produeix en el moment que la persona comunica superioritat
o domini al marge dels desitjos, interessos o sentiments de l’altra persona. Alguns
comportaments evidents són: una gestualitat excessiva, parlar cridant, parlar molt
ràpid, no deixar parlar a l’altre, assenyalar-lo amb el dit, picar fent soroll, dir paraulotes,
amenaçar o insultar, riure’s de la persona rebaixant-la, etc.
El missatge bàsic de la persona agressiva és “No m’importa el que pensis: això és el
que s’ha de fer”.
Com identifiquem una persona passiva?
El comportament passiu mostra un nivell de baixa autoestima i la percepció que la
persona no se sent pertinent, no té drets i se sotmet a la voluntat d'altres persones.
Amaga els sentiments, opinions, i necessitats amb l’objectiu d’evitar el conflicte. Fins i
tot, demana disculpes i busca eclipsar-se com una estratègia d’autoprotecció. Si
aquesta situació de manca de comunicació es repeteix en el temps, sol experimentar
frustració per no haver resolt la seva necessitat. Al final pot sentir-se maltractada,
rebaixada o menys tinguda i enrabiada. El missatge bàsic de la persona passiva és:
com vulguis, el que diguis: jo no sé, jo no tinc, jo no puc. Perdona. No sóc important.
Com establir un procés de comunicació assertiva? Les tres fases de l’assertivitat
A fi d’evitar comportament agressius o passius (que acaben malament, com hem vist) i
tenir converses assertives per ambdues bandes, respectuoses i clares us proposem un
model en tres fases:
1. La primera fase és l’empàtica (amb les quatre habilitats abans exposades) i serveix
per a transmetre el missatge a la persona interlocutora (amb les seves paraules
exactes) que l’hem escoltat i hem entès el seu missatge.
2. La segona fase és pròpiament assertiva i serveix per a persuadir. Es tracta
d’exposar els criteris, punts de vista, opinions, raons del que nosaltres volem dir i
que sostenen la nostra petició
3. La tercera fase assertiva que serveix per a expressar el missatge de forma clara i
directa: la petició, la demanda, el curs d’acció, el que volem, etc.
Depenent del tipus d’intervenció amb l’usuari veureu que aquestes tres fases es poden
anar combinant. Amb tot sempre és millor començar per l’empatia.
Veiem alguns models de comunicació assertiva:
Model bàsic
1. Respecto el que dius...(resumir-ho) - Fase empàtica
2. Amb tot ... el criteri o el principi d’actuació és... (Pensament, opinió) - Fase
assertiva d’exposar els propis criteris
3. De manera que proposo els següents passos...(proposta de curs d’acció) - Fase
assertiva d’exposar la petició
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Model bàsic per estimular a la participació:
1. Entenc que tinguem posicions diferents sobre la petició que et faig
2. Amb tot, m’agradaria escoltar la teva opinió, així com les teves objeccions
Peticions assertives combinant: primer assertivitat, enmig empatia i al final, demanant
de col·laborar en la solució:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirigir-se a la persona pel seu nom
Expressar la petició clarament, en primera persona
Explicar les raons
Convidar a fer comentaris i a suggerir solucions
Preguntar quins recursos es necessiten per a posar en pràctica la petició
Acordar les condicions d’espai i temps

Model d’oposició assertiva:
1. Fase empàtica - Entenc, respecto que m’exigeixis que t’atengui ara mateix perquè
tens pressa (frase que denoti comprensió de la postura o necessitat de l’altre)
2. Expressió del problema “Amb tot, els altres usuaris també estan esperant i és injust
que m’exigeixis que t’atengui primer, quan hi ha tanta cua...i que insinuïs que vaig
distreta"
3. No acceptació explícita... No puc permetre aquesta actitud...", "no estic disposada
a fer-te passar..." "no ho puc acceptar..."
4. Petició de canvi de conducta... "d’ara en endavant t’agrairia que quan necessitis un
llibre respectis la cua i m’ho demanis quan sigui el teu torn, i que deixis de
comunicar-me que perdo temps, ja que considero que no ho faig”.
5. Proposta de solució... ”Per evitar aquesta situació et proposo que vinguis a primera
hora, quan no hi ha cues i t’atendré amb la rapidesa que demanes".
Fixeu-vos que un comportament assertiu en comunicacions difícils està implicant els
següents aspectes:








Expressar sentiments en primera persona
No menysvalorar-se ni a si mateix, ni a l’altre
Ser específic i concret en les valoracions
Llenguatge neutre, no sarcàstic o acusador
Comunicació corporal i verbal coherents
Expressar obertament els conflictes
Dir amb claredat la pròpia posició

Cal evitar en les comunicacions conflictives:




Parlar amb to dogmàtic (amb veritats que semblen lleis o normes)
Apropar-se físicament
Parlar per compte d’un altre
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Parlar simultàniament
Pensar respostes ràpidament
Treure conclusions metre l’altre parla
Criticar, gesticular, fer comentaris hostils
Parlar amb frases llargues, imprecises

Llenguatge corporal assertiu: coherència entre el llenguatge oral i el corporal.







Postura relaxada vertical i simètrica, orientada cap a la persona
Mantenir el contacte visual, amb suavitat i afavorint el contacte
Músculs facials somrients i relaxats (somriure del buda), celles aixecades, veu
tranquil·la encara que ferma
Assentiment puntual, flexibilitat cervical
Mans i braços relaxats, suavitat dels gestos, respectar l’espai privat de l’altre
Harmonitzar els moviments amb l’altre

L’assertivitat no és una habilitat natural, practicar i entrenar-se és essencial. Amb
aquestes indicacions bàsiques us serà de molta utilitat per a reconduir comportaments
i rebaixar la tensió dels conflictes.
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3.2

Claus per a la lectura d'alguns perfils de conducta

Amb l’objectiu de preveure una atenció adequada a l’usuari, com també minimitzar les
reaccions negatives, és important considerar les millors estratègies de resposta en
funció de la conducta que manifesti la persona que tenim al davant.
Cal tenir en compte que tots nosaltres podem adoptar un perfil de conducta o altre
davant d’una situació determinada i és imprescindible no jutjar l’usuari en cap cas
perquè s’hagi comportat d’una manera o altra en un moment determinat.

Perfils de
conducta

Pragmàtic

Afable

Polèmic

Altiu

Taciturn

Exemples de comportament

Orientacions en l’atenció











Exigeix rapidesa, eficàcia
Exigeix respostes concretes
Actua com que coneix la institució,
normativa, etc.
Mostra actituds de distància, objectivitat
En ocasions, mostra comportament
exigent o agressiu
No accepta errors, ni la inexpertesa







Actitud somrient, amistosa
Comportament emocional, sentimental
Es mostra xerraire
Demana un tracte molt personalitzat
Requereix mol temps d’atenció





Provoca discussions
Mostra insatisfacció
Mostra comportament i to agressiu o
sarcàstic
Actituds agressives verbal i físicament
Es comporta com que du tota la raó
Actituds de desconfiança en les solucions
que se li plantegen


















Serenitat
Respostes curtes i precises
Ordre en la manera de sol·licitar i oferir
la informació
Oferir informació àmplia
Aportar proves convincents
No interrompre
No dubtar
Mantenir el control de la conversa
Ser amable, però “anar al gra”, ser
concrets, fer preguntes tancades
Resumir per anar centrant el tema
Mantenir la distància, no donar-li
familiaritats
Fer veure que no ens assabentem de
les bromes que faci






Serenitat
No deixar-se impressionar
No discutir ni respondre
agressivitat
No menystenir la seva raó
Cuidar el tracte i no interrompre
Reformular la pregunta / situació
Preguntar i aclarir els dubtes




Mostra comportament orgullós
Es comporta de forma impositiva
Actituds d’agressivitat i superioritat
Creu conèixer perfectament l’organització
i els procediments
Exigeix que els altres l’atenguin
Diu conèixer tots “els caps”







Serenitat
No discutir-hi
No menystenir la seva raó
No provocar la seva competitivitat
Aparentar seguretat i eficàcia






Comportament retret, tímid
De poques paraules
Comportament de poca relació personal
Mostra actituds d’inseguretat








Demostrar-li atenció i amabilitat
Infondre-li confiança
No tractar-lo amb presses
Fer-li preguntes concretes i tancades
Esbrinar els seus dubtes
Donar-li informació concreta










amb
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3.3

Orientacions generals d’actuació

Dialogar/persuadir
Quan estem dialogant/persuadint estem emprant tots els nostres recursos comunicatius amb
l’objectiu d’influir per modificar la conducta de l’altre.
Territori/ espai/ temps

Apropar-se, estar al mateix nivell visual

Aïllar-lo, si són temes que poden ferir la seva sensibilitat
Inflexions de la veu

To de cordialitat, volum més aviat baix

Que no soni a acusació

Fer inflexions orientades a la reflexió de l’altre o de pregunta
Gestualitat corporal

Somriure

Cara relaxada (absència de tensió)

Gestos oberts

Cos orientat cap a l’altre

Transmetre que s’escolta activament: mirar-lo i assentiments de cap
Paraules a emprar/Paraules a evitar

Paraules en positiu

Evitar els “NO”
Tipus de frases a utilitzar

Començar sempre informant del fet pel qual està sent avisat

A evitar: frases que jutgin, que acusin actitud de l’usuari

Posar exemples de les repercussions de la seva conducta

Repetir conversa que hem tingut per tal de que l’altre vegi que estic intentant entendre el
què em diu

Cites d’autoritat (prendre consciència de la normativa existent)
Tipus preguntes a formular/a evitar

Interrogatives, per ajudar a reflexionar sobre la pròpia conducta

Preguntar si coneix funcionament del servei.

Preguntes tancades (sí/no)

A evitar: “M’ha entès?
Exemples frases/preguntes

Sempre és millor ...

Nosaltres agraïm que vosaltres ...

Pel bon funcionament del servei millor que ...

Per tal de no embrutar l’espai, els documents ... millor menjar/beure fora

T’agradaria trobar-te els llibres bruts?
Cal suport d’algú més de l’equip?

Mai
Observacions

No començar un diàleg sense saber exactament la normativa

Les preguntes orientades a fer reflexionar, sempre han de ser respostes per l’usuari. Si les
responem nosaltres perden el seu sentit
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Negociar
Quan estem negociant estem emprant tots els nostres recursos comunicatius per tal d’arribar
a acords satisfactoris per ambdues parts.
En situacions de negociació les conductes adequades són les assertives.
Territori/ espai/ temps

Escurçar espais personals

Buscar la comoditat d’ambdues persones
Inflexions de la veu

Suau

Pausada
Gestualitat corporal

Relaxada

No fer creuaments corporals de cap tipus, obertura

Tenir les mans visibles

Absència de gestos amenaçadors
Paraules a emprar/Paraules a evitar

Evitar el "NO", passar-lo a positiu

Amplificar allò que sí que es pot fer a la biblioteca
Tipus de frases a utilitzar

Descriure conductes i mai jutjar persones

Parlar en plural: “nosaltres hem de vetllar per .....

Posar èmfasi en allò que es guanya

Davant de situacions que s’hagi de dir no, donar alternatives i mai quedar-nos amb una
única solució: “Què li sembla si .............?”

Explicar els criteris

Mirar/pensar en els interessos de l’altre
Tipus preguntes a formular

Que ens ajudin a identificar el problema: “Jo crec que el què ha passat ha estat ......., és
així?, o bé: “el que jo he comprès ....”

Que no acusin: “Potser no sabia que a la biblioteca no es pot .......?”

Les que obliguen a l’altre a reflexionar sobre la seva conducta: “N’és conscient que si vostè
en fa ús dues hores hi ha un altre que no pot?”
Cal suport d’algú més de l’equip?

Mai

Exercir l’autoritat
Quan estem exercint l’autoritat estem manifestant conductes perceptibles pels altres, que ens
legitimen per prendre autoritat a l’hora de garantir la convivència i resoldre la incidència.
Territori/ espai/ temps

No deixar-se envair l’espai propi

Delimitar-li el seu espai

No recular ni envair l’espai de l’altre

Estar a la mateixa alçada

No amagar-se
Inflexions de la veu

Dir-ho fermament
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No aixecar mai la veu
Emprar els silencis

Gestualitat corporal

Transmetre tranquil·litat i seguretat

No tapar-se ni creuar els braços

No fer grataments corporals

Mantenir una postura ferma

Mirar als ulls

Rostre neutre i afable

Gestualitat que reforci la paraula
Paraules a emprar/ a evitar

Frases curtes i descriptives, que no deixin lloc a cap dubte: “Necessita alguna cosa...?

Imperatives, però educades

A evitar: “problema”, “però”, “tu”, “per què?”
Tipus de frases a utilitzar

No argumentar; en canvi emprar: “Aquest fet per normativa és així”

“No està permès ...

“Aquesta conducta no és admissible ....”

Objectivar el màxim possible, el missatge ha de ser clar i directe

Centrar-se en l’oferta de valors: “Hem de vetlar per la convivència”, “En aquesta biblioteca
apostem per donar cabuda a tothom”

“Escoltem la vostra demanda i donarem resposta al més aviat possible”, “Ens aviseu i
nosaltres ho mirem”
Tipus preguntes a formular/A evitar

Preguntes que posin en evidència allò que no es pot fer (passar la responsabilitat a l’altre):
“Vostè pensa que hi ha un ambient adient per llegir amb tant de soroll?”

A evitar: "Vostè pensa que això és lògic? està bé?
Cal suport d’algú més de l’equip?

En principi, no.

Advertir / recordar conseqüències
Quan estem advertint de les possibles conseqüències de les seves conductes hem de ser
afirmatius i contundents amb les paraules – transmeten que no permetrem que segueixi amb el
que està fent – però afables amb les formes – transmeten respecte per ell/a com a persona.
Estem recriminat conductes, no a les persones que les manifesten.
Territori/ espai/ temps

Apropar-se

Endur-se’l d’on està

Acompanyar amb la mà a l’esquena – no agafar mai!

Situar-se al mateix nivell visual
Inflexions de la veu

Suau però ferma i segura

Utilitzar els silencis
Gestualitat corporal

Gestualitat no intimidatòria

No fer moviments bruscos

Expressar amb el cos el què vols dir amb la veu (reforç gestual)

Fermesa – ni recular ni envair l’espai de l’altre
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No assenyalar amb el dit

Paraules a emprar/Paraules a evitar

Utilitzar paraules neutres i despersonalitzar.

Paraules que tinguin a veure amb la normativa de l’equipament no amb la seva conducta:
”Com diu la normativa això ho ha de complir tothom, sense cap excepció”

A evitar: pressuposar que es tornarà a fer (evitar “si tornes a fer-ho”)

A evitar: calma’t, tranquil, no cridis...
Tipus de frases a utilitzar

Eliminar les mentides o inventar-nos coses

Descriure els processos: “La nostra normativa diu ........ i el no respectar-la té
conseqüències: no poder fer-les servir””

Crear un ordre (fets - conseqüències): “Ja vàrem avisar-te que aquests fets tindrien
aquestes conseqüències”

“Persistir en aquesta conducta comporta .........”

"Aquesta conducta no és acceptable "

No argumentar
Tipus preguntes a formular

Preguntes de manera que faci que en la resposta hagi d’assumir la seva part de
responsabilitat

Que indiquin clarament la conducta que s’espera de l’altre: “Creieu que podeu seguir
treballant amb un to baix?”

Curtes i clares

Repetició del missatge
Quan cal suport d’algú més de l’equip

En cas que ens l’enduem d’on està
Observacions

Poder lliurar-li informació escrita de la normativa

No dialogar / executar
No dialogar representa deixar d’interactuar amb l’altre. Aquesta conducta és el darrer intent
abans de cercar el suport d’algú altre de l’equip.
Només es manifesta quan la conducta de l’altre no és agressiva ni representa cap perill per a
ningú.
Territori/ espai/ temps

No apropar-se

Canvi de tasca i/o concentrar-se en el què s’està fent

Deixar d’estar pendent de l’altre
Inflexions de la veu

Ús de silencis per veure si l’altre recondueix la situació
Gestualitat corporal

Deixar de mirar

Seriós

Manifestar alt nivell de seguretat (esquena recta)

Evitar qualsevol senyal de dubte
Cal suport d’algú més de l’equip?

Quan amb aquesta conducta nostra l’altre no modifica la seva
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Fer fora / expulsar
Aquesta conducta representa impedir que l'altre continuï fent ús de cap dels serveis de la
biblioteca, independentment de les possibles conseqüències que li comporti a nivell de
sancions i/o penalitzacions
Territori/ espai/ temps

Limitar i/o negociar usos i espai

Sortir del taulell

Aïllar-lo del focus del conflicte o de la gent

Mantenir una distància de seguretat

No portar-los mai al despatx sol/a

No estar mai sols amb un menor. Cal presència d’un familiar o tutor

Estar al mateix nivell visual

No recular

L’hem de separar d’on es trobi i aconseguir que marxi
Inflexions de la veu

To ferm i contundent

Emprar els silencis

Frases en “punt i a part”
Gestualitat corporal

No estar a la defensiva (cap creuament)

Cara seriosa

Mirar als ulls

Concordança del què es diu a com es diu

Acompanyat de gestos ferms i segurs

Ancoratge
Paraules a emprar/a evitar

Deixar clares les conductes que motiven la seva sanció

Descriure la conducta, no jutjar-la

A evitar: paraules de menyspreu, paraules dubitatives
Tipus de les frases

Curtes: S’ha acabat, ara has de sortir”

“Per avui ja ni ha prou”

“Això ja no es pot permetre, ara has de marxar”

Clares

Simples

No argumentar. Repetir

Parafrasejar
Tipus preguntes a formular/a evitar

Preguntes que l’obliguin a comprendre el motiu de la sanció (passar-los la responsabilitat
de la resposta)

A evitar: Preguntes que posin en dubte que la seva conducta és subjecta de ser castigada
Cal suport d’algú més de l’equip?

Habitualment

Rol del qui entra: recolzar el company, mentre l’altre no ens ho digui sempre serà de
suport, expliquem davant de l’altre amb motiu de la penalització i el tractem com el que és:
suport de la institució a situacions complexes
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Situacions excepcionals en les quals cal seguir el joc a l'usuari
Com a criteri de funcionament sempre som els professionals de la biblioteca els que
hem de conduir la situació de manera que els usuaris/àries acabin fent el que
nosaltres, com a professionals, considerem més adequat.
Ara bé, hi ha alguna situació en que fer el més adient (per part nostre) és fer veure que
és l’altre qui condueix la relació, per tal de donar-nos temps a decidir com podem
resoldre-la. Aquesta conducta que s’anomena “seguir-li el joc” cal manifestar-la davant
de:

Persones amb un estat d’eufòria i/o còlera degut a l’ús de drogues.

Persones amb conductes tant fora del que és comú, que primer cal observar-lo
acuradament, per a poder escollir la millor opció.

Dissonància cognitiva
En aquest context es defineix dissonància cognitiva a la conducta que és absolutament
contraria o diferent a la que l’altre espera. Serveix per a desestabilitzar-lo, ja que rep
una resposta que trenca el seu patró de relació.
Totes les persones, de forma més o menys conscient, aconseguim el que volem a
partir de manifestar conductes que fins el moment ens han portat a aconseguir-ho. Si
un nen/a aconsegueix sempre el que vol plorant, no deixarà de fer-ho mentre el plor li
obri la porta a tot el que demana. El dia que plorant no ho aconsegueixi, buscarà una
altra estratègia.
Els adults ho fem igual. Tenim uns patrons de conducta molt ben apresos que ens
porten a aconseguir allò que volem. Quan aquest patró es basa en relacions
agressives, grolleres, aplicar la dissonància cognitiva significa respondre’l de forma
absolutament educada i respectuosa. Respondre’l ofès/a és haver-nos posat on l’altre
vol, i estar a les seves mans ja que l’altre té el seu guió de relació molt ben interioritzat.
Respondre des del respecte és haver posat la relació on nosaltres volem, ja que la
sorpresa o desconcert davant de la nostra resposta el deixarà sense patró de
resposta.
En tot cas, és una conducta que sols es pot manifestar com a resposta, mai és un punt
de partida del personal de la biblioteca.
Aquest tipus de resposta s’ha de donar sempre en les que es percebi que la situació:

S’ha encallat i no s’avança,

Davant d’entrades agressives per part de l’usuari
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Situacions de conflicte obert
En situacions de conflicte obert, s’ha d’evitar:

Els estils de comunicació que generin hostilitat: desinterès, fredor, menyspreu,
impaciència, etc.

Evitar respondre a les amenaces, coaccions, insults

Evitar menystenir les queixes o les crítiques dels usuaris.

Evitar transmetre informació que no sigui real.

Evitar conductes que es puguin valorar com a desafiament, hostilitat, amenaces.

Evitar el contacte físic i l’excés de proximitat.

Evitar el contacte ocular perllongat ja que por interpretar-se agressiu i desafiant.

Evitar fer moviments bruscos i evitar posar-se d’esquena.
Mantenir conductes que permetin tranquil·litzar i alliberar tensió a l’usuari:

Actitud tranquil·la i serena

No respondre les amenaces amb amenaces.

Ser assertius (consisteix en saber expressar, en el moment oportú i de la manera
adequada, les nostres opinions, sentiments i necessitats, respectant i acceptant els
arguments dels altres).

Estar alerta.

Avaluar la situació.
Com a recomanació final:

descansem després de la gestió del conflicte

recollim la incidència a la base i ens assegurem de comunicar-ho a la direcció o
a la persona referent. Les incidències han d’analitzar-se posteriorment i han de
ser la base de la reflexió i la millora de la prevenció i la intervenció.


En els casos de violència manifesta, seguirem el protocol d’atenció psicosocial
corresponent.



En el cas d’haver d’intervenir amb menors, és important que la primera actuació
es faci directament amb el propi menor. Els pares o tutors no l’haurien de
substituir a l’hora d’abordar la situació de manera constructiva i trobar-ne una
sortida positiva. La intervenció directa dels pares i tutors responsables, tant si és
per resoldre la situació de manera positiva com prevenir possibles interferències
negatives, ha de ser valorada en les situacions més greus.
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4 Intervencions en situació d’emergència de
seguretat, sanitària i amb persones amb risc
d’exclusió social

En el marc de la intervenció i l’atenció de les situacions de risc i emergència,
proposem un primer conjunt de pautes d’intervenció per valorar en el si de l’equip de
treball i sempre d’acord amb els protocols que fixi l’ajuntament. Aquesta intervenció
implica sempre la derivació externa de la situació d’emergència, bé als cossos de
seguretat, als serveis de salut o als serveis socials del municipi.
Convé disposar d’un quadre senzill amb els telèfons d’urgències visible i a l’abast de
l’equip de treball en els taulells i altres espais, per exemple:
Emergències i urgències mèdiques

112

Policia municipal

xxx

Urgències socials

xxx

Telèfon d'emergència
El 112 centralitza totes les trucades d'emergència, i s'utilitza per a sol·licitar els serveis
públics d'urgències sanitàries, extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana
i de protecció civil.
D'acord amb els protocols d'actuació interna de cada municipi, a més a més de trucar
al 112 caldrà trucar a la Policia municipal. [afegir dades de contacte].

4.1

Procediment a seguir en les situacions en què calgui la
intervenció dels cossos de seguretat

Quan cal avisar?


Quan es produeixin agressions físiques o verbals.



Que s’hagi produït un robatori.



Davant la negativa a marxar, quan hagi de produir-se una expulsió.



Quan s'identifiquin persones perdudes o que hagin perdut la memòria de qui són.



En aquelles situacions identificades en els protocols interns de cada municipi en
què es requereixin els cossos de seguretat (situacions d'absentisme escolar, etc.).

Sempre s’ha de comunicar la trucada al/a referent i/o direcció.
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Què cal fer durant l'avís?


Anotar l’hora en què s’efectua la primera trucada.



Descriure el més rellevant del conflicte amb un to ferm i convincent.



En el cas d’haver de tornar a trucar, ho farà sempre la mateixa persona.

Què cal fer durant la rebuda?


El personal avisarà al personal bibliotecari o de direcció, qui coordinarà la situació i
farà la interlocució.



L’interlocutor/a s'identificarà i explicarà la situació.

Tancament de l'emergència


Sempre cal anotar en la base de dades d'incidències:
-

Dades de les persones implicades.
Dia i hora de la incidència/conflicte.
Fets i intervenció.



La situació s’ha de comunicar al/a referent i a direcció, qui la traslladarà, si escau,
als seus superiors.



El personal de la biblioteca implicat en el conflicte, conjuntament amb la direcció,
decidiran, si escau, si posen la denúncia.



El/la treballador/a posarà la denúncia quan sigui el receptor/a d’alguna agressió.



La direcció de la biblioteca serà la denunciant quan s’hagi malmès o sostret algun
bé moble de la biblioteca.



La resta de l'equip, en el cas de ser citats, actuaran com a testimonis.

4.2

Procediment a seguir en les situacions en què calgui
avisar les emergències sanitàries

Quan cal avisar?


Davant d’usuaris amb conductes dissonants i amb símptomes de malaltia mental,
ebris o sota l'estat de substàncies estupefaents.



Davant de qualsevol accident o situació d'emergència que impliqui un risc de salut.

Què cal fer durant l'avís?


Demanar al 112 una ambulància medicalitzada.



El personal amb formació en primers auxilis intervindrà en primera instància.

Què cal fer durant la rebuda?


El personal avisarà al personal amb formació en primers auxilis, o al personal
bibliotecari o de direcció, qui coordinarà la situació i farà la interlocució.



L’interlocutor/a s'identificarà i explicarà la situació als sanitaris.



El personal ha de vetllar per les pertinences de la persona accidentada o en
situació d'emergència, i col·laborarà amb el personal sanitari per identificar els
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familiars o les persones que poden acompanyar-la.
Tancament de l'emergència


Sempre cal anotar en la base de dades d'incidències:
-



4.3

Dades de les persones implicades.
Dia i hora de la incidència.
Fets i intervenció.

La situació s’ha de comunicar al/a referent i a direcció, qui la traslladarà, si escau,
als seus superiors.

Procediment a seguir en les situacions en què calgui
derivar a serveis socials

Quan cal avisar?


Davant de persones amb una manifesta situació d’abandó.

Què cal fer?
Avisar la direcció o el personal bibliotecari de referència, qui informarà a la persona en
situació de vulnerabilitat dels recursos socials d'accés directe per a persones sense
sostre i serveis d'atenció social del municipi (treballadors socials de referència, dutxes i
robers, menjadors socials, centres d'acollida temporals, etc.). [afegir dades de
contacte].
La direcció, en el cas que s'identifiqui una situació més extrema, contactarà amb el/la
treballador/a social (o educador/a social si és el cas de menors) de referència a la
zona o al municipi (contacte a traves del Centre d'Atenció Primària) i derivarà el cas.

Si es detecta una situació d’urgència social, alguns municipis disposen de Centres
d’Urgències i Emergències Socials (CUES) [afegir dades de contacte].
Tancament de la derivació


Sempre cal anotar en la base de dades d'incidències:
-



Dades de les persones implicades.
Dia i hora de la incidència.
Fets i intervenció.

La persona referent i/o la direcció han d'estar assabentats de la situació, qui la
comunicarà, si escau, als seus superiors.
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5 Protocols d’intervenció en les situacions
d’alteració de la convivència

Els incidents i situacions del dia a dia que poden arribar a alterar la convivència en la
biblioteca no han de ser considerats conflictes reals entre persones, tal com s’explica a
la Introducció d’aquest document. Hem de distingir clarament una situació de l’altra,
com també aquelles que són considerades emergències, la resolució de les quals es
recull en l’apartat anterior.
El soroll a la biblioteca, l’incompliment de la normativa, un mal ús de la sala, els
robatoris, els actes vandàlics, la manca d’higiene, el consum d’estupefaents, etc. no
són per se un conflicte, sinó fets que poden alterar o generar discrepàncies entre allò
que s’espera i allò que s’observa que succeeix. Això no obstant, si aquestes situacions
no es resolen oportunament, o no es té clar el model de servei ni tampoc els criteris de
prevenció i d’intervenció, poden arribar a desencadenar un conflicte real entre
persones.
Es fa necessari obrir incidència després de determinats incidents ja que això permet
una anàlisi posterior, objectiva i pausada, i emprendre les decisions oportunes per
prevenir-los o reconduir situacions futures similars. L’equip de treball de la biblioteca,
liderat per la direcció, ha d’analitzar i treballar les pautes de prevenció, intervenció i
millora de la resposta en l’atenció a l’usuari.
L’objectiu de l’anàlisi de problemes és trobar la millor solució o paquet de solucions,
que en general són un conjunt de mesures organitzatives (rol, funcions i tasques), de
recursos i tècniques (processos, circuits de manteniment, de préstec, etc.) que
maximitzin les possibilitats de solució. Aquesta solució no ha de servir per tapar forats
o ser una mera conseqüència per reacció, sinó que ha de ser meditada a partir de
l’anàlisi de tots els factors implicats i per tant, realista, eficient i fàcil d’implementar.
A continuació, es presenten les fitxes i els diagrames d’intervenció per a cada situació.
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DE LA BIBLIOTECA
Béns robats / furtats sense identificació dels infractors
El personal de la biblioteca inspeccionarà què s’ha robat i la quantia del robatori, i en tot moment
s’informarà la direcció.

Intervenció
interna

- Direcció: Segons quin material o acte de robatori, es posarà en contacte amb l’organisme
propietari (Diputació, Ajuntament) i farà denúncia a la policia i informe a l’asseguradora:
a) sempre que es tracti de mobiliari o altre equipament informàtic, audiovisual, etc.
b) sempre que s’hagi sostret diners.
c) sempre que el material sostret d’un sol cop superi els 400 EUR.
d) sempre que el robatori hagi implicat desperfectes, etc.
La direcció ha d'identificar-se, proporcionar el DNI i signar-la; a efectes de notificació, les dades de
contacte que constin a la denúncia sempre han de ser les de la biblioteca.
Procedir a fer l’acció pertinent per portar a terme l’acció correctora:
- Compra/reposició de l’objecte robat, si escau
Protocol Intrabib robatori d’equipament informàtic:
http://intrabib.diba.cat/Xt/Bib/biblioteques/suport_informatic/maquinari/robatori.asp
Protocol Intrabib robatori de diners:
http://intrabib.diba.cat/Xt/Bib/administracio/recursos_economics_materials/Robatoris/robatoris.asp

Derivació
externa

- Cossos de seguretat
-

Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):
Data:
Hora:

Usuari:

Descripció:
Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
-

Model d’informe en cas de robatori:
INFORME SOBRE ROBATORI BIBLIOTECA XXX

Models i
plantilles de
documents

Entre la nit del dijous 27 i la matinada del 28 de novembre de 2008 es va produir un robatori amb força a
l’interior de les instal·lacions de la Biblioteca XXX. La Policia Municipal de XXX es va personar al lloc dels
fets ja que l’alarma va saltar en el moment del robatori. La porta de sortida d’emergència estava malmesa
i es va haver de procedir al seu reemplaçament, la qual cosa suposa una inversió de .....€, i de l’interior
van sostreure un equip sencer d’ordinador (pantalla, CPU, teclat i ratolí) i un altra pantalla i ratolí, valorats
amb un import de ...€ i que pertanyien a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona. Els equips sostrets estaven inventariats i són els que es relacionen a continuació:
- Inventari 010114, model HP 1750, núm. sèrie CND8081T89, part number GF904A (PANTALLA)
- Inventari 010117, model HP EVO DC7800, núm. sèrie CZC8231V96, part number GC760AV (PC)
La directora de la biblioteca es va personar a la comissaria de la Policia Municipal de XXX per denunciar
el robatori el mateix 28 de novembre a les 18:21 hores, com a denunciant dels fets esdevinguts en
representació de l’Ajuntament de XXX i de la Diputació de Barcelona.
Director/a de la Biblioteca XXX
[Municipi], -- de -- de --
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DE LA BIBLIOTECA
-

Béns robats / furtats amb identificació dels infractors
-

Argumentació

Intervenció
interna

Derivació
externa

Normativa

-

“Aquest material és propietat de la biblioteca i no se’l pot endur” (si no passa pel préstec, en el
cas que es tracti de documents).
“Tingueu en compte que es tracta d’un bé públic, i intentar endur-s’ho pot ser delicte i podríem
denunciar a la policia. Pot quedar expulsat de la biblioteca”.

-

En tot moment s’informarà a la Direcció.

-

La Direcció, o en la seva absència algun membre de la biblioteca, juntament amb algun altre
membre o personal de seguretat si n’hi ha: parlar amb infractors explicant que poden ser
denunciats a la Policia, expulsats de la XBM, i esmentar el Reglament d’usos de la biblioteca.

-

Identificació dels infractors: Si es neguen, trucar a la policia.

-

Si els infractors són menors d’edat: posar-se en contacte amb els pares/tutors per explicar fets i
corregir la situació.

-

Si s’arriba a un acord verbal, i es recupera el bé sostret, no cal trucar a la Policia Local, en cas
contrari trucar a la Policia Local / Mossos d’Esquadra (Tel.______________)

-

Si no s’arriba a un acord verbal, retenir en la mesura del possible i sense tocar a la persona i
demanar que ens mostri el contingut de la bossa mentre arriba la Policia. En el cas que hi hagi
personal de seguretat, deixar que actuï aquest en primera instància.

-

Les sancions aplicades dependran en funció del reglament de cada biblioteca.

-

En el cas que no puguem recuperar el material i en funció del seu valor: la direcció ha de posar
una denúncia a la policia i posar-se amb contacte amb l’organisme propietari (Diputació,
Ajuntament). A efectes d'identificació, qui ha de posar la denúncia és la direcció, que ha
d'identificar-se, proporcionar el DNI i signar-la; a efectes de notificació, les dades de contacte
que constin a la denúncia sempre han de ser les de la biblioteca

-

Cossos de seguretat

-

Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre). Títol XIII: Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico
Llei Orgànica 5/2010 per la qual es modifica el Codi Penal, que entra en vigor el 24 de
desembre de 2010: Es tipifica com a delicte de furt, la comissió de tres faltes de furt en el
termini d'un any, per un import global superior a 400 euros. (Article 234)

-

-

Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i

Data:
Hora:

plantilles de

Descripció:

documents

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
-

Usuari:

Model d’informe en cas de robatori
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DE LA BIBLIOTECA
INICI
Detecció del robatori

Béns robats / furtats
sense identificació dels
infractors

Béns robats / furtats amb
identificació dels
infractors

Avisar la direcció

Avisar la direcció
2 membres del personal
parlar amb els infractors
Són menors

Inspeccionar què s’ha
robat i la quantia del
robatori

Posar denúncia i fer
informe a l’asseguradora
en els següents supòsits:
 Si es tracta de
mobiliari, equipament
informàtic o
audiovisual, etc.
 Sostracció de diners.
 El material sostret
d’un sol cop supera
els 400 €.
 Hi ha desperfectes,
etc.

No es volen
identificar

Avisar pares o
tutors legals
Intentar arribar a un acord per
recuperar el material

No s’arriba a l’acord
Trucar a la Policia

No es recupera el
material

Posar denúncia

Compra/reposició de
l’objecte robat, si escau

S’arriba a l’acord

Es recupera el
material

Aplicar sancions
segons normativa

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca

FI DE L’ACTUACIÓ
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DELS USUARIS
Béns robats / furtats als usuaris dins i en l’entorn de la biblioteca sense identificació dels infractors
Argumentació

-

Comunicar a l’usuari que lamentem el fet. Demanar a l'usuari que ens expliqui què ha passat
per veure si es pot intervenir. Facilitar les dades d’on pot fer la denúncia i oferir-li la possibilitat
de fer alguna trucada.

-

Indicar a l’usuari que pot posar una denúncia a la comissaria de la policia més propera.
Informar-lo de quina és [disposar de plànols de la ciutat].

-

Indicar-li que cancel·li ràpidament targetes bancàries, targeta de mòbils, etc.

-

Si és el cas, l’usuari pot indicar a l’agent d’atestats que la biblioteca està dotada de càmeres
perimetrals de videovigilància i que les imatges s’esborren al cap d’XX dies.

Intervenció
interna

Derivació
externa

Normativa

NO
-

Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre). Títol XIII: Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico

-

Llei Orgànica 5/2010 per la qual es modifica el Codi Penal, que entra en vigor el 24 de
desembre de 2010: Es tipifica com a delicte de furt, la comissió de tres faltes de furt en el
termini d'un any, per un import global superior a 400 euros. (Article 234)

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

plantilles de
documents

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DELS USUARIS
Béns robats / furtats als usuaris dins i en l’entorn de la biblioteca amb identificació dels infractors

Argumentació

Intervenció

-

“Aquest material és propietat d’un altre usuari i no se’l pot emportar”

-

“Comunicar a l’usuari propietari que lamentem el fet i facilitar les dades d’on pot fer la denúncia
i oferir-li la possibilitat de fer alguna trucada”

-

Avisar la policia

-

Acostar-se a la persona (2 treballadors quan sigui possible) i indicar-li que acabem / acaben de

interna

Derivació
externa

veure com s'ha posat alguna cosa a la bossa o allà on sigui, i que ens ho mostri.
-

Procurar retenir-lo fins que arribi la policia.

-

Cossos de seguretat

-

Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre). Títol XIII: Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico

Normativa

-

Llei Orgànica 5/2010 per la qual es modifica el Codi Penal, que entra en vigor el 24 de
desembre de 2010: Es tipifica com a delicte de furt, la comissió de tres faltes de furt en el
termini d'un any, per un import global superior a 400 euros. (Article 234)

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

plantilles de
documents

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ROBATORI I FURT DE BÉNS DELS USUARIS
Usuaris amb conductes sospitoses dins i en l’entorn de la biblioteca
Argumentació

-

“Busques alguna cosa? Et puc ajudar?”

-

Convé acostar-se a la persona i fer-li preguntes del tipus: “Busques alguna cosa? Et puc
ajudar?”, de manera que no se l'acusi directament, però que li quedi clar que se l’està

Intervenció

observant. Si no hi ha sospita que s’ha endut res, es pot fer un seguiment de l’usuari fins que

interna

deixi les instal·lacions.
Si hi ha sospita que s’ha endut alguna cosa actuar com el cas anterior (Béns robats / furtats

-

amb identificació dels infractors)
Derivació

-

Segons escaigui

-

Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre). Títol XIII: Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico

-

Llei Orgànica 5/2010 per la qual es modifica el Codi Penal, que entra en vigor el 24 de
desembre de 2010: Es tipifica com a delicte de furt, la comissió de tres faltes de furt en el
termini d'un any, per un import global superior a 400 euros. (Article 234)

externa

Normativa

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

plantilles de
documents

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ROBATORI I FURT DE BÉNS ALS USUARIS
INICI
Detecció del robatori

Béns robats / furtats amb
identificació dels
infractors

Béns robats / furtats
sense identificació dels
infractors

Trucar a la Policia
Indicar a l’usuari que
posi denúncia

2 membres del personal
parlar amb els infractors

Facilitar-li tota la
informació possible:
comissaria més propera,
possibilitat de fer una
trucada, etc.

Retenir-los fins que arribi
la Policia, si es pot

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca

FI DE L’ACTUACIÓ
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ACTES VANDÀLICS
Actes vandàlics dins i en l’entorn de la biblioteca amb o sense identificació dels infractors
-

El personal de la biblioteca inspeccionarà els fets ocorreguts i informarà a la Direcció.

-

La Direcció haurà de fer un informe per comunicar els fets a l’Ajuntament.

-

En el cas que s’identifiquin els infractors, avisarem la policia, caldrà acostar-se a la persona (2
treballadors quan sigui possible) i indicar-li que acabem / acaben de veure l’acció, que hem
avisat la policia o que duem a terme alguna de les intervencions proposades en el diagrama.

Intervenció
interna

Procurarem retenir-lo fins que arribi la policia, si escau.
Si escau:
-

Avisar el servei de Manteniment

-

Compra / Inversió del material malmès

-

Fer denúncia a la policia on hi ha de constar: el DNI i la signatura de la persona responsable de
la biblioteca, i l’adreça i telèfon de la biblioteca.

Derivació
externa

Normativa

-

Fer informe a l’asseguradora municipal

-

Cossos de seguretat

-

Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre). Títol XIII: Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico

-

Llei Orgànica 5/2010 per la qual es modifica el Codi Penal, que entra en vigor el 24 de
desembre de 2010: Es tipifica com a delicte de furt, la comissió de tres faltes de furt en el
termini d'un any, per un import global superior a 400 euros. (Article 234)
- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

plantilles de
documents

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ACTES VANDÀLICS
INICI
Detecció de l’acte vandàlic

Actes vandàlics sense
identificació dels
infractors

Actes vandàlics amb
identificació dels
infractors

Avisar la direcció

Avisar la direcció

Identificació dels infractors
Són menors

No es volen
identificar

Si escau,
 Fer denúncia
 Informe per
l’asseguradora
 Avisar Manteniment
 etc.

Avisar pares o
tutors legals

Trucar a la Policia

Intentar arribar a un acord
(neteja, compra...)

No s’arriba a l’acord

Valorar amb la policia
la gravetat dels fets

S’arriba a l’acord

Neteja, compra, de
l’objecte /
instal·lació malmès

Aplicar sancions
segons normativa
Aplicar sancions
segons reglament i
normativa

FI DE L’ACTUACIÓ

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca
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SOROLL A SALA
Cas 1: Grups d’usuaris que xerren en diferents espais / Situacions i conductes protagonitzades pels infants, joves i/o
adults que dificulten que hi hagi un silenci moderat a la sala
Cas 2: Usuaris individuals que xerren amb d’altres usuaris o destorben el desenvolupament d’una activitat.
-

"Per afavorir la bona convivència dins la sala i permetre fer-ne un ús també per l’estudi, és
important que entre tots moderem el to de veu”

-

"Quan els infants es cansen i/o estan neguitosos, és millor sortir a fora una estona i tornar a
entrar."

-

La intervenció ha de passar per l’avís i la negociació, i només en cas extrem separar els grups,
si escau, i convidar a sortir.

-

Diferenciarem el xiuxiueig i el to baix i moderat de veu, que són adequats dins la sala, del parlar
alt i riure fort o cridar, etc. Normalment primer avisarem i el segon cop mirarem de negociar una
solució.

-

En el cas d’intervenir amb menors de 7 anys, és important avisar els infants al davant dels
pares.

-

Telèfon mòbil: Fer cartells informatius, avisar en casos extrems i convidar a sortir.

Argumentació

Intervenció
interna

Derivació
externa

NO
- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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SOROLL A SALA
INICI

Dialogar: Explicar la importància que tots moderem el to de veu per afavorir la bona
convivència dins les sales / funcionament activitat, etc.






Avisar els membres dels grups que facin molt soroll. Repetir el missatge que la seva
acció incomoda la resta d’usuaris i els demanem que no es torni a repetir. Sempre
seran benvinguts a la biblioteca si respecten les normes de convivència bàsiques.
S’ofereixen alternatives aptes per a les trobades en grup (espais dins la biblioteca,
altres equipaments propers, etc.).
Apostar per un model proactiu d’acció basat en la detecció, el coneixement, la
motivació i l’estimulació a acceptar i respectar la normativa del funcionament de
l’equipament.

Si escau, en els casos més extrems, es convidarà a sortir de la biblioteca, previ
advertiment i mediació per a la modificació de les conductes.

Si escau, incloure l’incident a
la BBDD d’incidències de la
Biblioteca

FI DE L’ACTUACIÓ
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CONSUM D’ALCOHOL I ESTUPEFAENTS
Consum d’alcohol i substàncies estupefaents dins l’equipament de biblioteca o en l’entorn immediat.
-

“No és permès beure alcohol, fumar, etc. dins la biblioteca ni en l’accés principal o en l’entorn
immediat.”

-

Fer entendre que la biblioteca és un centre on s’ha de respectar la convivència i on acudeixen
menors.

interna

-

Analitzar si la persona pot estar en risc potencial i requereix d’intervenció psicosocial o
sanitària, o bé es tracta d’una persona que pot comportar-se de manera dissonant o violenta.

Derivació

-

Cossos de seguretat, si escau

externa

-

Serveis socials, si escau

Argumentació

Intervenció

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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CONSUM D’ALCOHOL I ESTUPEFAENTS
INICI

Valorar la situació i avisar algun company de l’equip o la Direcció

No es tracta d’una
emergència

Es tracta d’una emergència

Convidar a sortir de la
biblioteca o fer fora de
l’entorn immediat

No es pot fer fora

Trucar a la policia

Avisar els serveis d’emergència

Es fa fora a la persona

No s’identifica risc

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca

Cas de risc
psicosocial

La Direcció contacta
amb Serveis socials

FI DE L’ACTUACIÓ
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MANCA D’HIGIENE
Usuari amb manca d’hàbits d’higiene i cura personal inexistents o molt febles que afecta la convivència.
-

Tothom té la responsabilitat de mantenir un nivell d’higiene personal adequat per tenir unes
millors condicions de vida i salut, tret del supòsit que siguin menors d’edat. En aquest cas,
respondran els pares, els tutors o les persones que en posseeixen la custòdia.

-

La persona responsable o referent ha de parlar amb l’usuari en un lloc retirat i discret; adreçarse amb tranquil·litat i fermesa, demanar-li si s’adona de les seves condicions higièniques i fer-li
entendre que la seva manca d’higiene pot destorbar la resta d’usuaris.

-

Li demanarem que intenti posar solució al tema, i que sempre que respecti les normes
higièniques bàsiques serà benvingut a la biblioteca.

-

Li podem oferir informació dels serveis al municipi on pot anar a fer la seva higiene personal.

-

Si no s’arriba a normalitzar la situació cal posar-se en contacte amb Serveis Socials.

Derivació

-

Serveis socials, si escau.

externa

-

Entitats d’ajuda social (Càrites, menjadors socials, etc.)

Argumentació

Intervenció
interna

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:

50

MANCA D’HIGIENE
INICI
Avisar la persona responsable/referent
Dialogar: explicar la situació i analitzar la situació de l’usuari.
Oferir recursos.

No es pot fer fora

Trucar a la policia

Es fa fora a la persona

No s’identifica risc

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca

Cas de risc
psicosocial

La Direcció contacta
amb Serveis socials

FI DE L’ACTUACIÓ
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ÚS INADEQUAT DELS LAVABOS
Usuaris que utilitzen els lavabos per a la higiene personal i pràctiques no autoritzades (venda de droga, sexe, etc.)
-

“La biblioteca no és un espai per a la higiene personal, els lavabos no estan previstos per a
aquest ús i pot incomodar la resta d’usuaris, ja que s’embruta el servei i impedeix que s’empri
en condicions òptimes”.

-

“No és permès dur a terme aquestes pràctiques a la biblioteca”.

-

La persona responsable o referent ha de parlar amb l’usuari; adreçar-se amb tranquil·litat i
fermesa, demanar-li que no utilitzi els lavabos per a la higiene personal i oferir-li informació dels
serveis al municipi on pot anar. Si es detecta risc psicosocial, pot derivar el cas a Serveis
socials.

-

En altres casos, avaluar la gravetat dels fets i parlar amb els infractors per advertir-los de
l’existència del reglament de la biblioteca i de l’ordenança municipal, que sanciona els actes
vandàlics amb diverses penes, incloses les multes econòmiques.

-

Si els infractors són menors d’edat, el director de l’equipament o qui el substitueixi, ha de posarse en contacte amb els pares o tutors del menor i comunicar-los la situació, abans d’executar
cap sanció.

-

Cossos de seguretat, si escau.

-

Serveis socials, si escau.

-

Entitats d’ajuda social (Càrites, menjadors socials, etc.)

Argumentació

Intervenció
interna

Derivació
externa

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ÚS INADEQUAT DELS LAVABOS
INICI
Avisar la persona responsable/referent
Valorar la situació (com a mínim 2 membres de l’equip)

No es pot fer fora

Trucar a la policia

Es fa fora a la persona

No s’identifica risc

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca

Cas de risc
psicosocial

La Direcció contacta
amb Serveis socials

FI DE L’ACTUACIÓ
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INFANTS QUE ACCEDEIXEN SOLS O EN HORARI LECTIU
Infants menors de 7 anys que accedeixen o estan sols a la biblioteca, o menors que accedeixen en horari lectiu
-

Els infants menors de 7 o 9 anys, d’acord amb el reglament propi, han d’accedir i estar
acompanyats per un adult que se’n faci responsable.

-

La legislació vigent no permet que els infants que es troben dins l’etapa educativa obligatòria
romanguin fora dels centres educatius dins l’horari escolar prescrit.

-

És important que quan es faci el carnet de la biblioteca als menors els quedi ben clar qui són
els seus responsables i el telèfon de contacte. Cal conservar a la biblioteca les
autoritzacions signades pels pares o tutors fins que els menors compleixen els 14 anys.

-

Quan s’identifiqui un menor de 7/9 anys sol, demanar on es troben els seus pares i/o tutor legal.
Avisar-los i que el vinguin a recollir. Si escau, i la biblioteca en té, lliurar-li una butlleta
informativa per als pares per a aquests casos.

-

En el cas de voler accedir dins l’horari lectiu, demanar a l’infant el motiu pel qual es troba fora
del centre educatiu i explicar que durant l’horari escolar no pot estar a la biblioteca. Avisar els
pares, tutors o responsables adults i que el vinguin a recollir. Contactar amb el centre educatiu,
si escau. Seguir el protocol municipal d’absentisme escolar.

-

Si no és possible contactar amb els pares, tutors o altres adults responsables, o es tracta d‘un
cas reincident, derivar el cas a Serveis socials o Cossos de seguretat.

-

Si és el cas d’accés en horari lectiu, contactar amb el Centre educatiu, a banda dels pares o
tutors.
En el cas de possibles negligències, contactar amb els Serveis Socials-Infància i Família
(Benestar Social o altres) o Cossos de seguretat, d’acord amb el protocol municipal.
En el cas de diferències de caire cultural, contactar amb un mediador/intèrpret cultural o
referent a la comunitat.

Argumentació

Intervenció
interna

Derivació

-

externa
-

Normativa

-

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

-

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família.

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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INFANTS QUE ACCEDEIXEN SOLS O EN HORARI LECTIU
INICI
Identificar el menor, comprovar-ne l’edat, motius, centre educatius, etc.

Es localitza adult dins la biblioteca
i se li explica la responsabilitat

No es localitza l’adult responsables dins o en
l’entorn de la biblioteca
Avisar la Direcció

Avisar els pares, tutors, etc. i
explicar-los la responsabilitat

Resposta positiva, l’adult
responsable se’n fa càrrec

Resposta negativa o reincidència

Si escau, Mediació/Interpretació
cultural o comunitària

Serveis socials

FI DE L’ACTUACIÓ

Derivació externa

Centre educatiu

Cossos de seguretat

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències de la
Biblioteca
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USOS INADEQUATS DEL SERVEI A SALA
Incompliment de la normativa d’ús de la biblioteca (menjar/beure, fer malbé el material, alterar l’ordre, moure
mobiliari sense autorització, usos inadequats d’àrees restringides a infants o adults, etc.)
-

Per garantir l’ús adequat dels serveis i espais d’acord amb l’edat, els menors tenen a la seva
disposició l’àrea infantil de la biblioteca. Els infants accediran a l’àrea d’adults, acompanyats per
un adult responsable i directament a partir dels 12 anys. Cal tenir en compte que la
responsabilitat de l’ús del carnet per part d’un menor d’edat sempre és dels pares o tutors.

-

D’acord amb el reglament d’usos, no és permès fumar, fer foc, menjar i beure (excepte aigua,
lactància, etc.), fer malbé el material, moure el mobiliari sense autorització, alterar l’ordre
general de la biblioteca, accedir amb animals que no siguin gossos d’assistència, accedir amb
vehicles no autoritzats, etc.

-

“Amb la vostra conducta destorbeu la resta d’usuaris i podeu malmetre els béns de la
biblioteca”

-

Avaluar la gravetat dels fets; la intervenció ha de passar per l’avís i la negociació, i només en
cas extrem, convidar a sortir, aplicar sancions, etc. Valorar possibles mesures de compensació
en el cas dels menors.

-

En el cas d’intervenir amb menors de 7 anys, és important avisar els infants al davant dels
pares.

-

Determinats elements de senyalització i cartelleria, o la pròpia distribució dels espais i del
mobiliari poden ajudar a evitar situacions inoportunes, sempre i quan no s’empri en excés.

Derivació

-

Cossos de seguretat

externa

-

Serveis socials

Argumentació

Intervenció
interna

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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USOS INADEQUATS DEL SERVEI D’INTERNET I +
Incompliment normativa d’ús del servei d’internet i +, suplantació identitat, usos inadequats dels terminals, etc.
-

D’acord amb la normativa, el carnet de biblioteca és personal i intransferible; així mateix,
queden establerts els usos dels terminals d’accés a internet i + (terminals reservats, límit de
sessions diàries, accés a determinats continguts, etc.).

-

L’accés a Internet per part dels menors de 14 anys està vinculat a l’autorització del pare, mare
o tutor legal que implica l’expedició del carnet.

-

Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del carnet quant a
consultes a Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que considerin necessari.

-

Els terminals fixos d’accés a Internet a les àrees infantils estan equipats amb un programa de
filtratge per poder donar suport als pares, mares o tutors legals en la protecció i la seguretat
dels infants.

-

Els terminals de sobretaula i els portàtils poden ser emprats de manera individual o per dues
persones com a màxim.

-

En el cas de suplantació d’identitat, procedir a eliminar les sessions disponibles de connexió
dels diferents carnets implicats, fins a la identificació dels usuaris.

-

En el cas que hi hagi sobre demanda del servei, es reservaran ordinadors per al treball i
l’interès formatiu, per damunt dels usos lúdics o vinculats al lleure.

-

Algunes biblioteques han optat per portar el control a l’àrea infantil dels usos del carnet.

-

Un cop advertit l’usuari de l’ús inadequat, es procedirà, si escau, a eliminar les sessions
disponibles fins al mes següent (no bloquejar el carnet per al préstec de material).

-

En el cas que es detecti que l’usuari està consultant continguts indeguts (pornografia, violència,
etc.) es tancarà la sessió, previ advertiment, i es bloquejarà immediatament el carnet. Es
procedirà a aplicar altres sancions que reculli la normativa.

-

És convenient determinar si l’ús dels ordinadors portàtils i altres dispositius pot fer-se extensiu a
tot l’edifici o és convenient delimitar-ne el seu ús preferent en determinats espais. Així mateix,
convé decidir, en funció de l’entorn, els horaris de servei de wifi per evitar la concentració de
persones a l’entorn de la biblioteca, especialment per la nit.

-

És convenient emprar suport de cartellera, etc., al costat dels terminals que expliqui la
normativa.

-

La intervenció ha de passar per l’avís i la negociació, i només en cas extrem separar els grups,
si escau, i convidar a sortir.

Derivació

-

Cossos de seguretat

externa

-

Serveis socials

Argumentació

Intervenció
interna

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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USOS INADEQUATS DE LA SALA I DEL SERVEI
INICI
Incompliment de la normativa
Identificar l’usuari i explicar el motiu de la infracció

Advertir, dialogar i aturar el servei, si escau

Resposta positiva

Resposta negativa o reincidència

Aplicar sanció, si escau

Menor d’edat

Adult

Avisar els pares o tutors

Resposta positiva

FI DE L’ACTUACIÓ

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències
de la Biblioteca

Resposta negativa

Derivació externa
(cossos seguretat,
Serveis socials, etc.)
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6 Protocols d’intervenció en situacions de
conflicte

Els conflictes, tal com s’explica a la Introducció d’aquest document, són experiències
subjectives, sempre interpersonals i socials.
Hem de distingir clarament les situacions reals de conflicte entre dues o més persones,
dels incidents i les situacions del dia a dia que poden arribar a alterar la convivència en
la biblioteca, bona part de les quals hem procurat recollir en l’apartat anterior, com
també de les situacions considerades com a emergències.
Recordem que la gestió dels conflictes pretén calmar l’usuari que reclama, deixar-lo
parlar, aplacar l’actitud que connoti violència, i reconduir-la. Si s’ha arribat a trencar la
bona entesa amb l’usuari, llavors caldrà recuperar la comunicació, l’acord i refer els
llaços de confiança per continuar la relació. Les orientacions generals per pal·liar
respostes incontrolades, es recullen en la pàgina 30 d’aquest document, en l’apartat
de Situacions de conflicte obert.
Les persones que duen a terme tasques d’atenció ciutadana suporten més exposició a
situacions de risc. És important implementar mesures preventives, de control i de
millora, tant en la prevenció primària com també en les actuacions posteriors a
l’incident. Es fa necessari obrir incidència després del conflicte ja que això permet una
anàlisi posterior, objectiva i pausada, i emprendre les decisions oportunes per prevenir
o reconduir situacions futures similars.
L’equip de treball de la biblioteca, liderat per la direcció, ha d’analitzar i treballar les
pautes de prevenció, intervenció i millora de la resposta, si realment es vol resoldre
positivament els conflictes. Les organitzacions, així mateix, han de garantir les vies
internes i externes de prevenció, control i resolució de les situacions de violència
ocupacional i riscos psicosocials a què poden exposar-se els seus empleats.
A continuació, es presenten les fitxes i els diagrames d’intervenció per a cada situació.
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AMENACES I AGRESSIÓ VERBAL ENVERS L’EQUIP DE LA BIBLIOTECA
Amenaces, intimidacions i agressió verbal per part de menors o d’adults a l’equip de la biblioteca
-

“La biblioteca és un espai comú de convivència, aquest comportament és inadmissible, cal que
ens respectem els uns als altres”.

-

“El personal de la biblioteca treballa de la manera més eficaç possible, però potser hem comès
un error. Us sembla si en parlem tranquil·lament?”

-

Seguir les orientacions d’actuació per a les situacions de conflicte obert (p. 30).

-

En el cas de menors, parlar amb ells i no donar importància a l’amenaça per no reforçar la seva
conducta. Avisar la persona responsable o de referència i parlar amb els pares o tutors per
poder establir conjuntament una mesura correctora.

-

En el cas d’adults, valorarem si estem en perill potencial; si considerem que pot haver-hi risc
d’agressió física o psicològica requerirem l’auxili del personal de seguretat, si n’hi ha o trucarem
a la Policia. El/la company/a serà testimoni dels fets.

-

Buscarem algú més de l’equip que ens ajudi amb la intervenció, si escau, intentarem parlar
tranquil·lament amb l’usuari i no caure en la provocació d’allò que pugui dir. Convidarem
l’usuari a canviar d’espai físic i/o d’interlocutor, per atendre els suggeriments i les queixes, i
finalment el convidarem a sortir de la biblioteca.

-

Si la situació és molt violenta, el/la treballador/a sortirà immediatament del lloc dels fets.

-

La Direcció procedirà a valorar la infracció aplicable, d’acord amb el reglament, i vetllarà per la
comunicació dels fets als superiors, d’acord amb els protocols de violència ocupacional i riscos
psicosocials en el lloc de treball existents al municipi.

-

Segons la gravetat de les amenaces, caldrà posar denúncia a Policia. Si els usuaris han
manifestat conductes dissonants, conseqüència de trastorns mentals, consum d’estupefaents,
etc., com també situacions de vulnerabilitat social, es comptarà amb el suport de Serveis
socials per conèixer la situació familiar i personal i acordar les mesures d’intervenció oportunes.

-

Cossos de seguretat
En el cas de possibles negligències, contactar amb els Serveis Socials-Infància i Família
(Benestar Social o altres) o Cossos de seguretat, d’acord amb el protocol municipal.
En el cas de diferències de caire cultural, contactar amb un mediador/intèrpret cultural o
referent a la comunitat.

Argumentació

Intervenció
interna

Derivació
externa

-

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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AMENACES I AGRESSIÓ VERBAL ENVERS L’EQUIP DE LA BIBLIOTECA
INICI

Valorar risc potencial d’agressió física o psicològica

Protocol d’agressió física,
si escau

Intentar calmar la situació; utilitzar un to de veu moderat i actitud serena, no
caure en la provocació, etc.

Avisar els pares o tutors

Aplicar sanció o mesura
correctora, si escau

Menor d’edat

Resposta positiva

Adult

Resposta negativa o reincidència

Convidar l’usuari a canviar d’espai
físic i/o d’interlocutor i convidar a
sortir

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències
de la Biblioteca

Derivació externa
(cossos seguretat,
Serveis socials, etc.)

FI DE L’ACTUACIÓ
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ENFRONTAMENTS VERBALS ENTRE USUARIS
Usuaris menors i adults que s’enfronten verbalment
-

“La biblioteca és un espai comú de convivència, aquest comportament és inadmissible, cal que
ens respectem els uns als altres”.

-

Seguir les orientacions d’actuació per a les situacions de conflicte obert (p. 30).

-

En el cas de menors, aturar immediatament la situació; parlar amb ells i no donar importància a
les amenaces, insults o coaccions per no reforçar la seva conducta, però expressar fermament
que la conducta és inadmissible. Avisar la persona responsable o de referència i parlar amb els
pares o tutors per poder establir conjuntament una mesura correctora.

-

En el cas d’adults, actuarem sempre com a mínim dues persones de l’equip i, si escau,
mantindrem una distància de seguretat. Requerirem l’auxili del personal de seguretat del
centre, si n’hi ha. Apartarem la resta d’usuaris i intentarem, en la mesura del possible, separar i
calmar els ànims dels usuaris enfrontats. Si la situació és molt violenta, o existeix perill
potencial d’agressió física o psicològica, trucarem immediatament a la Policia.

-

La Direcció procedirà a valorar la infracció aplicable, d’acord amb el reglament, i vetllarà per la
comunicació dels fets als superiors, d’acord amb els protocols de violència ocupacional i riscos
psicosocials en el lloc de treball existents al municipi.

-

Segons la gravetat dels fets, o bé si els usuaris han manifestat conductes dissonants que
poden ser conseqüència de trastorns mentals, consum d’estupefaents, etc., com també
situacions de vulnerabilitat social, es comptarà amb el suport de Serveis socials per conèixer la
situació familiar i personal i acordar les mesures d’intervenció psicosocials oportunes.

Derivació

-

externa

-

Cossos de seguretat
En el cas de possibles negligències, contactar amb els Serveis Socials-Infància i Família
(Benestar Social o altres) o Cossos de seguretat, d’acord amb el protocol municipal.
En el cas de diferències de caire cultural, contactar amb un mediador/intèrpret cultural o
referent a la comunitat.

Argumentació

Intervenció
interna

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ENFRONTAMENTS VERBALS ENTRE USUARIS

INICI

Procurar aturar l’enfrontament i calmar la situació, apartar la resta
d’usuaris, advertir i convidar-los a sortir de la biblioteca, si escau

Resposta positiva

Resposta negativa

Aplicar sanció, si escau

Menor d’edat

Major d’edat

Avisar els pares o tutors

Resposta positiva

FI DE L’ACTUACIÓ

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències
de la Biblioteca

Resposta negativa

Derivació externa
(cossos seguretat,
Serveis socials, etc.)
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AGRESSIÓ FÍSICA
Conductes violentes que impliquen cops, empentes, puntades de peu, escopinades, llançament d’objectes o atacs
amb arma, o de caire similar, bé sigui a l’equip de la biblioteca, bé entre usuaris.
Argumentació

-

“La biblioteca és un espai comú de convivència, aquest comportament és inadmissible”.

-

En situacions de violència incontrolada, caldrà reclamar ajuda als companys o a d’altres
persones properes per intentar neutralitzar l’agressor. Requerirem l’auxili de la Policia i del
personal de seguretat del centre, si n’hi ha.

-

L’equip de la biblioteca vetllarà per apartar la resta d’usuaris i es fixarà en els participants en la
baralla o l’agressió. Si es tracta d’un fet greu, es procurarà retenir a l’agressor fins que arribi la
Policia. També es demanarà a la resta de persones que han estat testimoni dels fets que
s’esperi fins a l’arribada de la mateixa.

-

Si la persona agredida és un/a treballador/a, aquest/a sortirà immediatament del lloc dels fets i
acudirà, sempre acompanyat/da, al servei d’urgències de la mútua d’accidents o del centre
d’atenció hospitalària més proper. Si es dóna el cas, se sol·licitarà el corresponent informe de
lesions objectivades (molt important a l’hora d’emprendre les possibles accions en defensa dels
interessos legítims) i, si fos necessari, es tramitarà la baixa laboral.

-

En el cas de menors, una cop controlada la situació, la Direcció parlarà immediatament amb els
pares o tutors per poder establir conjuntament una mesura correctora.

-

Si escau, seguirem les orientacions de comunicació per a les situacions de conflicte obert (p.
30).

-

La Direcció procedirà a valorar la infracció aplicable, d’acord amb el reglament, i vetllarà per la
comunicació dels fets als superiors, d’acord amb els protocols de violència ocupacional i riscos
psicosocials en el lloc de treball existents al municipi.

-

Segons la gravetat dels fets, caldrà posar denúncia a Policia. Si els usuaris han manifestat
conductes dissonants, conseqüència de trastorns mentals, consum d’estupefaents, etc., com
també situacions de vulnerabilitat social, es comptarà amb el suport de Serveis socials per
conèixer la situació familiar i personal i acordar les mesures d’intervenció oportunes.

-

Cossos de seguretat
En el cas de possibles negligències, contactar amb els Serveis Socials-Infància i Família
(Benestar Social o altres) o Cossos de seguretat, d’acord amb el protocol municipal.
En el cas de diferències de caire cultural, contactar amb un mediador/intèrpret cultural o
referent a la comunitat.

Intervenció
interna

Derivació
externa

-

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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AGRESSIÓ FÍSICA
INICI

Reclamar ajuda als companys
o a d’altres persones properes i
avisar la direcció

Derivació externa
(Cossos seguretat,
Serveis socials, etc.)

En la mesura del possible, intentar calmar els ànims, apartar la resta d’usuaris, etc.
Menor d’edat

Agressió a un membre de l’equip

Intentar retenir l’agressor i/o convidar-lo
a sortir, un cop identificat

Sortir del lloc immediatament
Menor
d’edat

Avisar els
pares o tutors

Assistència mèdica,
si escau
Activar protocol de violència
ocupacional i posar
denúncia, si escau

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències
de la Biblioteca

Aplicar sanció o mesura correctora

FI DE L’ACTUACIÓ
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ASSETJAMENT I AGRESSIÓ SEXUAL
L’assetjament és l’exercici de la violència en l’entorn laboral i correspon a les conductes que, no podent ser
considerades raonables, ataquen, perjudiquen, degraden o fereixen una persona en el marc del seu treball o com
conseqüència directament d’aquest marc de treball. Escau fer menció especial de l’assetjament de caràcter sexual.
Aquest inclou tota agressió sexual, o bé qualsevol acció o comportament de naturalesa sexual o que es faci per raó
de sexe, que pugui resultar ofensiu, humiliant, degradant, molest, hostil o intimidatori, i es duguin a terme entre
usuaris i/o amb l’equip de treball, sigui entre adults o bé amb menors implicats.
Argumentació

Intervenció

-

“La biblioteca és un espai comú de convivència, aquest comportament és inadmissible”.

-

En situacions de conductes dissonants a la biblioteca, caldrà reclamar ajuda als companys o a
d’altres persones properes per intentar neutralitzar l’agressor o assetjador. Requerirem l’auxili
de la Policia i del personal de seguretat del centre, si n’hi ha. S’apartarà la resta d’usuaris,
especialment si són menors.

-

En situacions de sospita, l’equip de la biblioteca vetllarà per garantir el deure de confidencialitat
i es fixarà en les persones implicades. Caldrà observar els indicis i facilitar que es denunciï la
situació, utilitzant les vies internes i externes establertes en els protocols d’assetjament
existents al municipi. En el cas de menors implicats, la Direcció ha de valorar la interlocució
amb els pares o tutors, o bé directament amb Serveis socials o Policia.

-

En cas d’agressió sexual, la persona agredida sortirà immediatament del lloc dels fets i acudirà,
sempre acompanyat/da, al servei d’urgències del centre d’atenció hospitalària més proper. Si
es dóna el cas, se sol·licitarà el corresponent informe de lesions objectivades i es tramitarà la
baixa laboral.

-

La Direcció procedirà a valorar la infracció aplicable, d’acord amb el reglament, i vetllarà per la
comunicació dels fets als superiors, d’acord amb els protocols de violència ocupacional i riscos
psicosocials en el lloc de treball existents al municipi. En el cas que es produeixi una denúncia,
en farà el seguiment oportú.

-

Si els usuaris poden tenir conductes conseqüència de trastorns mentals, consum
d’estupefaents, etc., com també situacions de vulnerabilitat social, es comptarà amb el suport
de Serveis socials per conèixer la situació familiar i personal i acordar les mesures d’intervenció
oportunes.

-

Cossos de seguretat
En el cas de possibles negligències, contactar amb els Serveis Socials-Infància i Família
(Benestar Social o altres) o Cossos de seguretat, d’acord amb el protocol municipal.
En el cas de diferències de caire cultural, contactar amb un mediador/intèrpret cultural o
referent a la comunitat.

interna

Derivació
externa

-

- Fitxer d’incidències (accés protegit i declarat d’acord amb normativa vigent protecció dades):

Models i
plantilles de
documents

Data:
Hora:
Descripció:

Usuari:

Personal de la Biblioteca present:
Persona que escriu la incidència:
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ASSETJAMENT I AGRESSIÓ SEXUAL

INICI

En cas de sospita,
observar la situació,
facilitar denúncia, etc.

Reclamar ajuda als companys
o a d’altres persones properes i
avisar la direcció

Derivació externa
(Cossos seguretat,
Serveis socials, etc.)

Apartar la resta d’usuaris, etc.

Agressió a un membre de l’equip

Intentar retenir l’agressor i/o convidar-lo
a sortir, un cop identificat

Sortir del lloc immediatament
Menor
d’edat

Avisar els
pares o tutors

Assistència mèdica,
si escau
Activar protocol de violència
ocupacional i posar
denúncia, si escau

Incloure l’incident a la
BBDD d’incidències
de la Biblioteca

Aplicar sanció o mesura correctora

FI DE L’ACTUACIÓ
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8 Annexos

Check-list per treballar amb l’equip de la biblioteca
A continuació es proposa una bateria de preguntes perquè la direcció pugui validar-les
i treballar-les conjuntament amb la resta de l’equip de la biblioteca. Els apartats estan
pensats per ajudar a reflexionar a l’entorn dels diferents apartats del document sobre
Gestió de la convivència, prevenció i resolució positiva de conflictes a la biblioteca
pública i pretenen ajudar a trobar, en el si dels equips de treball, les millors estratègies
de prevenció i intervenció.
Per facilitar l’aplicació de la check-list, cada apartat conté les preguntes de validació
que no podem passar per alt i que es consideren fonamentals, emmarcades dins del
requadre, i d’altres preguntes complementàries que es poden utilitzar amb l’objectiu
d’organitzar-nos millor.
Cohesionar la missió, estratègia i oferta de la Biblioteca Pública
 La direcció conjuntament amb l’equip de la biblioteca, ¿hem treballat i compartim la missió,
visió i objectius de la Biblioteca Pública?
 Entenem, tot l’equip, que dins les nostres funcions i tasques hi ha la prestació d’un servei a
través del qual aconseguim fer de la Biblioteca un referent clau de cohesió social, de
suport a l’aprenentatge i de desenvolupament de la comunitat?
 Hem definit pautes i criteris d’actuació de tot l’equip per garantir que la Biblioteca és un espai
segur per a la vida de la comunitat, que genera pertinença i on es mantenen unes regles tàcites
de respecte i de convivència?

Per a organitzar-nos millor
 Hem acordat de manera conjunta i participativa, a través de quines línies d’actuació general
podem facilitar a tota la ciutadania l’accés a la informació, al coneixement, a la cultura i al
lleure, posant al seu abast els serveis, la col·lecció documental, les activitats, els espais i els
recursos materials i tecnològics per al seu desenvolupament?
 Hem pres acords com a equip per garantir que la nostra biblioteca és un lloc que ofereix
oportunitats de trobada?
 Hem decidit a partir de quin disseny de l’espai facilitem que la biblioteca sigui un espai de
vertebració social, que promogui la trobada i l’intercanvi?
 Hem determinat i executat estratègies per a l’autoconeixement i el desenvolupament individual?
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 Hem establert activitats que promouen compartir valors i trobar referents positius?
 Hem definit a través de quines estratègies i activitats consolidem l’hàbit i el gaudi per la lectura,
el coneixement i l’esperit crític?
 Tenim estratègies i accions que garanteixen l’aprenentatge permanent dels usuaris?
 Estem planificant espais, dinàmiques i accions que promouen la creació i la creativitat?
 Hem acordat criteris d'actuació i activitats per a la construcció de la societat digital, amb
estratègies que minimitzen l’esquerda social en l’accés i ús de les tecnologies?
 Les nostres activitats i accions s’adrecen sense excepció, a la diversitat de persones i
col·lectius que s’adrecen a la nostra Biblioteca?
 L’equip de treball, tenim la flexibilitat, l’obertura al canvi i la innovació en el nostre ADN?
 La nostra prioritat és anticipar i adaptar-nos als canvis continus de la nostra societat?
 Generem noves propostes per a captar nous sectors d’usuaris i no usuaris?
 Després de tot el treball conjunt podem afirmar que tenim clara la carta de serveis?
 En definitiva, com equip de la biblioteca: consergeria, auxiliars, seguretat, bibliotecaris i
direcció, hem interioritzat la missió i valors del nostre servei i els sabem explicar?
 En definitiva, com equip professional de la biblioteca: consergeria, auxiliars, bibliotecaris i
direcció i seguretat hem interioritzat els objectius actuals de la nostra Biblioteca?

Atenció al públic en la prestació de servei
Organitzar-se per crear acords, argumentaris i estratègies comunicatives d’atenció i
orientació del servei a l’usuari
 Sabem clarificar a l’usuari i fer-li prendre consciència dels serveis i activitats que estem oferint i
del valor que els usuaris n’estan obtenint?
 Tenim arguments sòlids per a explicar i raonar per quines raons els estem oferint?
(autoconeixement, aprenentatge, intercanvi, vertebració social, creació, ús de tecnologies...)
 Podem deixar clar amb arguments per quins motius algunes demandes sobre el servei no les
podem satisfer?

Per a organitzar-nos millor
 Com equip professional de la biblioteca: consergeria, auxiliars, bibliotecaris i direcció, hem
analitzat l’usuari habitual i potencial del nostre servei?
 Ens hem entrenat a detectar què vol i què no vol?
 Sabem contra-argumentar de manera raonada i en base a l’actual missió de la Biblioteca
Pública, en el cas que alguns usuaris no hi estiguin d’acord?
 Ens hem organitzat com equip per ajustar el servei que oferim a la diversitat d’usuaris? (joves,
infants, col·lectius específics, etc.)
 Podem transmetre confiança i fermesa en què la vocació de la Biblioteca Pública és amplia i
generosa, encara que no sempre pot donar abast a la multitud de demandes que poden sorgir?
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 Podem transmetre amb fermesa i respecte els límits del servei, també els derivats pel nombre
de treballadors, pels costos, les dimensions de l’espai, etc.?
Atenció i orientació a l’usuari: conèixer normativa, organitzar-se i acordar protocols
d’actuació i argumentaris per a comunicar-los
 Disposem d’un protocol d’acollida de nous usuaris de la Biblioteca?
 Com equip, sabem explicar i argumentar la normativa general i específica de la nostra
Biblioteca? Tenim l’hàbit de consultar-ne els canvis i adequar-los, com equip, a la nostra
realitat?
 Disposem d’un protocol de captació d’objeccions, queixes, reclamacions i propostes dels
usuaris? Totes les persones de l’equip s’interessen de forma activa per a agilitzar el sistema de
captació i resposta al client?
 Com equip de Biblioteca, hem analitzat, consensuat i establert protocols d’actuació en
situacions d’emergència?

Per a organitzar-nos millor
 L’usuari troba en tot l’equip la mateixa versió en la resposta? Entenem tots i totes, el mateix?
Mirem d’estar-hi d’acord?
 Sabem explicar i argumentar les condicions, preus, horaris, etc. dels serveis que prestem?
 Sabem explicar i argumentar el drets i deures de l’usuari de la Biblioteca?
 Sabem explicar i argumentar els drets i deures del nostre servei de Biblioteca?
 Com equip de Biblioteca, hem analitzat, consensuat i establert protocols d’actuació davant les
diferents situacions i necessitats de prestació de servei?
 Hem diferenciat que informar o aclarir les condicions de prestació del servei no suposa un
problema, encara que haguem de posar ordre, demanar silenci, fer complir la normativa o que
la persona ens parli alterada o enfadada pel que creu tenir-hi dret?
 Hem identificat que informar, aclarir o reconduir un fet, o una situació d'acord amb unes pautes,
normes o criteris, forma part de la tasca d'orientació a l'usuari? Fixeu-vos que cal dominar
argumentaris, saber-se explicar i com equip tenir unitat d'acció (no val que uns diguin sí i els
altres, no)

Diferenciar i gestionar problemes, incidències i conflictes
Gestió d’Incidència i conflicte
 Ens comprometem a registrar les incidències a fi d'analitzar-les per a prendre mesures si és
necessari?
 Hem creat un sistema de registre d’incidències?
 Quan es tracta d’una incidència, hem establert els canals d’informació i registre d’incidències
que ens ajudaran a estudiar noves situacions potencials d’incidències que poden acabar en
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conflicte?

Per a organitzar-nos millor
 Podem identificar que una incidència és un fet que no sempre genera conflicte? (un nen que
es fa mal, una porta que no s'obre, un llibre en mal estat, una fuita d'aigua...)?
 En cas que una incidència generi un conflicte (llavors la persona s'enfada, posa una reclamació
i ens avergonyeix, o ens critica per que creu tenir-hi dret) tenim un acord de les estratègies per
a tractar primer la incidència com a mesura per a generar confiança, i després mirem de
resoldre el conflicte? o a l’inrevés?
 En definitiva, sabem diferenciar el que són problemes, incidències i conflictes?
 En definitiva, sabem identificar quan un problema desencadena un conflicte? o quan una
incidència pot generar un conflicte?

Gestió de Problemes
 Hem fet un llistat de problemes que poden sorgir a la Biblioteca?
7

a) les infraestructures de la biblioteca (les persianes espatllades, els serveis en mal estat,
llibres que no tenim...)
8

b) les condicions del servei (normativa, horaris, carta de serveis, fons...)
c) per la qualitat de la prestació del servei (quan donem el servei: anem ràpid, hi ha cues,
s'anul·la l'activitat; diem NO...)

9

d) Per la qualitat de l'atenció i orientació al usuari

10

 Amb aquest llistat podem diferenciar quins tipus de problemes acostumem a tenir més sovint a
la Biblioteca? i els que ens distorsionen més? i els prioritaris a resoldre?
 D'aquesta llista classificada, podem fer un llistat dels problemes que poden generar
conflictes si els usuaris presenten conductes irregulars, o experimenten frustració perquè
creuen tenir-hi dret?
7

Problemes d’infraestructures: WC fora de servei; les escales rellisquen, hi ha formigues, hi ha
humitats, no hi ha espai per atendre el grup de joves que fan soroll, les obres de reparació que no han
conclòs quan ens havíem compromès...
8

Problemes per les condicions de servei: un usuari vol venir el matí que tenim tancat, algú vol
entrar el gos; algú voldria fumar o cridar...robar.
9

Problemes de prestació de servei: els ponents són avorrits, el personal no atén amb agilitat; hi
ha una nevada i no s'obre la biblioteca; el personal no arriba a l'hora amb motiu d'una vaga en els
transports; un fons que havíem promès no ha arribat.
10

Problemes d’atenció i orientació a l’usuari: informar amb qualitat i a temps del que pot esperar i
del que no; del que es pot fer i del que no; dels drets i deures; de la carta de serveis, horaris, preus... i no
ens han entès, no ho hem explicat, ens hem equivocat i a uns ho deixem fer i a altres no...
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a) les infraestructures de la biblioteca
b) les condicions del servei
c) per la qualitat de la prestació
d) per la qualitat de l'atenció i orientació al usuari

Per a organitzar-nos millor
 Amb l'equip hem clarificat que un problema és la diferència entre el que s'esperava i el que
realment està succeint? (no hi ha l'aire condicionat, hi ha massa gent per l'espai que tenim, s'ha
fet malbé uns DVD...)
 Podem identificar que quan hi ha un problema, el que cal posar en marxa és un protocol per a
la seva resolució i que si s'agilitza, generalment no queda alterada o malmesa la nostra relació
interpersonal amb l’usuari?
 Hem trobat criteris per a redissenyar els espais per a resoldre o minimitzar alguns problemes?
Els horaris? El nombre de persones atenent? Redistribuint l’equip?
 Disposem d’estratègies i recursos propis
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per a prevenir diferents casuístiques de servei

(moltes relacionades amb la normativa), incidències ordinàries amb els usuaris o conductes
irregulars i recolzin l’actuació de l’equip?
 Comuniquem als usuaris, plans i estratègies de satisfacció que estem dissenyant, per a la
progressiva solució dels problemes actuals?
 Els deixem clar els problemes que no són possible resoldre?

Gestió positiva de conflictes
 Hem fet un llistat del principals conflictes que podem tenir a la Biblioteca?
 Hem establert amb l’equip els sistemes i estratègies de comunicació i d’informació necessaris
que garanteixen que els usuaris coneixen i accepten les condicions del servei, a fi de no
generar falses expectatives?
 Alguns conflictes es poden minimitzar redissenyant els espais? Els horaris? El nombre de
persones atenent? Redistribuint l’equip?
 Hem establert un protocol per tractar de manera pausada i convincent desacords amb
persones que entren en conflicte amb les condicions del servei, la prestació del servei, les
infraestructures? (qui, quan, a on, amb quins documents, etc.)
 Els deixem clar el que no és possible resoldre o oferir?
 Comuniquem plans i estratègies de prevenció que hem dissenyat per a la progressiva solució
dels conflictes actuals? Poc és molt mes que res.

Per a organitzar-nos millor
11

Guies, formació d'usuaris, Reglaments d’ús, manuals de procediments, senyalització i retolació,
bases de dades, xarxes de col·laboració municipals, etc.,
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Qualsevol pauta o protocol de resolució positiva de conflictes ha de prendre com a referència el
model de biblioteca desenvolupat en el servei.
 Hem treballat amb l’equip que dues parts entren en conflicte quan almenys una d’elles
experimenta frustració davant el que percep com una obstrucció causada per l'altre?
 Hem treballat amb l’equip que l’usuari pot sentir frustració per les expectatives que tenia, i si
per alguna qüestió creu tenir-hi dret, la resposta pot ser molt més contundent que quan sap que
no hi té dret?
 Podem identificar que quan entrem en conflicte generalment s'ha alterat o malmès la nostra
relació interpersonal amb l’usuari o l'altra part? (un col·lectiu, per exemple)
 Hem treballat amb l'equip que en un conflicte on l’usuari creu tenir dret es poden
desencadenar actituds i comunicacions personalitzades en els professionals (tu no ho
vols fer, sou uns inútils), d'evasió (jo no torno, pintades a les parets), agressivitat (baralla,
insults) o malestar (no el/la suporto)?
 Amb l'equip hem parlat de situacions problemàtiques que no sempre desencadenen conflicte?
(les cues, anul·lació d'activitats...)
 Som conscients que una incidència o un problema poden generar posteriorment un conflicte
amb les persones treballadores de la Biblioteca?
 Ens hem preparat per a evitar o anticipar-nos als conflictes?
 Fent un pas més i amb la llista de problemes, hem treballat amb l'equip quins conflictes poden
sorgir arran d'un d'ells? (parlar amb la direcció; descarregar la ira contra un membre de l'equip,
llançar crítiques entre els usuaris...)
 Estem preparats amb estratègies o criteris d'actuació que ajudin a desactivar, respondre,
informar o dialogar sobre els problemes, per a contrarestar les conseqüències del conflicte que
ha ocasionat? (posar cartells, repartir informació, fer un comunicat, parlar amb els joves...)
 Hem definit quan, com, a qui, de quina manera seran informades els usuaris a fi de prevenir
situacions de conflicte?
 Podem garantir que hem dialogat el temps necessari fins que les persones se senten ben
informades i en acord amb les condicions del servei que prestem?
 Mostrem evidències que la gestió positiva de conflictes no significa que tots els conflictes es
resolguin, si no que expressa que tenim la vocació i el compromís de fer tot el que està de la
nostres mans per a avançar en la seva resolució?

Registre d’incidències i criteris d’activació de protocols
 Hem fet un llistat de totes les situacions i condicions que poden ser font de problemes,
incidències i conflictes per als usuaris?
 Hem definit com equip, a partir de quins límits considerarem que es produeix una incidència, o
un conflicte? O una alteració de la convivència? I una emergència de risc sanitari? I de risc
d’exclusió social?
 Hem considerat a partir de quins límits activarem el protocol o el procediment?
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 Hem establert a partir de quins límits activarem el registre d’una incidència?
 Podem garantir que l’equip estem preparats per registrar i derivar incidències a fi de cooperar
amb la xarxa de serveis públics de la ciutat ?
 El registre d’incidències està protegit amb contrasenya i declarat d’acord amb la normativa
vigent de protecció de dades de caràcter personal?

Comunicació assertiva i empàtica per a la desactivació, l’afrontament i la
resolució dels conflictes
 Sabem fer els tres comportaments bàsics de la conversa assertiva?
 Sabem mantenir una conversa adoptant els 5 comportaments de la conversa assertiva amb
empatia? I en una situació difícil?
 Sabem dir un No (oposició assertiva) aplicant els cinc passos bàsics?

Per a organitzar-nos millor
 Comunicar de forma que no reactivem conflictes és essencial. Sabem diferenciar assertivitat i
empatia?
 Hem pogut activar el llenguatge corporal assertiu en situacions difícils?
 En els consells de seguretat observem que les nostres respostes agressives reactiven els
conflictes? Les poden rebaixar o eliminar?
 Agafeu l’esquema de conductes a emprar i feu una anàlisi en grup per a identificar si les
conductes a emprar tenen la característica empàtica, assertiva, agressiva o passiva i raoneu
per quina raó resulten recomanables.
 Feu aquesta anàlisi en les situacions en les que cal seguir el joc a l’usuari/a i les respostes amb
dissonància cognitiva.
 Analitzeu els Consells de seguretat i recomanacions i relacioneu en què beneficien a pacificar
situacions de conflicte. Ho podeu relacionar amb els comportaments assertius, passius o
agressius

Procediments i protocols d’intervenció
 Hem completat les fitxes de les a) situacions d’emergència sanitàries, b) de serveis socials
o c) dels cossos de seguretat, i ens hem organitzat com equip segons distribució física de
les persones, els rols i torns, a fi de respondre de forma coordinada, amb agilitat i autonomia?
Tenim referents de procés?
 Hem completat les fitxes sobre les situacions de conflicte i ens hem organitzat com equip
segons la distribució física de les persones, els rols i torns, a fi de respondre de forma
coordinada, amb agilitat i autonomia? Tenim referents de procés?
 Hem completat les fitxes sobre les situacions d’alteració de la convivència i ens hem
organitzat com equip segons la distribució física de les persones, els rols i torns, a fi de
respondre de forma coordinada amb agilitat i autonomia? Tenim referents de procés?
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 Tenim les fitxes visibles i a mà, amb facilitat de consulta?
 Facilitem la seva familiarització a les persones substitutes i a les persones noves que
s’incorporen

en

l’equip

de

treball?
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Esquema sintetitzat dels procediments a seguir
Passos a seguir

1. Intervencions en situació d’emergència de seguretat, sanitària i social (p. 31)



Dades de contacte



Quan cal avisar



Procediment a seguir en les situacions en que calgui la intervenció dels cossos de Seguretat



Què cal fer durant l’avís



Procediment a seguir en les situacions en que calgui derivar a Serveis Socials



Què cal fer durant la rebuda



Procediment a seguir en les situacions en que calgui derivar a emergències Sanitàries



Tancament de la derivació
Esquema sintetitzat dels protocols a seguir
Passos a seguir

2. Protocols d’intervenció en situacions

3. Protocols d’intervenció d’incidents i en situació d’alteració de la

de conflicte (p. 57)

convivència (p. 34)



Argumentació



Persones implicades



Intervenció interna



Derivació externa



Enfrontaments verbals entre usuaris



Normativa



Agressió física



Altres protocols



Assetjament i agressió sexual



Models, plantilles i documents



Amenaces i agressió verbal envers
l’equip de la Biblioteca



Robatori i furts de béns de la Biblioteca



Robatori i furts de béns als usuaris



Actes vandàlics



Soroll a sala



Consum de substàncies prohibides



Manca d’higiene



Ús inadequat del lavabos



Infants que entren sols o en horari lectiu



Usos inadequats del servei a sala



Usos inadequats del servei d’Internet
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