
La meva presentació professional, va vinculada a la meva personal : sóc una bibliotecària filla de 

pagesos del Pla d’Urgell, en un temps on la petita pagesia ambiciona per al seus fills i filles estudis 

superiors, com un mitjà per accedir a un nivell de vida molt superior al seu. 

Em considero una bibliotecària especialitzada en la planificació i creació de biblioteques i 

bibliobusos, de serveis bibliotecaris, tecnologies de la informació i eines de la web social en àrees 

rurals. 

El meu treball com a Cap de la Central de Biblioteques de Lleida  (CBLL)– que és el servei regional 

de suport del Servei de biblioteques-, al llarg de més d'una vintena d'anys, s'ha centrat en 

assessorar  l’administració local i supramunicipal en temes relacionats amb : 

la planificació i creació dels equipaments bibliotecaris, el seguiment de les actuacions derivades 

dels Programes d'Ajuda a la construcció i millora de biblioteques, en proveir de serveis i recursos 

a les biblioteques públiques, en donar suport en la resolució de problemes i  impulsar la 

cooperació entre les biblioteques públiques. És a dir, en el desplegament del Sistema de Lectura 

Pública al territori. 

Actualment des la CBLL coordinem, donen suport tècnic i assessorament a 42 biblioteques 

públiques de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran per tal de garantir l'ús compartit 

d'informació, coneixements, recursos i innovació .   

Pel fa als bibliobusos, la Central de biblioteques de Lleida, gestiona els serveis dels dos únics  

bibliobusos de que disposa el Departament de Cultura :  el Bibliobús Pere Quart amb ruta per 

16 poblacions del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i L’Alta Ribagorça  i el Bibliobús Garrigues-Segrià 

en ruta per  22 municipis d’aquestes dues comarques . En total els bibliobusos donen servei a 

38 municipis de menys de 1.200 habitants.   

Dins el currículum no hi ha rés prou rellevant, i hi trobo una mica de tot : 

docència en el camp de la formació permanent, col·laboracions amb la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la UAB fent el seguiment de les pràctiques dels alumnes de 

biblioteca pública a la CBLL, o al bibliobús i la publicació d'articles sobre les biblioteques mòbils.  

També he col·laborat amb l’AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo), en un projecte a Brasília. 

He presentat comunicacions en diferents Congressos, sobretot els dedicats a biblioteques 

mòbils que organitza ACLEBIM, Jornades i altres fòrums, bàsicament  per parlar dels serveis 

bibliotecaris mòbils.  

Darrerament, destacaria  la meva participació l’any 2014 a Santiago de Xile, en el  II Encuentro 

de la Red Nacional de Bibliotecas móviles  on presento el Taller “Evaluación, análisis y diseño 

para el desarrollo de servicios móviles”, . 

També al mateix Santiago de Xile, en el  III Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas, sota 

el lema: “Lecturas en movimiento”,  presento la conferencia: “Los Servicios Bibliotecarios 

Móviles, parte de una red bibliotecaria, cultural y social: la experiencia de los bibliobuses de 

Lleida (Catalunya)”. 

Crec que els anys de professió em permeten ser una observadora privilegiada del procés de 

creació i evolució de les biblioteques públiques a Lleida, una xarxa bibliotecària que considero 

que avui té una gran qualitat, tant professional com humana. 



 

ALGUNS DELS MEUS ENLLAÇOS  

mailto: nmoncasi@gencat.cat  

Linkedin  https://es.linkedin.com/in/natimoncasi 

Twitter  @natimoncasi  

Facebbok https://www.facebook.com/nati.moncasi  

Blog http://natimoncasisalvia.blogspot.com.es/2015/01/he-publicado-en-el-blog-de-aclebim-

el.html 

 

 

Central de Biblioteques de Lleida 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/estructura_organitzacio/serveis_suport_bp/reg

ionals/lleida/ 

mailto:cbiblle.cultura@gencat.cat 

Bibliobús Pere Quart  

mailto: bibliobuspquart.cultura@gencat.cat 

https://ca-es.facebook.com/bbusperequartBibliobusos Lleida 

 

Bibliobús Garrigues-Segrià 

mailto: bibliobusgs.cultura@gencat.cat 

 bibliobusgs.cultura@gencat.cat 
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