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Presentació 
 

La Biblioteca Joan Triadú dóna servei al conjunt de la població de Vic, una ciutat de 43.454 

habitants1 que concentra, en tant que capital de la comarca d’Osona, la majoria d’equipaments 

culturals, educatius, sanitaris, i d’altra tipologia. En ser central comarcal, la Biblioteca té també 

com a àrea d’influència la població de la comarca d’Osona, una comarca formada per 50 municipis 

i que compta amb una extensió de 1.245,2 Km2. D’acord amb aquesta funció de central comarcal, 

la Biblioteca dóna suport  i coordina les 10 biblioteques de la comarca i els 3 bibliobusos (el 

Guilleries, el recentment inaugurat Puigdon i el Tagamanent). 

 

Aquesta memòria descriu les activitats realitzades al llarg de l’any 2016, els projectes 

desenvolupats, els resultats dels serveis i dels recursos que es posen a l’abast de la ciutadania.  La 

Biblioteca Joan Triadú ha continuat treballant, durant l’any 2016, per fer accessible la cultura, el 

coneixement, la informació, la formació i l’oci de manera gratuïta i lliure al conjunt de ciutadans de 

Vic i comarca d’Osona. Tal i com queda reflectit al llarg d’aquestes pàgines, la Biblioteca Joan 

Triadú ha continuat garantit la democratització de la cultura i la igualtat d’oportunitats entre tots 

els ciutadans, ha continuat essent un espai de trobada i de relació, de cohesió i d’integració.  

 

La memòria 2016 palesa que la Biblioteca és un ens viu, dinàmic, que evoluciona d’acord amb la 

societat i que dóna resposta a les necessitats i als interessos dels ciutadans. Aquesta memòria és 

també un document que serveix de reflexió del què s’ha fet durant l’any i que projecta noves 

propostes de futur. Amb l’horitzó d’un nou equipament bibliotecari al sud de la ciutat, l’equip de 

professionals de la Biblioteca Joan Triadú ha continuat treballant per millorar i fer accessibles els 

serveis i els recursos de l’actual equipament, per adequar-los a les necessitats i als interessos de la 

població, per oferir un servei de proximitat i de qualitat a l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dades extretes la web del Consell Comarcal d’Osona: 

https://www.ccosona.cat/images/acollida/Informe_Osona_2016.pdf 
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1. Introducció 
 

1.1. La ciutat de Vic: situació i població 
 

Vic, capital d’Osona, és el centre demogràfic, administratiu i de serveis d’una àrea geogràfica que 

ultrapassa els límits de la comarca d’Osona. Està situada al bell mig de la Plana de Vic i de la 

comarca d’Osona. Limita al nord-oest amb el terme de Gurb; a l’est amb Folgueroles, Calldetenes i 

Santa Eugènia de Berga; al sud amb Malla i Muntanyola; i a l’oest amb Santa Eulàlia de Riuprimer. 

A mig camí entre el mar i els Pirineus, a només setanta quilòmetres de Barcelona, la ciutat està 

molt ben comunicada gràcies a l’existència de diferents vies de comunicació que han permès unir 

Vic amb Barcelona, Manresa, Lleida, Girona i la comarca de la Garrotxa.  

 

 

Població  43.454 habitants 

Densitat de població 1.372 hab./ Km2 

Superfície 30,6 Km2 

Altitud 484 m 

Longitud 2,25º 

 
Latitud 

 
41,93º 

 

 

D’aquesta població de 43.454 habitants2, un total de 10.467 són de nacionalitat estrangera, fet 

que representa un 24,08 % de la població total, una xifra lleugerament superior a la dels anys 2015 

(el percentatge de nouvinguts era de 23,10 %) i de l’any 2014 (en què el percentatge de ciutadans 

de nacionalitat estrangera representava el 23,80 % del total de la població). Així doncs, aquest any 

2016 s’ha trencat la tendència a la disminució del percentatge de població d’origen estranger, 

iniciada l’any 2014. 

 

                                                           
2
 Dades extretes de la web del Consell Comarcal d’Osona: 

https://www.ccosona.cat/images/acollida/Informe_Osona_2016.pdf 
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Total 
població 

Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

% estrangers 
2016 

% estrangers  
2015 

% estrangers 
2014 

% estrangers 
2013 

43.454 32.987 10.467 24,08 % 23,10 % 23,80 % 25,14 % 

 

 

 

Malgrat que a la ciutat hi ha una elevada diversitat pel que fa a la procedència de població 

nouvinguda (estan registrades fins a un total de 90 nacionalitats diferents), el percentatge més 

elevat de persones que viuen a Vic i que han nascut fora de l’estat espanyol ho és del continent 

africà, més concretament del nord d’Àfrica, de la zona del Magrib (i particularment del Marroc). 

Després del col·lectiu magrebí (que representa el 6,76 % del total de la població vigatana), els 

col·lectius més nombrosos a la ciutat són els procedents de Ghana (un 3,87 % del total de població 

vigatana), Índia (el 2,60 % de la població de Vic), Xina (amb el 1,60 %), i Nigèria (1,36 %), igual que 

l’any 2015. A partir d’aquí, hi ha petits canvis en la posició que ocupen les nacionalitats dins el 

conjunt de la població vigatana. Així, Romania passa a ocupar, dins la taula, el sisè lloc en 

detriment del Regne Unit, que baixa fins a la desena posició. Apareix representada a la taula, la 

nacionalitat de Mali que l’any passat no apareixia a la taula. I Alemanya, que l’any 2015 estava 

representada (amb un total de 42 ciutadans), aquest any 2016 ha desaparegut de la taula.  

La població vigatana es caracteritza avui dia per una gran diversitat de nacionalitats i de cultures, 

tal i com queda reflectit al gràfic i a la taula següents. 
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Població empadronada al municipi de Vic amb nacionalitat estrangera. 20163 

 
Nacionalitat 

 
Total 

Percentatge en 
relació al total de 

la població 

 
Homes 

 
Dones 

Marroc 2.938 6,76 % 1.456 1.482 

Ghana 1.683 3,87 % 1.146 537 

Índia 1.134 2,60 % 704 430 

Xina 697 1,60 % 348 349 

Nigèria 593 1,36 % 311 282 

Romania 409 0,94 % 214 195 

Senegal 374 0,86 % 295 79 

Polònia 361 0,83 % 174 187 

Equador 287 0,66 % 146 141 

Colòmbia 213 0,49 % 106 107 

França 208 0,47 % 102 106 

Bolívia 140 0,32 % 52 88 

Itàlia 99 0,22 % 52 47 

Geòrgia 88 0,20 % 27 61 

Brasil 83 0,19 % 26 57 

Regne Unit 80 0,18 % 42 38 

Ucraïna 76 0,17 % 26 50 

Mali 76 0,17 % 55 21 

Hondures 68 0,15 % 15 53 

Guinea Bissau 64 0,14 % 56 8 

Perú 61 0,14 % 27 34 

Bulgària 54 0,12 % 20 34 

Pakistan 51 0,11 % 38 13 

Argentina 48 0,11 % 19 29 

República 
Dominicana 

42 0,09 % 18 24 

Altres 65 
nacionalitats 

540 1,24 % 250 290 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Font: web del Consell Comarcal d’Osona. https://www.ccosona.cat/images/acollida/Informe_Osona_2016.pdf 
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L’estructura econòmica es basa en el sector comercial, industrial i de serveis. Vic és un municipi 

que es caracteritza per tenir un sector serveis que predomina en el teixit econòmic de la ciutat, 

seguit per un sector industrial d’arrel tradicional, un sector de la construcció que amb la crisi va 

anar perdent importància però que es va recuperant, i un sector primari molt reduït. Ciutat de 

fires i mercats, Vic és una ciutat on el sector comercial i de serveis té un pes molt important i on 

les explotacions ramaderes i les indústries de transformació del sector primari conviuen amb un 

teixit industrial molt diversificat. En relació l’any 2015, tal i com es constata a la següent taula, 

s’observa un descens de l’atur, en els diferents sectors (sobretot en el sector de la construcció) fet 

que indica la recuperació econòmica de la ciutat.  

 
Atur registrat entre la població vigatana. Per sectors. Mitjanes anuals. 20164 

 2016 2015 

Agricultura 60,2  63,3 

Indústria 533,1  605,6 

Construcció 243,5  326,4 

Serveis 1.783,3  1.897,8 

Sense ocupació anterior 455,3  486,5 

Total 3.075,3 3.379,6 

 
 
La taula següent compara l’atur registrat, per sectors econòmics, durant l’any 2016, a Vic i al 
conjunt de la comarca d’Osona. 
 
 
 

                                                           
4
 Les dades han estat extretes d’Idescat: http://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&n=4302&geo=mun:082981 
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Atur registrat a Vic i a la comarca d’Osona. Per sectors. Mitjanes anuals. 20165 

 Vic Osona 

Agricultura 60,2 205,3 

Indústria 533,1 2.038,2 

Construcció 243,5 821,4 

Serveis 1.783,3 5.311,4 

Sense ocupació anterior 455,3 1.080,3 

Total 3.075,3 9.456,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 20166 

 Vic Osona 

Homes 1.396,9 4.013,8 

Dones 1.678,4  5.442,8 

Total 3.075,3 9.456,6 

 
En el cas de la població vigatana, la taxa d’atur ha estat, durant l’any 2016, inferior en els homes 

que en les dones, igual que ha succeït en els dos anys  anteriors (2015 i 2014),  

en contrast amb les dades de l’any 2013, en què l’atur masculí (amb 2.104,9 

aturats) fou superior al femení (amb 2.014,6 aturades). El nombre  

d’aturats, aquest any 2016, ha estat inferior (tant en homes com en  

dones) en relació l’any 2015. Així d’un total de 1.559,7 homes aturats, l’any  

                                                           
5
 Les dades han estat extretes d’Idescat: http://www.idescat.cat/pub/?geo=com:24&id=atureg&n=4302 

 
6
 Font: Idescat. http://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&n=4299&geo=mun:082981 

http://www.idescat.cat/pub/?geo=com:24&id=atureg&n=4299 
 

L’any 2016 l’atur 

masculí ha disminuït 

un 10,44 % i l’atur 

femení un 7,77 % 
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2015, hem passat a un total de 1.396,9 l’any 2016; i d’un total de 1.819,9 dones aturades, l’any 

2015, hem passat a un total de 1.678,4 l’any 2016. Es continua, doncs, la tendència a la disminució 

de l’atur registrat per sexe,  iniciada l’any 2013.  

  
 

 
 
 
L’oferta educativa a la ciutat és diversa i variada, tant en l’àmbit públic com en el privat, i comprèn 
els diferents nivells acadèmics, des de les escoles bressol fins a la Universitat, sense oblidar 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny,  l’Escola de Música i Conservatori o l’Institut del Teatre.  
 
Equipaments culturals com l’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona, el Museu Episcopal, 
l’Arxiu Comarcal d’Osona, l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic o l’ACVIC. Centre d’Arts 
Contemporànies són un exemple paradigmàtic de la riquesa cultural, artística i patrimonial de la 
ciutat.  
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1.2.La Biblioteca 
 
La Biblioteca Joan Triadú es va inaugurar el 24 d’abril de 1996, fruit de la fusió de dues 

biblioteques de llarga tradició a la ciutat de Vic: d’una banda, la Biblioteca de la Caixa de Pensions, 

inaugurada el 24 de desembre de 1929 i, de l’altra, la Biblioteca Jaume Balmes, en funcionament 

des del 29 de març de 1931. Aquest any 2016, per tant, la Biblioteca ha celebrat el seu 20è 

aniversari.  

 

 
 
 
1.2.1. Missió 
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic és un servei públic municipal, que garanteix a tots els ciutadans i 

ciutadanes i a les diferents entitats en l’àmbit local i comarcal l’accés lliure i gratuït a la informació, 

la formació i l’oci, alhora que fomenta l’ús de les noves tecnologies, contribuint al 

desenvolupament personal i col·lectiu i a la cohesió social. És un espai de convivència i relació en 

constant evolució, d’acord amb les noves necessitats i expectatives de la seva comunitat. Com a 

biblioteca central comarcal dóna suport a les biblioteques i bibliobusos de la comarca. 

 
1.2.2. Visió 
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic té la voluntat de ser un servei útil als ciutadans i ciutadanes de Vic 

i d’Osona, i de voler contribuir al seu desenvolupament personal i professional alhora que pretén 

millorar la vitalitat cultural, educativa, social i econòmica de la ciutat i la seva comarca. 

 
1.2.3. Valors 
 
 
Les actuacions de la Biblioteca Joan Triadú es basen en els següents valors: 

 

• Voluntat de servei orientat als ciutadans. 

• Millora contínua dels serveis. 

• Adaptabilitat dels serveis. 

• Col·laboració amb les àrees municipals i amb els agents del territori. 
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2.Línies estratègiques i objectius 
 
 
El Pla d’acció 2016 de la Biblioteca Joan Triadú va girar al voltant de 3 eixos o línies estratègiques: 

 

• La Biblioteca: un equipament confortable i accessible. 

• La Biblioteca: un espai de cultura i de lectura, de formació i d’informació. 

• La Biblioteca: un espai de relació i d’integració. 

a ciutadania 
Línia 1. La Biblioteca: un equipament confortable i accessible. 

O.E.1. Adequar els espais de la Biblioteca per oferir a la ciutadania un edifici acollidor i 
confortable. 

O.O.1.1. Acabar de desenvolupar el projecte d’adequació de l’àrea infantil, abans de 31/12/16. 

O.O.1.2. Acabar de desenvolupar el projecte d’adequació de l’àrea d’adults, abans 31/12/16. 

O.O.1.3. Elaborar un projecte de decoració del vestíbul, abans de 31/12/2016. 

O.O.1.4. Elaborar un projecte d’adequació dels espais de treball intern, abans de 31/12/16. 

O.E.1. Adequar i fer accessible la col·lecció documental de la Biblioteca. 

O.O.1.5. Renovar en un 100 % la col·lecció documental de la Biblioteca, abans 31/12/2016. 

O.O.1.6. Incrementar en un 20 % la visibilitat i l’accessibilitat del fons, abans 31/12/16. 

tat Crear uns espais confortables i càlids, on l’us uari s’hi trobi a gust. 
O. 
Línia 2. La Biblioteca: un espai de cultura i de lectura, de formació i d’informació. 

O.E.2. Posicionar la Biblioteca com un agent compromès amb la cultura i amb el foment  de 
la lectura. 

O.O.2.1. Incrementar en un 5 % el nombre d’activitats de foment de la lectura, abans de 
31/12/2016 

O.O.2.2. Engegar el programa LEXCIT durant el curs 2016/2016. 

O.E.2. Posicionar la Biblioteca com un agent que promou l’accés a la informació, a la 
formació i al desenvolupament del ciutadà.  

O.O.2.3. Elaborar un programa de formació, adreçat a diferents sectors de la població, abans de 
31/12/2016. 

O.O.2.4. Elaborar un pla de comunicació i de difusió dels recursos formatius que té la Biblioteca, 
abans de 31/12/2016. 

O 
.1 
Línia 3. La Biblioteca: un espai de relació i de cohesió social 

O.E.3. Col·laborar amb els agents del territori i convertir la biblioteca en un espai de relació i 
d’integració. 

O.O.3.1. Incrementar en un 5 % els projectes de ciutat i de país, abans de 31/12/2016. 

O.O.3.2. Incrementar en un 5 % les activitats que contribueixin a la cohesió social, abans de 
31/12/2016. 

O.O.3.3. Incrementar en un 5 % el treball transversal amb les diferents àrees municipals, abans 
de 31/12/2016. 

.1. El 
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3. Recursos 
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic és un servei municipal i alhora forma part de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. És gestionada conjuntament per 

l’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona, en base al conveni signat l’any 1996 arran de la 

inauguració de la Biblioteca. 

 
 
3.1.Recursos humans 
 
L’Equip humà de la Biblioteca està format per un total de 8 persones (1 bibliotecària directora, 2 

bibliotecàries i 5 tècnics auxiliars).  El personal bibliotecari depèn de la Diputació de Barcelona 

mentre que els tècnics auxiliars depenen de l’Ajuntament de Vic. 

 

r 
3.1.1.Composició 
 
La composició de l’equip de treball de la Biblioteca és la que segueix: 

• 1 bibliotecària / directora: Esther Farrés Sucarrat. 

• 2 bibliotecàries: Montserrat Fàbregas Dachs i Ariadna González Esmarats. 

La Montse Fàbregas fa reducció d’un terç de la jornada i aquesta reducció la cobreix la 

Marta Mas Colomer. Des de l’1 de juny, la Montse Fàbregas va assumir la direcció del 

bibliobús Puigdon. La seva plaça la van ocupar, respectivament, la Marta Mas (de juny a 

agost) i l’Ester Muntané (a partir de l’1 de setembre). 

L’Ariadna González va agafar la baixa per maternitat el 2 de novembre. La va substituir 

l’Anna Collell. 

• 5 tècnics auxiliars: Alia Fartassi Mena, Josep Garcia Guerrero, Robert Jové Raubert, Rosa 

López Rodríguez i Cristina Prat Cirera. 

 
 u 
3.1.2. Formació 
 

 
El personal de la Biblioteca Joan Triadú ha realitzat un total de 193 hores de formació (per les 214 
hores de l’any 2015), fet que significa una disminució poc significativa (10,88 %). 

Comentar, en aquest apartat, que professionals de la Biblioteca han presentat a l’Escola d’Hivern7 

d’enguany la bona pràctica sobre El programa funcional de la nova Biblioteca de Vic: un exemple 

de treball en equip. 

 

                                                           
7 https://twitter.com/EscolaBibPub/status/710119207829184512 
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3.1.3. Participació del personal de la Biblioteca en grups de Treball 

 
 
Els professionals de la Biblioteca Joan Triadú participen en diferents grups de treball de la 

comunitatXBM de la Biblioteca virtual de la Diputació de Barcelona. La participació en grups de 

treball es concreta en: 

 

• Prestatge virtual de salut 

• Grup de treball Gènius 

• Grup de treball Turisme i Informació 

• Grup de treball de pautes d’intervenció per a la resolució positiva de conflictesz. 

 

 
 
 
3.1.4.Incidències en la jornada laboral 
 
 
L’any 2016 ha estat un any amb poques incidències pel que fa referència al nombre de baixes i/o 

indisposicions. Les baixes i/o indisposicions del personal han estat de curta durada ja que en els 

diferents casos han estat inferiors a 15 dies i han representat un total de 112 hores, una xifra, 

però, lleugerament superior a la de l’any 2015, en què el total d’hores registrades va ser de 88,8 

hores. 

 

Al llarg de l’any 2016, la Biblioteca Joan Triadú ha acollit 4 persones que han vingut a realitzar 

serveis a la comunitat, malgrat que totes 4 no les hem tingudes durant tot l’any sinó que s’han 

repartit en diferents mesos. D’altra banda, hem de comentar que 3 d’elles no han finalitzat els 

serveis a la comunitat a la biblioteca sinó que han hagut de canviar de servei: 2 d’elles no complien 

l’horari pactat i, des de la biblioteca, vam sol·licitar la finalització del contracte donat que no 

podíem comptar amb ells ja que hi havia mesos que no venien cap setmana; l’altra persona, va 

agafar la baixa per malaltia i després va optar per fer els serveis a la comunitat al municipi de 

Torelló.  

 
Hem continuat amb el programa de voluntariat que realitzem amb la Fundació Centre Mèdic 

Psicopedagògic d’Osona (actualment Osonament). A partir de l’1 d’abril, el voluntariat va deixar de 

ser del grup de teràpia per passar a ser un voluntariat individual: dels 4 voluntaris que teníem, les 

2 persones que viuen a Vic van continuar venint a fer el voluntariat a la Biblioteca Joan Triadú, 

mentre que les 2 persones que són de Torelló, van passar a fer el voluntariat a la Biblioteca Dos 

Rius, de Torelló. A l’octubre es va incorporar una nova voluntària. En total durant l’any 2016 hem 

tingut 5 persones voluntàries.  

Esmentar també que, durant el mes d’abril, un estudiant de magisteri de la Universitat de Vic va 

venir a explicar, un cop a la setmana, contes a nens i nenes a partir de 7 anys, de manera 

voluntària. I al maig, 3 noies estudiants de Grau superior de Tècnic en Educació Infantil de l’Institut 
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d’Ensenyament Secundari Antoni Pous, de Manlleu, vam venir a fer l’activitat, La tortuga ballaruga 

i les emocions, de manera voluntària. 

Aquest any 2016, hem acollit també alumnes de pràctiques: 

• Durant el mes de juliol, 2 cops a la setmana, hem tingut 2 alumnes en pràctiques de la 

Casa d’Oficis, de Vic, que han realitzat tallers per a nens i nenes a partir de 4 anys. En total 

han fet 48 hores (24 hores cadascuna d’elles) 

• Del 15 de novembre al 20 de desembre, hem acollit 1 alumne d’Eina (Associació Sant 

Tomàs), que ha realitzat un total de 35 hores. 

El total d’hores realitzades pels alumnes de pràctiques ha estat de 83. 

 
 
 
 
3.1.5.Aspectes a destacar 
 
En l’apartat de recursos humans, cal destacar els següents aspectes: 
 
 

 
� Manteniment de la Biblioteca. La Biblioteca no compta amb un tècnic de manteniment, figura 
aquesta que es va suprimir l’any 2012. D’aquesta manera, l’empresa de serveis Minsvic8 és 
responsable de reparar els desperfectes i els problemes relacionats amb l’electricitat, l’aigua i la 
climatització.  
 
� Pla d’ocupació. A diferència de l’any 2015, no hem disposat aquest any d’un pla d’ocupació i, 
per tant, no hem tingut la figura del conserge. Això ha comportat que els problemes d’ordre 
públic hagin sigut habituals a la Biblioteca, al llarg de l’any 2016.  
 
� Substitucions del personal. L’Ajuntament no cobreix les baixes dels seus treballadors ni els 
substitueix durant el període de vacances d’estiu.  

 
 
 
3.2.Recursos d’infraestructures 
 
La Biblioteca està situada al carrer Arquebisbe Alemany, en l’anomenat Complex Cultural del 
Carme. 
 
3.2.1.Ubicació i espais 
 
La Biblioteca Joan Triadú està ubicada a l’antic convent del Carme i comparteix edifici amb el 

Museu de l’Art de la Pell i amb el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO). La 

ubicació de la Biblioteca és molt cèntrica, propera al casc antic i al centre comercial de la ciutat,  a 

tocar de l’estació de trens i de l’estació d’autobusos.  

 

                                                           
8
 Minsvic és una empresa d’il·luminació industrial i enllumenat públic que treballa per l’Ajuntament de Vic. 
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Ocupa una superfície útil de 1.280 m2, distribuïts en una única planta més un altell; la superfície 

d’ús bibliotecari és de 1.196 m2. La Biblioteca disposa d’una superfície útil de servei per cada 

1.000 habitants de 30,73 m2.  

La Biblioteca comprèn diferents espais d’ús públic, clarament diferenciats: 

• El vestíbul, on hi ha un punt d’atenció al públic i on hi ha els serveis. 

 

• L’àrea general, amb dos taulell d’atenció a l’usuari, comprèn l’àrea de lectura d’adults, la 

zona d’Internet i +, la zona de Wi-Fi, i l’àrea d’audiovisuals i de revistes. 

 

• L’àrea infantil, amb un taulell d’informació i de préstec. Just davant de l’entrada principal 

de l’àrea infantil, hem habilitat un espai de consulta i lectura 

informal de documents, de manera que, actualment, tant si 

s’entra a l’àrea infantil per aquesta entrada com si s’entra per 

l’entrada que hi ha a l’altre extrem de la sala, l’usuari es troba 

amb un espai per a la lectura dels llibres que conté aquesta 

àrea de la Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• L’Espai Josep Romeu. Una sala que la Biblioteca utilitza per a les seves 

activitats de foment de la lectura però que alhora és sala d’exposicions de 

l’Ajuntament de Vic. Aquest espai també es comparteix amb el CIAO, una 

de les entitats que formen l’anomenat Complex Cultural del Carme. 

 

• El pati exterior, que s’utilitza esporàdicament per 

a la realització d’activitats de foment a la lectura. 

 

• Plaça de pàrquing per a persones amb dificultats  

mobilitat. 
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Els espais d’ús intern estan formats pel despatx de direcció, el magatzem i la zona de la col·lecció 

local (que comprèn el fons del Círcol Literari de Vic). També disposem d’un altre despatx a sobre 

l’Espai Josep Romeu.  

 
 
 
3.2.2.Equipament informàtic 
 
La taula següent mostra l’equipament informàtic de què disposa la Biblioteca:  
 
Ordinadors D’ús públic 17 

De treball 10 

OPAC’S  5 

Portàtils  1 

Lectors de codis de barres  10 

Impressores  5 

Escàner  1 
 
Dels ordinadors d’ús públic, 13 estan ubicats a l’àrea d’adults i 4 a l’àrea infantil. La Biblioteca 

ofereix, per tant, 0,41 ordinadors per cada 1.000 habitants. 

La Biblioteca disposa d’un total de 10 ordinadors de treball (d’ús pel personal), els quals estan 

ubicats en espais interns de la Biblioteca (2 al despatx i 2 a l’espai restringit del fons de col·lecció 

local i del fons del Círcol Literari de Vic) i als taulells d’informació i de préstec (4 a l’àrea d’adults i 2 

a l’àrea infantil). La Biblioteca disposa d’un ordinador per treballador.  

 

Pel que fa als Opac’s o Pc’s de consulta de catàleg, la Biblioteca compta amb 4 Pc’s a l’àrea 

d’adults (1 dels quals fa també la funció de moneder per al servei d’Internet i +) i 1 a l’àrea infantil. 

 
De les 3 impressores, 2 són en blanc i negre i són de treball per al personal de la biblioteca; una 

tercera és en color i és utilitzada per al servei d’Internet i + (tot i que, en ser l’única impressora en 

color, el personal de la Biblioteca també la utilitza per imprimir material de difusió i comunicació 

en color); les altres dues impressores, són, respectivament, de carnets i de teixells.  

L’escàner és d’ús intern i està ubicat al despatx. 

 
 
 
3.2.3.Equipament audiovisual 
 
La Biblioteca ofereix 8 punts d’escolta però aquests punts no són utilitzats pels usuaris perquè no 

permeten l’autonomia en l’escolta del material àudio.  

 

Les televisions i les platines de casset han quedat obsoletes i, per aquest motiu han estat retirades  

de l’àrea d’audiovisuals. La Biblioteca no disposa d’aparells de dvd que permetin visualitzar els 

documents audiovisuals que formen part del seu fons documental. Disposem d’una minicadena 
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que s’utilitza per a diferents activitats de foment a la lectura com, per exemple, els tallers de 

poesia amb les escoles o en alguna activitat de dinamització cultural.  

 

L’equip de projecció s’usa en les visites escolars i sessions de formació a grups d’adults així com en 

les diferents activitats culturals que realitza la Biblioteca.  

A la taula següent es mostra la tipologia d’equipament audiovisual amb què compta la Biblioteca. 

 

 

Reproductor de CD 1 

Punts d’escolta 8 

Auriculars 49  

Minicadena 1 

Aparell de música i taula de so 1 

Equip de so Altaveus 710 

Micròfons 2 

Equip de projecció Pantalla 1 

 Projector 2 
 
 
 
3.2.4.Altres equipaments 
 
La Biblioteca disposa d’1 sistema antifurt magnètic, que fa les funcions de comptador i que està 

format per 1 passadís, 1 aparell activador i 2 aparells desactivadors. 

 

Compta amb 4 aparells de telèfon, ubicats al taulell d’informació i de préstec, a l’àrea infantil, a 

l’espai de treball intern i al despatx. Aquests aparells, de la companyia Vodafone, presenten 

l’inconvenient que, en ser un telèfon mòbil, quan des de la Biblioteca realitzem una trucada, la 

persona que rep la trucada no ens identifica com a Biblioteca perquè li apareix en pantalla un 

número de mòbil i no el número de telèfon de la Biblioteca. 

 

3.2.5.Aspectes a destacar 
 
 

 
� Sistema de climatització i refrigeració.  Malgrat que, com cada hivern, hem hagut de recórrer 

als calefactors, el sistema de climatització ha funcionat bé i no hem passat el fred d’altres hiverns. 

No obstant això, esmentar que la calefacció de l’àrea infantil va estar espatllada del 2 al 23 de 

gener. 

 

                                                           
9
 D’aquests 4 auriculars, 3 són per a l’àrea d’adults i 1 per l’àrea infantil. 

10
 D’aquests 7 altaveus, 3 estan col·locats a l’Espai Josep Romeu, 2 estan guardats al magatzem per si es necessiten per 

alguna activitat que es realitzi fora de l’Espai Romeu i 2 formen part de l’equip de so que s’utilitza en activitats 
diverses com poden ser els tallers de poesia o hores del conte. 
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� Instal·lació elèctrica i informàtica. La instal·lació elèctrica és deficient i no compleix les 

mesures de seguretat vigents. El router de la Biblioteca està ubicat al Museu de l’Art de la Pell, 

amb els inconvenients que aquest fet genera en cas d’avaria del sistema informàtic ja que la 

Biblioteca fa un horari més ampli que no pas el Museu. 

A l’espai de treball intern, la instal·lació dels cables de l’equipament informàtic no compleix les 

mesures de seguretat en vigor. 

 

El sistema elèctric aguanta més càrrega de la que pot suportar i això fa que, a vegades, saltin els 

diferenciadors.  

� Espais interns. Falta una porta batent (perquè es tracta d’una sortida d’emergència) a l’espai 

de treball intern, que separi aquest espai del de l’àrea de consulta general. Sovint els usuaris 

entren en aquest espai pensant que és un espai de lliure accés. Per evitar l’entrada d’usuaris, hem 

posat un rètol indicatiu d’un espai de treball intern així com una cadena. D’altra banda, 

l’existència d’una porta que separi aquest espai de treball intern del personal de l’àrea de 

consulta aïllaria els sorolls que es produeixen en el moment de carregar i descarregar les 

exposicions que acull el Museu de l’Art de la Pell.  

 
� Taulell d’informació i de préstec. La ubicació del taulell d’informació i de préstec, dins l’àrea de 

consulta general, genera molt soroll, un soroll que s’eliminaria si es poguessin separar els serveis 

d’informació i de préstec, traslladant el servei de préstec al vestíbul i quedant el punt 

d’informació a l’àrea de consulta general de la Biblioteca. El cost econòmic que suposarien les 

obres fa inviables els canvis que caldria dur a terme, sobretot en aquests moments en què està en 

marxa el projecte de nova biblioteca al sud de la ciutat. 

 
� L’Espai Josep Romeu. Des de la reforma i posterior inauguració de l’Espai Josep Romeu, aquest 

espai ha deixat de ser exclusiu de la Biblioteca i ha passat a ser un espai que gestiona l’Àrea de 

Cultura. Això implica que es prioritza la realització d’exposicions per sobre de les activitats que 

organitza la Biblioteca. La convivència entre els 2 tipus d’actes (exposicions i activitats de la 

Biblioteca) està essent difícil de combinar. L’horari de visita de les exposicions que acull aquest 

espai és el de la Biblioteca però a vegades la gent no pot visitar, durant unes hores, l’exposició 

perquè la Biblioteca està realitzant alguna activitat, fet que ha comportat queixes de les persones 

afectades. Alhora cal tenir ben present que, en no haver-hi un conserge a la zona del vestíbul, per 

tal de garantir la seguretat de les obres exposades, la gent ha d’entrar a visitar l’exposició per 

l’àrea infantil. 

Quan parlem d’aquest espai, hauríem de tenir en compte que tant l’Àrea de cultura de 

l’Ajuntament com la Biblioteca utilitzem un espai que pertany a la Generalitat de Catalunya, amb 

la qual no hi ha signat cap conveni de cessió de l’espai. És imprescindible que es signi dit conveni 

perquè ens podríem trobar un dia sense poder utilitzar aquest espai. 

 
� Retolació. S’ha retolat l’àrea d’audiovisuals per tal de facilitar l’autonomia dels usuaris.  
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� Equipament audiovisual. L’equipament audiovisual de la Biblioteca no s’ha renovat des que la 

Gerència de Serveis de Biblioteques en va fer el traspàs a l’Ajuntament de Vic. Es tracta d’un 

equipament obsolet, que no permet l’autonomia de l’usuari i que pràcticament no s’utilitza.  

 
� Caldria incrementar el nombre d’hores destinades a la neteja de la Biblioteca. La persona que 

fa la neteja de la Biblioteca treballa un total de 22 hores, insuficients per abastar els diferents 

espais de la Biblioteca. No obstant això, cal esmentar que, com que la persona que fa la neteja de 

la Biblioteca fa molts anys que hi treballa i és molt professional, mai li ve d’una estona més, i 

d’aquí que la biblioteca estigui sempre neta. 

 
 

 
 
 
3.3.Recursos econòmics 
 
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic destinen 

un conjunt de recursos econòmics a la Biblioteca, segons el conveni vigent entre ambdues 

administracions. La Gerència de Serveis de Biblioteques assumeix la remuneració del personal 

bibliotecari, el manteniment de l’equipament informàtic i realitza també a la Biblioteca una 

despesa important en fons documental i en material fungible. Per la seva banda, l’Ajuntament de 

Vic assumeix la remuneració dels 5 tècnics auxiliars que treballen a la Biblioteca, les despeses 

relatives a les activitats de foment a la lectura i culturals, el cost de manteniment de l’edifici així 

com l’adquisició de fons documental i de material fungible. 

 
Al llarg de l’any 2016, la depesa corrent per habitant, és a dir, la despesa que les administracions 

(Diputació de Barcelona i Ajuntament de Vic) han realitzat a la Biblioteca, ha estat de 9,47 € per 

habitant. 

 
Pel que fa als recursos econòmics aportats per la Diputació de Barcelona, comentar que enguany 

la partida destinada al fons documental ha estat de 36.351,50 € (pels 38.320,40 € de l’any 2015), 

xifra que suposa que l’aportació de la Diputació en la col·lecció documental ha patit una lleugera 

disminució del 5,13 %, a diferència dels anys anteriors en què cada any s’incrementava dita 

partida.  

La partida destinada a la compra de llibres ha patit una disminució del 12,70 % i la partida 

destinada a la compra de dvd’s també ha patit una disminució, en aquest cas del 4,20 %,  mentre 

que s’ha incrementat lleugerament la despesa en adquisició de cd’s en un 6,65 % 

 

A la taula següent queda palesa la despesa realitzada a la Biblioteca per la Diputació de Barcelona.  
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Diputació de Barcelona 

Remuneració de personal11 

Bibliotecaris 141.507,25 € 

Substitucions 15.649,49 € 

Total remuneració personal 154.717,60 

 

Despesa en fons documental 

Llibres compra lot 17.227,83 € 

CD’s compra lot 1.795,50 € 

DVD’s compra lot 2.154,17 € 

Llibres S.A.B. 5.350,00 € 

Subscripcions diaris i revistes 8.633,00 € 

Subscripció recursos electrònics 441,00 € 

Compra directa 750,00 € 

Total 36.351,50 € 

Manteniment informàtic12 

 19.809,29 € 

Altres manteniments 

 276,47 € 

Total manteniment               20.085,76 € 

Despesa en material fungible 1.817,79 € 

Total Inversió Diputació 212.972,65 € 
 
 
Pel que fa a als recursos aportats per l’Ajuntament de Vic, destacar que la despesa corrent 

municipal ha estat, durant el 2016 de 4,65 €. La despesa en activitats ha estat aquest any força 

semblant a la de l’any 2015 (en què les activitats van tenir un cost de 2.837,60 €); pel que fa a la 

partida de fons comentar que el pagament del cànon dels drets d’autor (un total de 3.248,99 €) ha 

comportat que no poguéssim destinar els 5.000 – 6.000 € previstos per a l’adquisició de nous 

documents i d’aquí que s’hagi passat dels 5.447,91 € de l’any 2015 als 4.258,33 € d’aquest any.  

Aquest any 2016, hem continuat recorrent a la fórmula del patrocini per a les activitats i per a 

l’adquisició de fons així com a la col·laboració amb els agents del territori per tal d’optimitzar els 

recursos de què disposa la Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Font: Qlick view.  
12

 Font: Qlick view. Dades 2015 
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Ajuntament de Vic 

Remuneració de personal 160.392,02 € 

Fons documental 4.258,33 € 

Cànon pagament drets autor13 3.248,99 € 

Activitats 2.146,90 € 

Material fungible 3.865,12 € 

Neteja 19.141,86 

Calefacció 1.421,24 € 

Electricitat 2.670,53 € 

Telèfon 1.613,81 € 

Total 198.758,80 

 
Durant l’any 2016, la Biblioteca Joan Triadú ha tornat a comptar, igual que els 3 anys, amb 
recursos econòmics procedents del mecenatge.  
Pel que fa a les activitats de foment de la lectura, la Institució de les Lletres Catalanes ha 

subvencionat, a través del Programa Lletres en viu,  la sessió amb la Maria Dolors Farrés pel club 

de lectura de novel·la històrica de la Biblioteca. La subvenció d’aquesta activitat ha estat de 250 €. 

D’altra banda, el Consultori Bayés ha assumit el cost de l’hora del conte que la Biblioteca realitza, 

al mes d’octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. El cost total de la sessió 

patrocinada ha estat de 120 €. I la botiga de joguines de Vic, Gargamel, ha realitzat, de novembre 

a desembre, un cop al mes, l’activitat Tarda de jocs, de manera gratuïta.  

 

En relació a les activitats de formació que realitza la Biblioteca, concretament els tallers de poesia 

adreçats als alumnes de cicle superior de primària, un any més, hem comptat amb el patrocini de 

la Fundació Puig-Porret, que ha subvencionat l’activitat amb un total de 1.500 €. A més de la 

subvenció de la Fundació Puig-Porret, els Tallers de poesia també han comptat amb el suport 

econòmic de: 

• La Regidoria d’Educació: 1.308 € 

Més el lloguer del Teatre Atlàntida: 1.004,90 € 

• Serveis Territorials de Cultura: 1.500 € 

• Centre de Recursos Pedagògics d’Osona: 250 € 

 
Quant a l’adquisició de fons, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

ens ha atorgat 400 €, amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la Biblioteca,  per a la 

compra de llibres a la Setmana del Llibre en català. 

D’altra banda, el Servei de Biblioteques de la Generalitat, a proposta de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona, ha escollit la Biblioteca com una de les biblioteques de 

Catalunya a la qual han dotat amb 400 € per poder adquirir llibres a la Fira literal. La Biblioteca 

s’ha gastat un total de 394 €.  

                                                           
13

 Amb el pressupost de 2016, hem hagut de pagar el cànon pels drets d’autor amb efectes retroactius, és a dir, dels 
anys anteriors. I d’aquí aquesta suma tan elevada. Pel cànon corresponent als anys 2010-2014 hem hagut de pagar un 
total de 2.617,32 € mentre que el cànon corresponent a l’any 2015 ha tingut un cost de 631,67 €.  
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I finalment, com a biblioteca integrant del Projecte Llegir el teatre, hem rebut un lot de llibres de 

teatre, que representa un cost total de 190,95 €. 

La taula següent mostra la relació de patrocinadors i la seva aportació econòmica en les activitats 

de la Biblioteca i en l’adquisició de fons documental. 

 
Patrocinadors Biblioteca. 2015 

Patrocinador Activitat/Servei Cost 

Consultori Bayés Temps de contes 120,00 € 

Serveis Territorials Tallers de poesia 1.500 € 

Àrea d’Ensenyament Tallers de poesia 2.312,90 € 

Institució Puig-Porret Tallers de poesia 1.500 € 

Gerència Serveis Biblioteques Compra fons 400 € 

Servei Biblioteques 
Generalitat14 

Compra fons 584,95 € 

Total:   6.417,85 € 
 
El total de les aportacions obtingudes per la Biblioteca Joan Triadú, gràcies al patrocini, ha estat de 
6.417,85 €, una xifra molt semblant a la de l’any 2015 (en què el total dels patrocinis rebuts per la 
Biblioteca van tenir un cost de 6.460,24 €) i per sobre (un 23,16 % més aquest any 2016 que l’any 
2014) dels 5.210,91 € rebuts l’any 2014. 
 

 El valor de les aportacions per patrocini per 1.000 € de despesa corrent ha estat de 15,58 € (pels 

14,66 € de l’any 2015 i pels 10 euros de l’any 2014). 

 

 
3.3.1. Aspectes a destacar 
 
Els aspectes a destacar, en l’apartat de recursos econòmics, són: 
 

 
� Mecenatge. L’any 2016 hem continuat amb la línia iniciada l’any 2013 i hem presentat el 
programa de dinamització cultural a diferents comerços i empreses de la ciutat de Vic així com a 
fundacions per tal de trobar patrocinadors per les diferents activitats de foment de la lectura que 
realitza la Biblioteca. També hem continuat la dinàmica encetada l’any 2015, d’aconseguir 
patrocinadors per la compra de fons, tot i que les subvencions per a l’adquisició de fons han 
vingut de les administracions públiques: el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 
 
� Pressupost municipal. La gestió directa del pressupost municipal proporciona gran autonomia 
a la Biblioteca, malgrat que el pressupost és molt reduït per una biblioteca central comarcal com 
és la Biblioteca Joan Triadú, de la qual depenen les biblioteques filials de la comarca (Sant Quirze 
de Besora, Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Pere de Torelló) i els 3 bibliobusos (el Guilleries, el 
Puigdon i el Tagamanent). Fa 4 anys que tenim el mateix pressupost: 15.000 €.  

                                                           
14

 El Servei de Biblioteques de la Generalitat ens ha atorgat 394 euros per comprar a la Fira Literal. Alhora, en el marc 
del Projecte Llegir el Teatre hem rebut un lot de llibres per un cost total de 190,95. Tot plegat suma els 584,95 € 
reflectits a la taula. 
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� Les dades econòmiques relatives a calefacció i electricitat, facilitades per l’Ajuntament, no es 
poden comparar mai amb l’any anterior perquè cada any ens les faciliten de manera diferent: a 
vegades pel conjunt dels equipaments que formen part del complex cultural “El Carme”, a 
vegades només per la biblioteca.  
 
 
�Des de la desaparició, a nivell de Catalunya, del Projecte Nascuts Per Llegir, la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona no assigna un pressupost concret per a la 
compra de llibres a les biblioteques que participaven d’aquest projecte, malgrat que moltes 
biblioteques continuen desenvolupant aquest projecte. 
 

 
 
 
3.4.Fons documental 
 
El fons de la Biblioteca Joan Triadú, a data de 31 de desembre de 2016, era en total de 91.193 

documents.  

El nombre de documents per habitant és del 2,1 (la mitjana del mòdul està en 2,0) mentre que el 

nombre de documents per m2 és de 71,2 (una xifra molt superior a la mitjana del mòdul, que està 

en 35,6).  

Pel que fa a la renovació de la col·lecció, l’índex de renovació del fons ha estat del 2,86 %, una 
xifra lleugerament inferior a la de l’any 2015, en què l’índex de rotació fou del 3,4 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 6,0 documents 

ingressats per cada 

1.000 habitants. 

� 2,0 documents 

ingressats per m2 
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3.4.1. Fons incorporat a la Biblioteca a través de Diputació 
 
Els nous documents que la Biblioteca incorpora al seu fons per la via de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques (GSB) de la Diputació de Barcelona provenen, en primer lloc, dels lots mensuals, als 

quals hi hem d’afegir les subscripcions a revistes de temàtica diversa i a diaris d’informació 

general (d’àmbit nacional, comarcal i local), la compra directa i l’accés a documents electrònics a 

través del web de la Gerència (enciclopèdies en línia, subscripcions a bases de dades i premsa 

digitalitzada). 

 

Durant l’any 2016, la Biblioteca Joan Triadú ha rebut, procedents de la GSB, un total de 867 llibres, 

125 cd’s i 122 dvd’s. La taula següent mostra la quantitat de documents (segons la seva tipologia) 

rebuts per la Biblioteca Joan Triadú durant els anys compresos entre 2013 i 2016. 

 

 

 2013 2014 2015 2016 

Llibres 1.130 573 990 867 

Cd’s 146 98 119 125 

Dvd’s 118 131 131 122 

 
La Biblioteca ha estat subscrita a 150 títols de publicacions periòdiques, entre diaris (de tipus 

general i comarcal) i revistes (de temàtica variada), els mateixos que l’any 2015, i 7 títols més que 

els anys 2013 i 2014 en què el total de subscripcions de publicacions periòdiques va ser de 143 

títols. 
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 Exemplars Valoració 

Llibres compra lot 867 17.227,83 € 

CD’s compra lot 125 1.795,50 € 

DVD’s compra lot 122 2.154,17 € 

Llibres S.A.B. 329  

Subscripcions diaris i revistes  157 8.633 € 

Subscripcions recursos electrònics 7 441,00 € 

Compra directa 48 750 € 

Total 1.655 31.001,5 € 

 
 

 
 
 
 

3.4.2. Fons incorporat a la Biblioteca a través de l’Ajuntament 
 
Pel que fa a la via municipal, la Biblioteca gestiona directament el pressupost atorgat per 

l’Ajuntament, del qual en destina una partida a la compra de fons documental. A l’hora d’adquirir 

nous documents amb pressupost municipal, la Biblioteca té en compte els següents criteris: 

 

• Comprar tots els documents publicats sobre la ciutat de Vic i la comarca d’Osona, així com 

totes les obres dels autors locals i comarcals. 

• Satisfer les desiderates dels lectors. En aquest cas, abans de comprar una sol·licitud feta 

per un lector, avaluem si el document en qüestió és adequat pel fons de la Biblioteca, 

d’acord amb les premisses de qualitat, actualitat i d’interès general. 

• Omplir els buits temàtics detectats pel personal bibliotecari. 

 

La taula i el gràfic següent reflecteixen en quina tipologia de document s’ha gastat la partida 

municipal destinada a l’adquisició de fons documental. 
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Tipologia Títols Import 

Col·lecció local 64 804,09 € 

Buits temàtics 183 3.065,09 € 

Desiderates 32 615,34 € 

Total 279 4.484,52 € 
 
L’import, del total del pressupost municipal, destinat a l’adquisició de fons documental ha estat de 

4.484,52 €, fet que significa que hem destinat un 20,04 % menys, del pressupost municipal, a la 

compra de documents. 

 

 
 
En relació a l’any 2015, s’ha incrementat la partida destinada a la compra de documents de 

col·lecció local ja que el 6,35 % de l’any 2015 s’ha convertit en un 22,93 % aquest any 2016; més 

semblants són els percentatges de l’adquisició de documents de buits temàtics (65,59 % aquest 

any 2016 pels 77,46 % de l’any 2015) i de desiderates (11,46 % l’any 2016, pels 16,36 % de l’any 

2015). 

 

Tal i com es pot constatar a la gràfica, el percentatge més elevat del pressupost municipal destinat 

a fons documental s’adreça als buits temàtics que té la Biblioteca, en part perquè, d’una banda, 

ens falten llibres de matèries concretes i, de l’altra, hi ha documents que són obsolets i que hem 

hagut de renovar. Un altre motiu que explica aquest fet és que la Biblioteca s’anticipa a les 

desiderates dels usuaris i compra, amb pressupost municipal, els anomenats llibres d’imaginació 

(contes, novel·les juvenils) i de ficció (novel·les), abans que l’usuari els demani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22,93%

65,59%

11,46%

Partida municipal destinada a l'adquisició de 
fons documental. 2016

Col·lecció Local

Buits temàtics

Desiderates
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3.4.3. Fons incorporat a la Biblioteca a través de donatius 
 
Una darrera via d’incorporació de nous documents a la col·lecció documental de la Biblioteca és la 

que prové de les donacions (tant de particulars com d’autors, ajuntaments, biblioteques i entitats 

diverses). 

 

Durant l’any 2016, hem rebut un total de 285 exemplars, un 46,62 % menys que l’any 2015. 

Aquesta diferència s’explica sobretot per les donacions fetes per particulars. Tot i que aquest any 

hem rebut el doble de donants particulars, la quantitat de documents cedits per aquests 

particulars ha estat molt menor (un 54,07 % menys aquest any 2016), fet que s’explica perquè 

l’any 2015 vam rebre una donació d’un particular que va donar-nos la biblioteca familiar (un total 

de 286 documents) perquè volia vendre el seu pis i l’havia de buidar del tot, abans de vendre’l.  

Pel que fa al nombre de donants, la quantitat ha estat lleugerament superior a la de l’any 2015 ja 

que de 81 donants hem passat a 87, aquest any 2016. 

Del total de 285 exemplars rebuts en donatiu, el 56,84 % han estat acceptats.  

 
Tipologia donants Quantitat donants Quantitat d’exemplars 

Administració pública 5 14 

Autors 15 17 

Biblioteques 19 26 

Editorials 5 29 

Entitats socioculturals 2 2 

Particulars i anònims bústia15 41 197 

Total                           87       285 

 
 

 
 
 

                                                           
15

 Encara hi ha gent que ens fa donatiu de llibres a través de la bústia de retorn de documents perquè així no tenim 
l’opció de denegar el donatiu. 
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3.4.4. Aspectes a destacar 
 
De l’apartat de fons documental, cal destacar: 
 

 
� Fons especials. La Biblioteca Joan Triadú té un fons especialitzat en Jacint Verdaguer i és 

dipositària del fons del Círcol Literari de Vic, elements ambdós distintius de la Biblioteca respecte 

la resta de les biblioteques de la xarxa. 

 

� Fons Círcol Literari de Vich. Durant l’any 2016, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona ha continuat catalogant aquest fons.  

 
� Pressupost municipal. Amb el pressupost municipal, la Biblioteca no compra CD’s (a excepció 

dels CD’s de col·lecció local) ja que amb els lots que triem procedents de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques es cobreixen les necessitats dels usuaris. Han canviat els hàbits de la població i els 

usuaris, malgrat que també s’emporten en préstec CD’s, consumeixen música a través d’altres 

vies. 

 

� Donatius. Dels documents rebuts en donatiu, el 56,85 % han estat acceptats. En relació l’any 

2015, ha disminuït el percentatge de donatius no acceptats per la Biblioteca ja que del 58,43 % de 

l’any 2015 hem passat al 43,15 % de donatius no acceptats, per diferents motius, aquest any 

2016. 
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4.Programes i serveis 
 
 
4.1.Horari de servei 
 
Durant l’any 2016, la Biblioteca Joan Triadú ha ofert un total de 271 dies de servei i de 2.156 hores 

de servei, una xifra lleugerament inferior a la de l’any 2015, en què vam oferir 281 dies i de 2.213 

hores de servei.  

 

La Biblioteca obre un total de 48,50 hores a la setmana durant el període d’hivern; a l’estiu (juliol i  

agost), la Biblioteca obre un total de 32 hores.  

 
Hivern Estiu (juliol-agost) 

Dilluns De 15:30 h. a 20:00 h. Matins: dimarts i dijous De 10:00 h. a 13:30 h. 

De dimarts a 
divendres 

De 10:00 h. a 20:00 h. Tardes: de dilluns a 
divendres 

De 15:00 h. a 20:00 h. 

Dissabte De 10:00 h. a 14:00 h.   

Observacions: Del 24 de juny a l’11 de setembre, la Biblioteca tanca els dissabtes 
 
 
4.2. Dades d’usuaris 
 
La Biblioteca ha rebut un total de 113.071 visitants, que suposa una mitjana diària de 417 usuaris. 

La mitjana de visitants per dia de servei ha estat de 271 visitants, de 2.156 per hora de servei i de 8 

per treballador. 

 

En relació l’any 2015, el nombre de visitants ha disminuït lleugerament, en un 2,40 % , de manera 

que, encara que aquest any 2016 ha continuat disminuint el nombre d’usuaris, el descens no ha 

estat superior al que hi va haver l’any 2015 en relació l’any 2014 (un 15,27 % menys). 

 

El nombre de visitants a la Biblioteca, en els darrers anys, ha anat fluctuant ja que l’any 2012 va 

disminuir, però molt poc (un 3,70 %), el nombre de visitants respecte l’any 2011 però es va 

incrementar un 12,50 % l’any 2013 en relació l’any 2012. L’any 2014, el nombre de visitants va 

disminuir un 5,51 % respecte l’any 2013, una disminució aquesta que fa ser major l’any 2015 en 

relació l’any 2014 (una disminució del 15,27 % ). També aquest any 2016 ha disminuït el nombre 

de visitants en relació l’any 2015, però ha estat una disminució poc significativa ja que ha estat del 

2,40 %. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total visites 133.190 128.259 144.293 136.748 115.862 113.071 

Mitjana diària 476 453 509 486 412 417 

Visites/habitant 3,21 3,11 3,46 3,25 2,72 2,60 
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El total d’inscrits a la Biblioteca, l’any 2016, ha estat de 25.017. Al llarg de l’any 2016 s’han fet un 

total de 1.294 carnets nous (pels 1.269 de l’any 2015). Això vol dir que s’han fet 4,7 carnets per 

dia de servei. En relació a la població del municipi, les xifres mostren que hi ha 58 inscrits a la 

Biblioteca per cada 100 habitants. 

 

El total d’usuaris actius, l’any 2016, va ser de 7.511 i el percentatge d’usuaris actius en relació als 

usuaris inscrits va ser del 30 %. La següent taula mostra el nombre d’usuaris actius durant els 

darrers 5 anys.  

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Usuaris actius 8.859 7.897 9.008 7.584 7.511 

Percentatge d’usuaris actius 
en relació als usuaris inscrits 

35 % 31 % 36 % 30 % 30 % 

 
Tal i com s’observa a la taula, el nombre de carnets per habitant s’ha mantingut estable.  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total usuaris 
inscrits 

24.909 25.032 25.251 25.180 25.074 25.017 

Carnets nous 1.397 1.143 1.432 1.196 1.269 1.294 

Percentatge de 
població amb 
carnet 

60,90 % 60,91 % 60,63 % 60,01 % 59 % 57,57 % 

Carnets / habitants 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,57 

 
 
 
4.3.Servei de préstec 
 
4.3.1.Préstec a la Biblioteca 
 
El total d’usos que ha tingut el servei de préstec, durant l’any 2016, ha estat de 27.027, pels 

26.270 de l’any 2015. Els usos de préstec han augmentat lleugerament aquest any 2016, malgrat 

que han continuat per sota dels resultats obtinguts l’any 2014 (un total de 27.568 usos de préstec) 

i de l‘any 2013 (28.489 usos de préstec, en total). Aquesta dinàmica de disminució dels usos de 

préstec és general al conjunt de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

Diputació de Barcelona.  

 

Durant l’any 2016, s’han deixat un total de 87.560 documents, un nombre lleugerament superior 

als 85.019 documents prestats l’any 2015. La mitjana de documents per dia ha estat de 323 

documents prestats per dia de servei, 41 per hora de servei, 10.945 per treballador i 2 préstecs 

per habitants.  
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La rotació del fons, és a dir, la mitjana de vegades que un document ha sortit en préstec durant el 

2015, ha estat de 0,96 vegades. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Documents prestats / 
dia 

345 337 303 306 302 323 

Documents prestats 
/fons 

1,09 0,99 0,99 0,97 0,93 0,96 

Total documents 
prestats 

96.546 88.562 85.843 85.876 85.019 87.560 

 
 

En la taula següent reflectim diferents indicadors associats al servei de préstec que val la pena 
tenir en compte: 
 
 2015 2016 Comparació 2015-2016 

Usos del servei de préstec per dia 
de servei 

93 100 ���� 

Préstecs per dia de servei 303 323 � 

Préstecs per m2 66 68 � 

Préstecs per document 0,9 1,0 � 

Préstecs per document en lliure 
accés de préstec 

1,4 1,5 � 

Préstecs per visita 0,7 0,8 � 

Préstecs per usuari inscrit 3,4 3,5 � 

Préstecs per usuari que ha fet ús 
del servei de préstec 

14,1 14,6 � 

 
La taula16 següent mostra el nombre de documents de la biblioteca així com els documents 

prestats, per tipus de material. 

 

 Exemplars a 31/12 Exemplars prestats Préstecs 
(inclou renovacions) 

Còmic 2.125 1.168 3.363 

Lectura fàcil 943 223 353 

Lletra gran 78 56 164 

Llibre 74.165 19.707 58.418 

Total llibres 77.311 21.154 62.298 

Audiollibre 91 14 28 

Casset 9 0 0 

CD 6.589 2.508 5.044 

Disc vinil 5 0 0 
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Total enregistraments sonors 6.694 2.522 5.072 

Blu-ray 2 0 0 

DVD 4.239 2.248 10.959 

VHS 104 1 4 

Total enregistraments vídeo 4.345 2.249 10.963 

CD-ROM 178 10 16 

Curs llengua 1.355 749 2.638 

Joc PC / Videoconsola 40 10 23 

Total multimèdia 1.573 769 2.677 

Braille 3 2 3 

Làmina / Foto 3 0 0 

Mapa 458 84 184 

Partitura 806 22 46 

Altres 0 0 0 

Total altres formats 1.270 108 233 

Total sense revistes 91.193 26.802 82.184 

Préstec de revistes   5.364 

Préstec virtual   953 

Total préstec   87.560 

 
 
 
4.3.2.Préstec interbibliotecari 
 
El préstec interbibliotecari es realitza per 3 vies diferents: 

• Préstec interbibliotecari de la Diputació de Barcelona. És el servei de missatgeria contractat 

per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquest servei 

s’ofereix a través de maletes que porta el servei de missatgeria 3 dies a la setmana (dilluns, 

dimecres i divendres). 

 

• Préstec interbibliotecari del Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest servei, que s’ofereix a través de valisa un cop a la setmana (el dimarts), permet 

l’accés a la Central de Préstec (fons propi, fons de la futura Biblioteca Provincial de 

Barcelona, lots de llibres). 

 

• Préstec interbibliotecari de la Universitat de Vic. Aquest servei s’ofereix a demanda dels 

lectors; puntualment també s’atenen peticions de biblioteques de la comarca. 

 

També ocasionalment hi ha algun enviament o petició per correu postal amb biblioteques de fora 

de Catalunya, a més de les peticions de reproduccions, sobretot del fons antic del Círcol Literari o 

de la col·lecció local. 
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Cal destacar, a més, el préstec amb els 3 bibliobusos de la comarca. Dos cops a la setmana 

(dimarts i dijous) ve un servei de missatgeria a portar i a buscar documents de la Biblioteca per 

portar-los cap al magatzem dels bibliobusos.  

 

La taula següent mostra l’evolució del préstec interbibliotecari, des de l’any 2011 fins al 2016. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Documents 
deixats 

2.405 2.555 3.230 3.806 3.271 3.292 

Documents rebuts 3.254 2.812 2.725 2.743 2.665 3.020 
 
La Biblioteca, tal i com queda reflectit a la taula, ha deixat més llibres que no pas n’ha rebut, igual 

que va succeir els 3 anys anteriors, malgrat que la biblioteca ha de demanar molts exemplars pels 

diferents clubs de lectura que té en funcionament. Per tant, els usuaris troben resposta a les seves 

necessitats i interessos en la col·lecció documental de la biblioteca. En canvi, els anys 2011 i 2012 

es van rebre més documents que no pas es van deixar. 

 
 
 
4.3.3.Préstec a entitats 
 
En relació al préstec a entitats, la Biblioteca Joan Triadú ha continuat deixant en préstec lots de 

llibres a les escoles bressol municipals, dins del Projecte Nascuts Per Llegir que desenvolupa la 

Biblioteca, ha continuat el préstec  a centres escolars de primària i a la Biblioteca Municipal de 

Prats de Lluçanès. 

 

 

4.4. Servei d’accés a Internet i ofimàtica. Internet i + 
 
Durant l’any 2016, el servei d’Internet i + ha tingut un total de 13.971 usuaris (pels 14.937 de l’any 

2015), és a dir, hi ha hagut una disminució d’un 6,46 % pel que fa als usos d’Internet.  

 

Les xifres mostren que, per cada 100 visites que ha rebut la biblioteca, 12 han utilitzat el servei 

d’Internet i +.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 usos per dia de servei 

6 per hora de servei 

1.746 per treballador 
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A la taula següent, s’ofereixen les dades d’ús relatives a les persones físiques.  

 
Usos del Servei d’Internet i +. 201617 

 Ús d’Internet i/o ofimàtica Usuaris actius internet i/o 
ofimàtica 

Petits lectors (0-4 anys) 25 8 

Infants (5 – 14 anys) 2.987 462 

Joves (15 – 24 anys) 3.416 382 

Adults 1 (25 – 39 anys) 2.375 335 

Adults 2 (40 – 64 anys) 4.698 380 

Gent gran (més de 65 anys) 368 40 

Total 13.86918 1.607 
 
 

 
 
 
 
Per grups d’edat, els usuaris que han utilitzat més aquest servei d’Internet i d’ofimàtica han estat 

els adults compresos en la franja d’edat de 40 a 64 anys, igual que va succeir l’any 2015 (i a 

diferència de l’any 2014 en què el segment de població que més va utilitzar Internet i + va ser el 

dels adults compresos entre la franja d’edat que va dels 25 als 39 anys). El segon grup d’edat que 

ha utilitzat més el servei ha estat el dels joves (el sector de població comprès entre els 15 i els 24 

anys), a diferència de l’any 2015 en què aquest grup d’edat va ocupar el quart lloc, darrera el 

públic infantils i els adults d’edats compreses entre 25 i 39 anys. En tercer lloc, trobem el sector de 

població d’edats compreses entre 5 i 14 anys (el públic infantil) i en quart lloc, els adults d’edats 

compreses entre 40 i 64 anys. La gent gran continua essent el segment de població que menys 

                                                           
17

 Font: INFODADES i/o QV_DAVA. 
18

 A la taula apareixen reflectits els usos del servei d’Internet de les persones físiques (un total de 13.869 usos) i d’aquí 
les 2 xifres que donem en relació als usos del servei: 13.971 reflecteix el total d’usos, comptant també entitats, 
biblioteques, etc. mentre que la xifra de 13.869 mostra els usos de les persones físiques.  
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utilitza aquest servei, malgrat que és un sector de la població que sempre participa en els tallers 

d’alfabetització digital que ofereix la Biblioteca.  

 
 
4.5. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi 
 
El total d’usos del servei de Wi-Fi ha estat, durant l’any 2016, de 11.427 (pels 11.192 de l’any 

2015), que representa un lleuger increment respecte l’any anterior (un 2,09 %). 

La mitjana diària d’usos del servei de Wi-Fi ha estat de 42 usuaris, mentre que s’han fet 5 usos per 

hora de servei i 1.428 per treballador. Per cada 100 visites que ha rebut la Biblioteca, 10 han fet 

ús del servei de Wi-Fi. 

 

 

Usos del Servei de Wi-Fi 201619 

 Ús d’Internet i/o ofimàtica Usuaris actius internet i/o 
ofimàtica 

Petits lectors (0-4 anys) 15 5 

Infants (5 – 14 anys) 1.532 204 

Joves (15 – 24 anys) 4.880 600 

Adults 1 (25 – 39 anys) 2.357 375 

Adults 2 (40 – 64 anys) 2.336 300 

Gent gran (més de 65 anys) 246 23 

Total 11.36620 1.507 
 
 

Igual que ha succeït amb el servei d’Internet, el grup de joves (el sector de la població d’edats 

compreses entre 15 i 24 anys), ha augmentat els seus usos en relació l’any 2015 ja que dels 4.157 

usos de l’any 2015 s’ha passat a un total de 4.880, l’any 2016, fet que representa un augment del 

17,39 %. També aquest any 2016, ha estat el grup de joves el sector de la població que més ha 

utilitzat el servei de Wi-Fi. En segon lloc, trobem els adults, sense que hi hagi gaire diferència 

d’usos entre els adults d’edats compreses entre els 25 i 39 anys i els que tenen entre 40 i 64 anys. I 

com hem vist en els usos d’Internet, també ha estat el sector de la gent gran el que menys ha 

utilitzat el servei de Wi-Fi.  
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 El total d’usos del servei de Wi-Fi ha estat d’11.427 però si només comptem les persones físiques, els usos que s’han 
fet d’aquest servei sumen un total de 11.366. 
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4.6. Resum Usos Biblioteca 
 
Els resultats21 de l’any 2016, comparats amb l’any 2015, pel que fa als usos de la Biblioteca es 

reflecteixen a la taula següents 

 

 2015 2016 

Visites presencials 115.862 113.071 

Visites al web de la biblioteca 80.524 222.001 

Usos del Servei d’Internet i d’Ofimàtica 14.937 13.971 

Usos del Servei de Wi-Fi 11.192 11.427 

Usos del Servei de Préstec 26.270 27.027 

Préstecs 85.019 87.560 

 

Els usuaris actius de la Biblioteca, és a dir, els usuaris que han fet ús d’alguns dels serveis que 

requereix tenir el carnet de la Biblioteca (préstec, Internet i +, i Wi-Fi), queden reflectits a la taula 

següent: 
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Tipus d’usuari Usuaris 
inscrits 

Nous 
carnets 

Usuaris 
actius al 
Préstec 

Usuaris actius 
d’Internet i + 

Usuaris actius 
de Wi-FI 

Usuaris 
actius a 

qualsevol 
d’aquests 
serveis

22
 

Petits lectors (0-4 anys) 224 84 114 8 5 148 

Infants (5-14 anys) 3.013 291 1.120 462 204 1.348 

Joves (15-24 anys) 4.326 217 737 382 600 1.184 

Adults (25-39 anys) 7.870 324 1.422 335 375 1.802 

Adults (40-69 anys) 7.946 306 2.118 380 300 2.468 

Gent gran (més de 65) 1.487 50 446 40 23 495 

Total 24.866 1.272 5.957 1.607 1.507 7.445 
 
 

 
 
 

 
4.7. Activitats de foment de la lectura i dinamització cultural 
 
Les activitats que organitza la Biblioteca Joan Triadú tenen com a objectiu, d’una banda, donar a 

conèixer la Biblioteca com un equipament cultural i, de l’altra, difondre la cultura i estimular 

l’hàbit de la lectura. D’aquí l’organització d’actes adreçats a una tipologia variada de públic que 

comprèn des d’exposicions a presentacions de llibres, clubs de lectura, hores del conte, etc.  

 

Al llarg de l’any 2016, s’han realitzat un total de 101 activitats, amb un total de  2.148 assistents.  

 
 
 
 
 

                                                           
22

 En alguns d’aquests servei també s’hi inclouen els nous carnets. Les dades d’aquesta taula han estat extretes de 
INFODADES i/o QV_DAVA. 
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Tipologia d’activitats Nombre d’activitats Nombre d’assistents 

Nascuts Per Llegir (NPL) 3 119 

Hora del conte 12 518 

Laboratoris experimentació lectora 3 83 

Sessions club lectura 61 889 

Projecció pel·lícules 3 154 

Presentació llibres 6 211 

Exposició sala 7  

Tallers 4 115 

Altres 2 59 

Total 101 2.148 
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Pel que fa a la relació entre les visites que rep la Biblioteca i el nombre d’aquestes visites que 

participen d’activitats de dinamització cultural, el percentatge de visites que han assistit a 

activitats de dinamització cultural ha estat de 1,89 % mentre que el percentatge d’assistents a les 

activitats de dinamització cultural és del 21,26 %.  

 
 
 
 
 
Els clubs de lectura continuen essent l’activitat més important de la Biblioteca, com ho demostra 

el nombre de clubs de lectura en funcionament (un total de 7). En els darrers 3 anys s’han creat 

nous clubs de lectura com el de francès (any 2014), el de novel·la històrica (2015) i, a partir de 

setembre de 2016, s’han creat el club de lectura d’anglès i el club de lectura Dones i literatura.  

 

Cal comentar, respecte al nombre de participants als clubs de lectura que la xifra de 889 és 

enganyosa perquè reflecteix el total de persones que han anat venint a les diferents sessions del 

club de lectura i per això la xifra és tan elevada, tot i que no vol dir que la Biblioteca tingui tants 

inscrits en els diferents clubs de lectura ja que les persones que vénen a cadascun dels clubs de 

lectura que funcionen a la Biblioteca són sempre, més o menys, les mateixes.  

 

La Biblioteca Joan Triadú ofereix un programa d’activitat divers i variat, prioritzant les activitats 

pròpiament de foment de la lectura i la col·laboració amb els agents del territori: 

 
�Les activitats de foment a la lectura per a infants es centren en 3 programes bàsics, 2 d’ells de 

gran recorregut - com són el projecte Nascuts Per Llegir i Temps de contes- i des de 2014, els 

Laboratoris d’experimentació lectora, que poc a poc estan tenint entre els ciutadans la mateixa 

acceptació que tenen les altres dues tipologies d’activitat.  

 

El projecte Nascuts Per Llegir és un projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys, 

que contribueix a establir un vincle afectiu entre adults i infants al voltant del llibre. Pretén 

afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional de l’infant, prenent la lectura en veu alta 

com un vehicle fonamental pel seu creixement integral. Les activitats incloses en aquest projecte 

són les que més èxit tenen, de manera que en les diferents activitats que s’organitzen sempre 

queda gent en llista d’espera: la Biblioteca té més demanda de la que pot satisfer.  

 
Pel que fa a les activitats23, s’han organitzat un total de 3, amb un total de 119 assistents. 
 

• Dissabte 6 de febrer, a les 11:00 h., Aboon Teatre presenta El petit arbre de la vida.   

• Dissabte 7 de març, a les 11:00 h. Alquímia Musical i l’espectacle Els sons dels nadons: 
taller de massatge sonor.   

• Dissabte 1 d’octubre, a les 11:00 h. A la voreta dels núvols a càrrec de la Companyia 
Patawa.  

                                                           
23

 Es poden consultar totes les activitats a la web de la Biblioteca: http://www.localendar.com/public/BibliotecaVic 
 

2,6 inscrits en clubs de 

lectura per 1.000 

habitants 
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Sessió Els sons dels nadons: taller de 
massatge sonor. A càrrec d’Alquímia 
Musical. 
 

• Temps de contes és una activitat de promoció de la lectura adreçada a nens i nenes a 

partir dels 4 anys. Les sessions van a càrrec de rondallaires professionals que, mitjançant la 

narració oral de contes, apropen la lectura als més petits. Aquesta activitat es realitza, de 

manera quinzenal, els dissabtes al matí. Durant aquest any 2016, s’han realitzat un total de 

12 sessions, amb un total de 518 assistents. De les diferents sessions, organitzades l’any 

2016, destaquem la realitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, una activitat 

que fa ja 9 anys que es celebra i que es realitza al conjunt de les Biblioteques d’Osona.  

 
 

• Dissabte 16 de gener, a les 11:30 h., Rosa Fité presenta la sessió Un grapat de 
contes.  

• Dissabte 5 de març, a les 11:30 h., amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, Pouem 
poemes amb Pepa contes.  

• Dissabte 2 d’abril, a les 11:30 h., Marta Esmarats amb la sessió El mico i la tortuga.  

• Dijous 14 d’abril, a les 18:00 h., conte La tortuga ballaruga i les emocions. Un conte 
acompanyat d’un taller, a càrrec d’alumnes de Grau Superior de Tècnic en Educació 
Infantil de l’Institut Antoni Pous.  

• Dijous 21 d’abril, a les 18:00 h., sessió de contes a càrrec d’un estudiant de 
Magisteri de la Universitat de Vic.  

• Dijous 28 d’abril, a les 18:00 h., sessió de contes a càrrec d’un estudiant de 
Magisteri de la Universitat de Vic.  

• Dissabte 21 de maig, a les 11:30 h., En Patufet i altres contes populars a càrrec de 
Pep Mim.  

• Dissabte 4 de juny, a les 11:30 h. Festa de cloenda de la temporada de Temps de 
contes. Espectacle i jocs de màgia a càrrec de David Sòria.  

• Dimecres 13 de juliol, a les 19:00 h., Conte Issun Boshi a càrrec de Rondallaire. En el 
marc del Festival Nits de Cinema Oriental. 

• Dissabte 22 d’octubre, a les 11:30 h., Sessió Fuig, bèstia! a càrrec de Mon Mas, en el 
marc del Dia Mundial de la Salut Mental.  

• Dissabte 5 de novembre, a les 11:30 h., Viatge al país dels contes amb Caro Von 
Arend.  
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• Dissabte 17 de desembre, a les 12:00 h., Story time: The Elf’s inventions a càrrec de 
Kids & Us.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Story Time: The Elf’s 

inventions. A càrrec de Kids 
& Us. 
 
 

 

• Laboratoris d’experimentació lectora són un espai de creació on les famílies experimenten 

al voltant de la lectura, una lectura entesa com a un conjunt de paraules, imatges i sons, on 

la creació literària esdevé un joc i la imaginació poètica una forma artística. Un espai en 

què pares i fills comparteixen una estona de lectura, que els permet conèixer nous llibres, i 

realitzar conjuntament una activitat. Aquest tipus d’activitat s’adreça a famílies amb fills a 

partir de 6 anys. 

Hem realitzat un total de 3 laboratoris d’experimentació lectora durant l’any 2016, amb 

un total 83 assistents.  

 

• Divendres 26 de febrer, a les 18:00 h. 7è Laboratori d’experimentació lectora: Pim, pam, 
Pomelo.  

• Divendres 20 de maig, a les 18:00 h. 8è Laboratori d’experimentació lectora: El calaix de 
l’artista.  

• Dimarts 27 de desembre, a les 17:30  h. 9è Laboratori d’experimentació lectora: L’amor o 
papallones a la panxa.  

 
 

 
8è laboratori d’experimentació lectora: El calaix      9è laboratori d’experimentació lectora:      
de l’artista.                                     L’amor o papallones a la panxa. 

Nou
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• En les activitats per a públic infantil, hem d’esmentar també el club de lectura infantil, de 

periodicitat mensual, adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys, amb ganes de llegir, 

d’intercanviar la seva opinió sobre les lectures fetes i de passar una bona estona fent 

tertúlia al voltant d’una lectura compartida. 

 
 

• Dijous 28 de gener, a les 17:30 h. Comentari de Fèlix ets un desastre de Jakob M. 
Leonhardt. 

• Dijous 25 de febrer, a les 17:30 h. Comentari de L’enemic, de Davide Cali. 

• Dijous  31 de març, a les 17:30 h. Comentari de Miquel Strogoff de Jules Verne. 

• Dijous 28 d’abril, a les 17:30 h. Comentari de Charlie i  la fàbrica de xocolata de Roald 
Dahl. 

• Dijous 26 de maig, a les 17:30 h. Comentari de L’àvia gàngster de David Walliams.  

• Divendres 28 d’octubre, a les 17:30 h. Comentari d’Un indi al jardí d’Agnès de Lestrade. 

• Divendres 25 de novembre, a les 17:30 h. Comentari de L’últim gat birmà de Rosa Moya. 

 

• El Premi Atrapallibres. Premi convocat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i per 

l’Associació Catalana d’Amics del Llibre Infantil i Juvenil. La Biblioteca Joan Triadú hi 

participa amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector dels nois i noies i d’estimular el debat i 

l’intercanvi d’opinions entre ells. Des del novembre fins a l’abril, els participants en aquesta 

activitat han de llegir un nombre determinat de llibres (entre 3 i 4, segons la categoria) i a 

l’abril es troben un dia a la Biblioteca per comentar els llibres llegits i donar el seu vot. 

Aquesta és una activitat que es realitza arreu de Catalunya i hi participen tant biblioteques 

com centres escolars, de manera que, una vegada tots els participants han enviat les seves 

votacions, s’escull el llibre més votat i el consegüent guanyador del Premi. La Biblioteca 

Joan Triadú ha participat, pel que fa al curs 2016-2017 en la categoria de 10 anys, amb un 

total de 10 participants. 

 

• Aquest any 2016, s’han realitzat a la Biblioteca diferents tallers per al públic infantil. 
 

• Dimecres 20 d’abril, a les 18:00 h., Taller d’il·lustració Aprenem a dibuixar personatges de 
conte a càrrec de Subi. 

• Dimecres 11 de maig, a les 18:00 h. Taller de modelatge amb fang a càrrec del Taller 
Gabins. 

• Dimecres 25 de maig, a les 18:00 h., Taller de pintura a càrrec del Taller Gabins. 

• Dijous 29 de desembre, a les 18:00 h. Taller de Nadal: Fes la teva postal. A 
càrrec de Packart. 

 

 
En l’apartat d’activitats per al públic infantil, volem destacar la Tarda de jocs que hem iniciat, 

aquest curs 2016-2017, amb Gargamel Joguines, de Vic. A canvi de publicitat del comerç, 

Gargamel Joguines realitza, de manera gratuïta, una tarda de jocs educatius i de cooperació 

adreçat a un públic familiar, a pares i fills.  

Nou 
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També volem destacar els tallers de manualitats que han tingut lloc durant les tardes de juliol (2 
cops a la setmana) amb alumnes de pràctiques de la Casa d’Oficines, unes tardes que van acabar 
pintant un drac a una de les parets del vestíbul de la Biblioteca.  

 
 

� Les activitats de foment de la lectura adreçades al públic juvenil es concreten en: 

El Premi Protagonista Jove. Igual que el Premi Atrapallibres abans comentat, aquest premi 

és convocat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i per l’Associació Catalana d’Amics 

del Llibre Infantil i Juvenil. La Biblioteca Joan Triadú participa d’aquesta activitat per tal 

d’assolir un dels objectius previstos en el Pla d’acció anual: fomentar l’hàbit lector dels nois 

i noies i d’estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre ells. Durant el curs de 2015-

2016, hem participat en la categoria de 13-14 anys, amb un total de 4 participants mentre 

que durant el curs 2016-2017, la Biblioteca ja no ha participat en aquesta activitat en 

desaparèixer el club de lectura juvenil.  

 

• El club de lectura juvenil, de periodicitat mensual, s’adreça als nois i noies entre 14 i 16 

anys que tinguin ganes de llegir i de comentar les lectures fetes. En acabar el curs 2015-

2016, el club de lectura juvenil es va desfer per manca de participants.  

 

• Divendres 19 de gener, a les 18:00 h. Comentari de Totes les fades del regne de 
Laura Gallego.  

• Divendres 26 de febrer, a les 18:00 h. Comentari de L’home dels records de Lois 
Lowry. 

• Divendres 29 de març, a les 18:00 h. Comentari de Xènia, tens un whatsapp de 
Gemma Pasqual 

• Divendres 29 d’abril, a les 18:00 h. Comentari de Ciutats de paper de John Green. 

• Divendres 27 de maig, a les 18:00 h. Comentari de No em ratllis! de Flàvia 
Company.  

 
���� Les activitats adreçades a adults es basen essencialment en el club de lectura (activitat fixa) i en 

la realització de conferències i presentacions de llibres. 

• El club de lectura d’adults és un espai de tertúlia i de debat a l’entorn d’una lectura, en 

què un grup de persones s’organitza per llegir el mateix llibre i reunir-se un dia, a la 

Biblioteca, per comentar el llibre. Es tracta d’una activitat que reuneix persones amb una 

afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura. Aquesta activitat té una periodicitat 
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mensual i els seus membres es reuneixen a la Biblioteca, el darrer dimarts de mes, a les 

20:00 h. Una mitjana de 30 persones participen al club de lectura d’adults. 

De les 9 sessions realitzades durant l’any 2016, destaca la que, de manera conjunta, es 

realitza l’octubre, amb altres clubs de lectura de les biblioteques d’Osona, amb motiu del 

Dia Mundial de la Salut Mental.  

 

• Dimarts 26 de gener, a les 20:00 h. Comentari de Solitud de Víctor Català. 

• Dimarts 23de febrer, a les 20:00 h. Comentari de Oso de Marian Engel. 

• Dimarts 15  de març, a les 20:00 h. Comentari de El gat de Georges Simenon. 

• Dimarts 26 d’abril, a les 20:00 h. Comentari de La llarga vida de la Marianna Ucria de 
Dacia Maraini. 

• Dimarts 31 de maig, a les 20:00 h. Comentari de El sentit d’un final de Julian Barnes. 

• Dimarts 28 de juny, a les 20:00 h. Comentari de Personatges d’Anna Oliveras. 

• Dimarts 27 de setembre, a les 20:00 h. Comentari de Lila de Marilynne Robinson. 

• Dimarts 25 d’octubre, a les 20:00 h. Comentari de Fouché de Stefan Zweig. 

• Dimarts 29 de novembre, a les 20:00 h. Comentari de Laura a la ciutat dels sants de 
Miquel Llor. 

 

• El club de lectura en veu alta es realitza gràcies a la col·laboració amb l’Associació de Sant 

Tomàs i té una periodicitat setmanal. Hi participen joves i adults amb discapacitat 

intel·lectual, que es troben en situació laboral activa. Aquesta activitat té com a objectius 

fomentar l’hàbit de la lectura i contribuir a l’adquisició de la competència lectora dels 

participants, facilitar la socialització de les persones amb discapacitat intel·lectual i 

promoure la integració a la comunitat d’aquest col·lectiu, evitant la seva exclusió social. 

 

• El club de lectura en francès, de recent creació ja que es va formar l’any 2014, ha tingut 

continuïtat al llarg de l’any 2016. Els membres d’aquest club es troben a la Biblioteca el 

primer dimecres de cada mes. En total s’han realitzat 10 sessions durant l’any 2016 i hi 

participen unes 10 persones. 

 

• Dimecres 13 de gener, a les 18:45 h. Comentari de Le rouge et le noir de Stendhal. 

• Dimecres 3 de febrer, a les 18:45 h. Comentari de La petite fille de Monsieur Linh. 

• Dimecres 2 de Març, a les 18:45 h. Comentari de L’avare de Molière. 

• Dimecres 6 d’abril, a les 18:45 h. Comentari de la novel·la Les liaisons dangereuses de 
Choderlos de Laclos. 

• Dimecres 4  de maig, a les 18:45 h. Comentari del llibre Suite française d’Irène 
Némirovsky. 

• Dimecres 1 de juny, a les 18:45 h. Comentari del llibre Soumission de Michel Houellebecq. 

• Dimecres 7 de setembre, a les 18:45 h. Comentari del llibre De part de la princesse morte 
de Kenizé Mourad.  

• Dimecres 5 d’octubre, a les 18:45 h. Comentari de la novel·la L’africain J.M.G. Le Clézio. 

• Dimecres 2 de novembre, a les 18:45 h. Comentari de la novel·la Bonjour tristesse de 
Françoise Sagan. 

• Dimecres 30 de novembre, a les 18:45 h. Comentari de Zazie dans le metro de Raymond 
Queneaud. 
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• El club de lectura de novel·la històrica es va crear l’any 2015. Totes les sessions tenen lloc 

el segon dimarts de mes, a les 18:30 h.Durant l’any 2016, ha realitat un total de 9 sessions. 

 

• Dimarts 12 de gener, comentari de Quo vadis de Henryk Sienkiewicz. 

• Dimarts 9 de febrer, comentari de El monestir de l’amor secret de Maria Dolors Farrés. 

• Dimarts 8 de març, comentari de HHhH de Laurent Binet. 

• Dimarts 10 de maig, comentari de El secret de Vesalius de Jordi Llobregat.  

• Dimarts 14 de juny, comentari de La trampa de Teresa Juvé.  

• Dimarts 13 de setembre, comentari de Julià, l’apòstata de Gore Vidal. 

• Dimarts 11 d’octubre, comentari de L’últim jueu de Noah Gordon. 

• Dimarts 8 de novembre, comentari de El retorn de Voltaire de Martí Domínguez. 

• Dimarts 13 de desembre, comentari de De part de la princesa morta de Kenizé Mourad. 

 

• El club de lectura amb l’Aula d’extensió universitària de la gent gran d’Osona és un club 

que té lloc únicament durant el primer trimestre de l’any i que consta de 2 sessions. 

Enguany, s’ha canviat el format i en comptes de fer unes sessions expresses pels 

participants a l’Aula d’extensió universitària de la gent gran d’Osona, aquests s’han 

incorporat en 2 sessions del club de novel·la històrica (la del mes de febrer i la del mes de 

març). 

Aquest curs 2016-2017 s’han engegat 2 nous clubs de lectura: el club d’anglès i el club Dones i 

literatura.  

• El club de lectura Dones i literatura ha realitzat durant l’any 2016 un total de 4 sessions. 

Les sessions tenen lloc el primer dimarts de mes, a les 18:30 h. 

 

• El dijous 15 de setembre va tenir lloc la sessió introductòria per explicar a les persones 
inscrites el funcionament del club. 

• Dijous 6 d’octubre, comentari de la novel·la de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver 
a verte.  

• Dijous 3 de novembre, comentari de la novel·la La buena tierra de Pearl S. Buck. 

• Dijous 15 de desembre, comentari de Cendra viva de Maria Vilanova. Amb la presència de 
l’autora. 

 

• El club de lectura en anglès ha realitzat durant l’any 2016 un total de 3 sessions. Les 

sessions han tingut lloc l’últim dimecres de cada mes, a les 20:00 h.  

 

• Dimecres 26  octubre, comentari de la novel·la de Mark Haddon, The curious incident of 
the dog in the night-time.  

• Dimecres 30 de novembre, comentari de la novel·la d’Oscar Wilde, The Picture of Dorian 
Gray. 

• Dimecres 21 de desembre, comentari de la novel·la de J.D. Salinger, The catcher in the rye. 

 

Nou 
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• La Biblioteca Joan Triadú ha organitzat també, durant l’any 2016, un total de 6 

presentacions de llibre, 1 sessió de contes i 3 projeccions de pel·lícules. 

• Dissabte 23 de gener, a les 11:30 h., Presentació del llibre Faules de sempre i altres contes 
d’animals de Maica Bernal i Carme Rubio. 

• Dimecres 24 de febrer, a les 19:30 h., Presentació de la novel·la juvenil Quan a l’Isma se li 
van creuar els cables de Laila Karrouch. 

• Divendres 1 d’abril, a les 20:00 h., Presentació del poemari de Josep Checa, La barberia. 

• Dimecres 13 de juliol, a les 18:00 h., Presentació dels llibres Kaiju: quadern de camp i Les 
aventures de Maneki Neko. 

• Dijous 14 de juliol, a les 18:00 h., Cinefòrum. Sunakali. En el marc del Festival Nits de 
Cinema Oriental. 

• Divendres 15 de juliol, a les 18:00 h., Projecció de la pel·lícula The Last Pinoy Action. En el 
marc del Festival Nits de Cinema Oriental.  

• Dilluns 7 d’octubre, a les 19:00 h., Projecció dels  curts The Perfect protein i  Zero M2, 
presentats al Festival Protesta. La projecció va anar acompanyada de la xerrada El paper 
de la dona al cinema a càrrec de Miquel Pérez. 

• Dissabte 29 d’octubre, a les 11:30 h., Presentació del llibre Manual de estilo para mujeres 
ocupadas de Meritxell Balmes. 

• Dimarts 22 de novembre, a les 18:30 h., Contes per adults: Manawee a càrrec de Glòria 
Pladevall. En el marc del Dia Internacional de la No Violència envers les Dones. 

• Dimecres 14 de desembre, a les 18:30 h., Presentació del llibre de les àvies remeieres, 
Guarir amb plantes remeieres. 

 

� Hi ha activitats que s’adrecen a tot tipus de públic com són les exposicions i les mostres 

documentals.  

• Les exposicions24 s’organitzen amb l’objectiu de tenir una major afluència de visitants i per 

mostrar que la Biblioteca és un centre cultural, dinàmic i viu. Al llarg de l’any 2016, s’han 

fet un total de 7 exposicions, de les quals 6 s’han fet a l’àrea de consulta general i 1 a l’àrea 

infantil. 

 

• Al mes de març, es van poder visitar 2 exposicions a l’àrea d’adults: Artistes catalanes del 
dibuix i la pintura i Diafragma, una exposició que combina fotografia i poesia. Fotografies 
de Joan Ramell, i textos de Gemma Gorga.  

• Del 2 al 28 de maig, a l’àrea de consulta general es va acollir una exposició a càrrec del 
Taller Gabins, que mostrava el procés de creació d’una figura de fang. 

• Durant el mes de juliol, l’Associació LGTB d’Osona va realitzar l’exposició Homosexualitat i 
cultura popular a l’àrea d’adults. 

• Durant el mes d’octubre, la Biblioteca va acollir, a l’àrea d’adults, l’exposició Estables 
Inestables en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. 

• Del 15 de novembre a l’11 de desembre, l’àrea infantil va acollir l’exposició Éssers diminuts 
fabulosos. Comissariat: Roser Ros i Magalí Homs. Producció: Tàntagora. 
 

                                                           
24

 Només estan comptabilitzades les exposicions organitzades per la Biblioteca; no s’han comptabilitzat les realitzades 
a l’Espai Romeu i que han estat organitzades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 
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• Del 28 de novembre al 7 de gener, a l’àrea d’adults de la Biblioteca, es va poder visitar 
l’exposició Hagiografix. Producció: Joan Arimany. 

 

• Les mostres documentals consisteixen en donar a conèixer una part del fons documental 

de la Biblioteca. Es realitzen amb motiu d’una exposició que aculli la Biblioteca, per 

commemorar alguna efemèride, per donar a conèixer novetats editorials, perquè la 

temàtica dels llibres és de vigent actualitat, etc. Durant l’any 2016, s’han realitzat un total 

de 24 mostres documentals. La majoria de mostres documentals de l’àrea d’adults han 

anat relacionades amb la capitalitat cultural que ha ostentat la ciutat al llarg de l’any 2016. 

Els actes organitzats a la ciutat han tingut, cada mes, relació amb una disciplina artística 

diferent (fotografia, literatura, arquitectura, disseny, etc.) de manera que les mostres 

documentals seleccionades a la Biblioteca, mes darrera mes, han estat lligades a aquella 

disciplina artística en concret. 

 
 

• Al gener, la mostra documental recollia les novetats editorials d’aquell mes a l’àrea 
d’adults i a l’àrea infantil.  

• Al febrer, a l’àrea d’adults vam fer una exposició de llibres de fotografia mentre que a 
l’àrea infantil, la temàtica escollida va ser el carnestoltes. 

• El mes de març va estar dedicat a la poesia, tant a l’àrea infantil com a l’àrea d’adults, i es 
van donar a conèixer, en cadascun dels dos espais, llibres de poesia. Alhora, i en el marc 
de Vic Capital de la Cultura Catalana vam realitzar una selecció de llibres relacionats amb 
la pintura catalana i osonenca ja que el març ha estat el mes del “traç”. 

• A l’abril vam exposar llibres relacionats amb l’acte Amb veu pròpia. Accions poètiques, una 
activitat en què un poeta català consagrat feia de padrí a un jove poeta osonenc. A la 
biblioteca vam mostrar les obres dels poetes que han participat en aquesta activitat.  
A l’àrea infantil, hem exposat llibres relacionats amb Sant Jordi.  

• Al mes de maig, aprofitant la celebració a la ciutat del Festival de Jazz, vam exposar cd’s i 
llibres relacionats amb el Jazz. També vam exposar llibres relacionats amb el disseny, 
d’acord amb els actes de VICC. 
A l’àrea infantil vam fer una exposició de llibres sobre trens aprofitant que començàvem la 
campanya “No perdis el tren” en el marc dels Punts d’Informació Turística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Al juny, tant a l’àrea infantil com a l’àrea d’adults hem fet una exposició de llibres 
d’arquitectura. Hem pogut arrodonir aquesta mostra documental, amb unes maquetes 
amb cartró que representaven monuments de Vic gràcies a la cessió que ens ha fet, 
durant tot el mes, d’aquetes maquetes l’Estudi Kraft. 
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• Als mesos de juliol i d’agost, la mostra documental de l’àrea d’adults l’exposició de 
documents va recollir llibres, cd’s i pel·lícules relacionades amb el Japó, aprofitant la 
celebració a la ciutat de Les Nits de Cinema Oriental. A l’àrea infantil, durant aquests 
mesos d’estiu, s’hi va poder trobar recomanacions de lectures.  

• Al setembre, en el marc del Mercat de Música Viva de Vic, les exposicions documentals de 
l’àrea infantil i de l’àrea d’adults van tenir com a eix temàtic la música: cd’s, llibres 
relacionats amb els grups i cantautors que actuaven al Mercat. 

• L’octubre va ser el mes dedicat a la salut mental i, tant a l’àrea infantil com a l’àrea 
d’adults, la mostra va donar a conèixer llibres d’aquesta temàtica. A l’àrea infantil, vam 
realitzar també una mostra documental relacionada amb la tardor i la castanyada.  

• Al novembre, a l’àrea infantil vam donar a conèixer llibres relacionats amb follets, fades i 
éssers fantàstics ja que en aquesta sala acollíem l’exposició Éssers fabulosos durant aquest 
mes. A l’àrea d’adults vam exposar llibres relacionats amb la muntanya, aprofitant la 
celebració de la Fira de la Muntanya i del Llibre Vic-Collsacabra. 

• Al desembre, vam fer una exposició de llibres de Nadal a l’àrea infantil. I a l’àrea d’adults, 
vam fer una selecció de novel·les recomanades. 

 

4.7.1. Aspectes a destacar 
 

� Sala polivalent. Disposar d’una sala polivalent permet realitzar diferents activitats, sense 
entorpir el bon funcionament de la Biblioteca ni deixar d’oferir alguns serveis degut al 
desenvolupament d’una activitat. 
 
No obstant això, i tal i com he assenyalat en l’apartat “Infraestructures”, des que l’Àrea de Cultura 

de l’Ajuntament de Vic utilitza aquest espai com a espai d’exposicions han sorgit problemes d’ús. 

La convivència entre les exposicions gestionades des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i les 

diferents activitats de la Biblioteca és realment difícil. Algun mes, hem hagut de realitzar les 

activitats de la biblioteca, així com part de les visites escolars, en altres espais (amb les molèsties 

que això ha comportat per la resta d’usuaris de la Biblioteca) ja que l’Espai Romeu estava ocupat 

per una exposició, l’estructura de la qual, impossibilitava qualsevol tipus d’acte. 

 

� Clubs de lectura. S’ha continuat apostant pels clubs de lectura, adreçats a diferents sectors de 

la població. Hem engegat 2 clubs de lectura nous: Dones i literatura i club de lectura d’anglès. 
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� Laboratoris d’experimentació lectora. La Biblioteca treu molt profit dels laboratoris perquè no 

es realitzen únicament a la biblioteca, amb les famílies que s’inscriuen, sinó que s’exporten als  

centres escolars de primària de la ciutat de Vic i també es realitzen durant les visites que fan els 

casals d’estiu a la Biblioteca. 

 

� Col·laboració amb els agents del territori. La Biblioteca organitza activitats en col·laboració 

amb els diferents agents del territori per crear xarxa, optimitzar recursos i aconseguir major 

visibilitat. 

La Biblioteca participa de les activitats organitzades per les diferents àrees municipals.  

 

4.8. Activitats de formació 
 
La Biblioteca Joan Triadú organitza diverses activitats de formació adreçades als diferents sectors 

de la població. Des de sessions de benvingudes per als nous usuaris de la Biblioteca a visites 

escolars  fins a sessions de lectura i/o de consulta, visites comentades, tallers de poesia, etc.  

 

• Sessions de benvinguda 

Quan l’usuari es fa el carnet de la Biblioteca, se li ofereix una sessió de benvinguda que li 

permet conèixer les diferents àrees de la Biblioteca, com està distribuït el fons, com buscar 

un document, com funcionen els serveis de la Biblioteca i amb quins recursos compta. 

 

• Visites escolars 
La Biblioteca ofereix als centres escolars de la ciutat i de la comarca la possibilitat de 

realitzar visites guiades per conèixer els recursos i serveis d’aquest equipament. S’adrecen 

a estudiants dels diferents nivells acadèmics, des de les escoles bressol fins a la Universitat. 

Al llarg de l’any 2016, s’han realitat un total de 53 visites escolars (per les 43 de l’any 

2015), amb la participació de 14 escoles (6 d’elles de fora de Vic), i un total de 1.321 

alumnes (pels 1.013 alumnes de l’any 2015). 

 

Hem rebut visites d’alumnes de les escoles bressol municipals i de l’Escoleta El Niu, 

alumnes d’educació infantil i d’educació primària així com un grup d’alumnes del Grau de 

Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic. Pel que fa a les escoles bressol, comentar 

que la relació entre la biblioteca i aquests centres s’emmarca en el projecte Nascuts Per 

Llegir. Així, al novembre, una professional de la Biblioteca es trasllada a les 3 escoles 

bressol municipals per portar-los un lot de llibres i explicar-los contes; a l’abril, les 3 escoles 

ens visiten a la Biblioteca. 

Pel que fa a educació primària, hem continuat la dinàmica encetada amb l’escola Vic Centre 

l’any 2015 de portar-los un nou laboratori d’experimentació lectora en el marc de la 

setmana cultural (el mes d’abril). Aquest any 2016, hem donat a conèixer el laboratori 

Bestiari de poesia als alumnes de primer i de segon de primària. 
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Dins d’aquest grup, encara que no es tracta pròpiament de visites escolars, hi podem 

incloure els casals d’estiu. Han passat per la Biblioteca 9 grups corresponents als casals 

municipals amb un total de 209 participants.  

Aquest any, pel que fa als casals d’estiu, hem combinat  visites dels nens a la biblioteca 

amb visites dels professionals de la biblioteca als casals. Així, amb els nens i nenes d’edats 

compreses entre 3 i 5 anys (educació infantil), hem anat a les escoles de Vic que durant 

l’estiu acullen un casal d’estiu municipal mentre que, quan es tractava de nens d’edats 

compreses entre 6 i 12 anys (educació primària), els casals ens visitaven a la Biblioteca. El 

tipus d’activitat plantejada ha estat diferent segons les edats: 

- Amb els nens d’educació infantil hem anat al casal a ensenyar-los una selecció de llibres i 

altres documents que poden trobar la biblioteca, i els hem explicat contes. 

- Amb els nens que tenen entre 6 i 12 anys, hem fet un laboratori d’experimentació lectora. 

Enguany hem donat a conèixer un dels laboratoris d’experimentació lectora que té la 

Biblioteca: Pim, pam, Pomelo. 

 

• Tallers de poesia 

Els tallers de poesia són un servei que la Biblioteca Joan Triadú ofereix, en col·laboració 

amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRPO), als centres escolars de Vic. 

S’adreça als alumnes de cinquè i de sisè de primària amb l’objectiu d’apropar els escolars al 

gènere poètic, aconseguir que coneguin un ampli ventall de poetes i de fer-los descobrir 

una altra manera d’entendre i de llegir poesia. 

Aquest curs 2015-2016 hem tornat a cloure els tallers de poesia amb un espectacle obert al 

públic, que ha tingut lloc al Teatre Atlàntida el dijous 17 de març, Dia Mundial de la poesia. 

Aquest nou format dels tallers de poesia, que enguany ha arribat a la tercera edició, ha fet 

possible que els familiars veiessin reflectits a l’escenari els coneixements adquirits pels 

seus fills als tallers de poesia i compartissin una estona de poesia i de cultura. L’espectacle, 

On viuen els llibres, ha estat dirigit per Teatrart, professionals encarregats de realitzar els 

tallers de poesia.  

Han participat en els tallers de poesia, i en l’espectacle de cloenda, un total de 11 escoles 

de primària de la ciutat, fet que vol dir que han passat pels tallers de poesia de la 

Biblioteca 20 grups escolars i 473 alumnes.  

 

• Sessions de formació d’adults 
 

La Biblioteca ofereix sessions de formació a grups d’adults i, en funció de la tipologia del grup, 

de les seves necessitats i característiques, es realitza un tipus de sessió o altre; en totes 

aquestes sessions s’explica el funcionament de la Biblioteca, els recursos i els serveis que 

aquesta ofereix. En total s’han realitzat 7 sessions amb un total de 97 assistents. Els grups que 

ens han visitat corresponien a l’Escola d’Adults Miquel Martí i Pol i a l’Oficina d’Acollida de 

l’Ajuntament de Vic. 
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• Sessions de lectura i/o consulta 

Han passat 6 grups escolars, amb un total de 149 alumnes, corresponents als alumnes de 

primer i de segon de primària del Pare Coll (que han continuat una dinàmica de venir a la 

Biblioteca a consultar i a llegir llibres encetada l’any 2013) i als nens i nenes de l’Escoleta El Niu 

(un espai adreçat a nens i nenes d’edats compreses de 0 a 2 anys), que han visitat la biblioteca 

4 vegades l’any, per tal de passar una estona mirant contes.  

 

• Visites de l’Escola Estel 
Des del gener fins al juny de 2016, alumnes de l’Escola Estel han vingut cada divendres a la 

Biblioteca per tal de conèixer la Biblioteca. Cada divendres, una persona de la Biblioteca els 

explica un conte i després els alumnes es queden a la Biblioteca a consultar els altres llibres 

que hi ha a l’àrea infantil.  

 

• Centre ACTIC 
La Biblioteca Joan Triadú és centre col·laborador ACTIC, fet que significa que el ciutadà pot 

realitzar a la Biblioteca la prova corresponent per obtenir l’Acreditació de Competències en 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC).  

 

Al llarg de l’any 2016, 13 persones (per les 14 de l’any 2015) han vingut a la Biblioteca a 

realitzar la prova per obtenir l’esmentada acreditació. 

 

• Formació en alfabetització digital 

Un any més, gràcies a la col·laboració entre la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Vodafone, hem pogut oferir als 

usuaris majors de 55 anys uns tallers d’alfabetització digital. Concretament, hem ofert aquests 

tallers: 

 -Fotos i vídeo amb el mòbil. Demostra la teva creativitat. Sessions els dies 2 i 3 de març, de 

16:00 h. a 18:00 h. 

 -App’s i whatsapp. Comunicació instantània a través del mòbil. Sessions realitzades els dies 

9 i 10 de març, de 16:00 h. a 18:00 h.  

D’aquest taller, se’n va fer una nova edició els dies 20 i 21 d’octubre. 

 

En cadascun dels tallers s’han omplert la totalitat de places que s’oferien (15) i ha quedat gent 

en llista d’espera. 

 
Tal i com queda reflectit a la taula i gràfica següents, la Biblioteca ha realitzat diferents tipus de 

sessions de formació, adreçades a un ampli segment de la població. No obstant, caldrà incidir de 

cara al proper any 2016 en les sessions de formació adreçades a secundària i a batxillerat per tal 

d’oferir un programa de formació que respongui a les necessitats i interessos d’aquests cursos 

acadèmics i aconseguir que aquest segment de la població visiti la Biblioteca. 

Comentar que, en el marc de Vic Capital de la Cultura Catalana, la Biblioteca ha format part dels 

equipaments culturals que, durant el mes d’abril (el mes dedicat a les lletres), han ofert visites 
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guiades als ciutadans. Es tractava de mostrar aquests equipaments des d’un altre punt de vista, 

ensenyant el què els ciutadans no poden veure habitualment. En el cas de la Biblioteca hem 

ensenyat el magatzem així com els espais de treball intern, que ha permès donar a conèixer al 

públic els llibres del Círcol Literari de Vic, premsa antiga, etc. Hem realitzat un total de 9 visites, 

que han tingut un total de 49 participants. 

 

 Sessions de formació Participants 

Visites escolars. Escola Bressol 7 209 

 
Visites escolars. Infantil (P3 a P5) 

 
21 

 
554 

Visites escolars. Primària 24 538 

Sessions de lectura i/o consulta 9 149 

Tallers de poesia 3 75 

Escola d’adults 2 31 

Grups d’acollida 5 66 

Casals d’estiu  9 209 

ACTIC  13 

Tallers alfabetització digital 3 4525 

Total 83 1.889 
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 He reflectit a la taula el nombre de tallers d’alfabetització (un total de 3) i no el de sessions (6), de la mateixa 
manera que hem anotat només el nombre d’inscrits a cada taller (15 inscrits a cada taller). 
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4.8.1.Aspectes a destacar 
 

De les activitats de formació cal destacar: 

• Per tercer any consecutiu els Tallers d’interpretació poètica s’han pogut cloure amb un 

Espectacle obert al públic i realitzat a l’Atlàntida. La implicació de diferents agents en el 

projecte (Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la 

Generalitat, l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vic i la Institució Puig-Porret) ho ha 

fet possible. 

• Les visites a la Biblioteca de l’escola Estel són una forma de socialitzar els alumnes 

d’aquesta escola d’educació especial i d’integrar-los en la societat en la que viuen. 

• Hem continuat exportant els laboratoris d’experimentació lectora a l’escola Vic Centre. 

• Ser centre ACTIC, malgrat no tenir les infraestructures adients ja que l’examen de 

capacitació es realitza a l’àrea infantil, aprofitant que el divendres al matí és un dia de 

poca afluència. El fet de ser centre ACTIC obliga a deixar d’oferir, durant unes hores, els 

serveis habituals de l’àrea infantil. Però no volem que la manca d’infraestructures adients 

ens impedeixi oferir un programa de formació a la ciutadania i d’aquí que continuem 

apostant per aquest servei.  

 

 

4.9. Servei d’informació i de consulta 
 

• El servei d’informació de la Biblioteca Joan Triadú està gestionat per professionals que 

atenen, de manera personalitzada, les sol·licituds d’informació dels usuaris –siguin 

particulars, empreses o entitats-, i els assessoren sobre els serveis i recursos disponibles 

així com sobre la manera d’utilitzar-los. 
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Aquest servei comprèn diferents punts d’informació que orienten l’usuari sobre la 

localització i la utilització del fons de la Biblioteca, la consulta del catàleg, l’ús de fonts 

d’informació, etc. Els punts d’informació estan ubicats en diferents espais de la Biblioteca:  

 

- Al vestíbul hi ha un punt d’informació que, durant l’any 2016, ha tornat a quedar desatès 

ja que el Pla d’Ocupació que va permetre disposar de la figura del conserge va finalitzar el 

31 de desembre de 2015. 

  

- A l’àrea de consulta general, el punt d’informació s’ubica al taulell d’informació i de 

préstec així com al taulell de col·lecció local. 

 

- A l’àrea infantil hi ha també un punt d’informació i de préstec, ubicat al bell mig de la sala.  

 
Per tal de poder satisfer totes les demandes d’informació, la Biblioteca Joan Triadú disposa d’una 

acurada selecció d’obres de consulta: diccionaris i enciclopèdies, premsa local digitalitzada i bases 

de dades en línia, l’accés a les quals és totalment gratuït.  

 

El servei d’informació atén les demandes d’informació a través de diferents canals: de forma 

presencial, a través del telèfon i per mitjà de correu electrònic així com a través de la xarxa 

d’Internet, que permet a l’usuari fer diverses gestions (des de la renovació a la reserva de 

documents de la Biblioteca, sol·licitud de carnet, demanda d’informació bibliogràfica, consulta del 

catàleg, accés a les novetats documentals i un llarg etcètera més de gestions en línia), i a través de 

les xarxes socials com el Facebook. 

La Biblioteca Joan Triadú participa en el Servei Pregunta a la Biblioteca, un servei d’informació 

públic de la Xarxa de Biblioteques Municipals creat amb l’objectiu que el ciutadà pugui fer 

consultes d’informació a través d’un formulari web, que els bibliotecaris de la Xarxa responen a 

través del correu electrònic. Participem, en aquest servei, conjuntament amb la Biblioteca 

d’Igualada. 

La Biblioteca Joan Triadú també forma part del Projecte Punts d’Informació Turística. Aquesta és 

una iniciativa de Turisme de la Diputació de Barcelona, iniciada a finals del 2013 amb l’objectiu de 

dotar de forma progressiva la demarcació de Barcelona del màxim nombre de punts d’informació 

turística que puguin complementar els serveis d’informació, difusió i atenció al turista. La 

Biblioteca Joan Triadú està acreditada com a Punt d’Informació Turística des 

de l’any 2014. 

El fet de formar part d’aquest projecte comporta que el personal de la 

Biblioteca tingui accés a formació específica d’aquest àmbit, a través 

d’Osona Turisme (Consell Comarcal d’Osona). 
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• Pel que fa al servei de consulta, la Biblioteca disposa d’un total de 128 punts de lectura: 36 

a l’àrea infantil i 92 a l’àrea d’adults. D’aquests 92 punts de lectura que hi ha a l’àrea 

d’adults, 68 són punts de lectura amb taula i 11 són butaques per a la consulta de revistes 

o per escoltar música. La Biblioteca disposa també de 8 punts d’autoescolta de cd’s. 

 
 
 Àrea infantil Àrea d’adults 

Punts de lectura amb taula 36 68 

Punts de lectura sense taula  11 

Total 36 92 
 

La Biblioteca, en relació al servei de consulta, posa a disposició dels usuaris 5 PC’s de consulta al 

catàleg (4 a l’àrea de consulta general i 1 a l’àrea infantil). 

 
 
4.10. Serveis virtuals 
 
La Biblioteca Joan Triadú disposa d’una pàgina web pròpia, del portal de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona (la Biblioteca virtual) i de diverses eines 2.0 amb 

l’objectiu d’obrir nous canals d’informació i de compartir informació amb els usuaris sobre els 

recursos, serveis i activitats de la Biblioteca.  

 

���� La pàgina web26 és una eina gestionada pel personal de la Biblioteca, el qual s’encarrega 

d’omplir de continguts la web.  Durant l’any 2016, la web de la Biblioteca ha rebut un total de 

46.068 visites, amb una mitjana de 170 visites diàries i un total de 1,06 visites al web per habitant. 

 

� El portal de la Diputació de Barcelona: la Biblioteca virtual27. Conté informació de la Biblioteca 

per tal d’informar dels serveis, recursos i agenda d’activitats de la Biblioteca. La Biblioteca Joan 

Triadú participa, a més, en el portal infantil Gènius, a través de recomanacions mensuals, i en el 

prestatge virtual de salut, a través de les recomanacions mensuals i de les notícies d’actualitat 

sobre salut, de manera trimestral.  

 
� La Biblioteca disposa, a més, d’eines web 2.0 amb l’objectiu de ser visible a les xarxes socials. La 

Biblioteca utilitza aquestes eines 2.0 com una plataforma per establir una comunicació ràpida, 

eficaç i directa amb els seus usuaris, com una via per difondre els recursos i els serveis que ofereix 

així com les activitats que organitza. A través de les eines 2.0, la Biblioteca busca una major 

interacció amb els usuaris, fomentar la relació amb la seva comunitat de clients i desenvolupar 

nous serveis que s’ajustin a les seves necessitats. Amb aquest objectiu tenim el bloc del club de 

lectura28 d’adults i som presents a diferents xarxes socials. Tant el bloc com les xarxes socials han 

                                                           
26

 www.bibliotecadevic.com 
27

 http://bibliotecavirtual.diba.cat 
28

 http://decasaalclub.blogspot.com 
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esdevingut un instrument que facilita a la Biblioteca l’elaboració de continguts web, que fa més 

àgil la publicació de notícies i que permet una major interacció amb els usuaris, que promou la 

conversa amb els lectors a través dels seus comentaris i suggeriments, creant autèntics canals 

d’informació entre la Biblioteca i els usuaris. A continuació mostrem, a través d’una taula, les 

visites al web de la biblioteca i nombre de seguidors a les xarxes socials.  

 

 
Xarxes socials Nombre visites 

Web de la Biblioteca 37.976 visites (durant l’any 2016) 

Web de l’àrea infantil i juvenil 8.086 visites (durant l’any 2016) 

Bloc del club de lectura 175.933   (durant l’any 2016) 

Facebook 3.029  “M’agrada” (des de la creació del compte) 

2.999 seguidors 

Twitter 1.183 seguidors (des de la creació del compte) 

Google + 51 seguidors 

Flickr 1.600 fotos (des de la creació del compte) 

89 àlbums (des de la creació del compte) 

Youtube 8 vídeos (durant l’any 2016) 

1.103 visualitzacions (durant l’any 2016) 

Pinterest 105 seguidors 

12 taulers (des de la creació del compte) 

 
Issuu 

122 publicacions 

5.020 visualitzacions (des de la creació del compte) 

58.992 impressions 
 
 

 

5. Relacions amb les entitats 
 

La Biblioteca Joan Triadú treballa amb les diferents entitats del territori amb l’objectiu d’optimitzar 

recursos, crear vincles i xarxes de contactes que permetin augmentar la visibilitat de la Biblioteca 

dins la comunitat, i crear i desenvolupar nous serveis que, sense la col·laboració, seria impossible 

d’oferir. Al llarg de l’any 2016, la Biblioteca ha col·laborat amb les següents entitats: 

 

• L’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona 

Enguany s’ha continuat realitzant l’habitual club de lectura que té lloc al primer trimestre i 

que consta de 2 – 3 sessions. Aquest any s’ha canviat el format, i els membres del club de 

lectura de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona s’han afegit a 2 sessions 

del club de lectura de Novel·la històrica que funciona a la Biblioteca. 
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• Casal de la Gent Gran i Centres de dia 

La Biblioteca col·labora amb aquestes entitats proporcionant lots de préstec de material 

documental i fent donació de revistes donades de baixa.  

 

• Vic Dones 

Amb aquesta entitat col·laborem habitualment en l’organització dels actes que es realitzen 

al mes de novembre amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra 

les Dones i, al mes de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La Biblioteca, 

representada en la figura de la seva directora, també participa en l’acte de Lectura de 

poesia i relats en femení que es celebra a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic en 

el marc dels actes amb motiu del Dia Internacional de la Dona. 

 

• Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRPO) 

Amb aquesta entitat organitzem els tallers de poesia –adreçats as cursos de cinquè i de sisè 

de primària dels centres escolars de Vic- amb l’objectiu d’estimular l’interès per la poesia 

per part dels alumnes i de promoure l’ús de la Biblioteca com a centre de formació i com a 

gran equipament cultural entre els alumnes de cicle superior de primària. A més d’aquesta 

col·laboració, el CRPO és un dels canals que la Biblioteca utilitza per donar a conèixer les 

seves activitats a les escoles.  

 

• Associació Sant Tomàs 

La Biblioteca col·labora amb l’Associació Sant Tomàs a través de la realització d’un club de     

lectura fàcil, que ha continuat funcionant durant el curs 2015-2016.  

 

• Osonament (abans Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona) 

La Biblioteca col·labora amb aquesta institució coordinant les diferents activitats que les 

biblioteques de la comarca d’Osona organitzen amb motiu del Dia Mundial de la Salut 

Mental. Les activitats organitzades enguany han estat: una mostra de documents 

relacionats amb els trastorns mentals i, concretament, amb el dels trastorns obsessius 

(amb la consegüent guia de lectura, elaborada des de la Biblioteca Joan Triadú, que recull 

tots els documents que sobre aquest tema tenen les biblioteques d’Osona), una hora del 

conte a les diferents biblioteques de la comarca (que pretenia acostar als infants a les 

malalties mentals), i un club de lectura comarcal (celebrat a la Biblioteca Bac de Roda, de 

Roda de Ter). 

 

Durant l’any 2016 hem encetat amb aquesta entitat un nou projecte com el del voluntariat: un 

grup de voluntaris, usuaris de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, han fet 

treball voluntari a la Biblioteca.  

També hem col·laborat amb la campanya que Osonament i els Sagals d’Osona han fet a favor 

de la salut mental. L’equip de professionals de la biblioteca s’ha fet una foto, fent el gest de 

treure’s la camisa a favor de la salut mental, seguint el lema de la campanya. 
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• Nits de Cinema Oriental 

La Biblioteca ha col·laborat amb una nova edició de les Nits de Cinema Oriental a través de la 

projecció de diferents pel·lícules de cinema asiàtic, de l’exposició de documents relacionats 

amb el continent asiàtic, i de l’elaboració d’una guia de lectura que recollia els documents 

exposats. 

 

• Festival Protesta 

Un any mes, al mes d’octubre, la Biblioteca ha estat un dels equipaments que ha acollit actes 

del Festival Protesta, concretament hem realitzat la projecció de 2 curtmetratges i 1 xerrada 

sobre el paper de la dona al cinema. 

 

 

5.1. Aspectes a destacar 

 

 

 
� Col·laboració amb els agents del territori. 

El Pla d’acció anual de la Biblioteca reflecteix la voluntat de continuar col·laborant amb les 

diferents entitats i associacions de la ciutat, per tal d’aconseguir una major presència al municipi, 

una millor difusió dels seus recursos, serveis i activitats i per tal d’optimitzar els recursos de què 

disposa. Una col·laboració que comporta cedir l’espai de la sala polivalent, organitzar i coordinar 

activitats culturals de diferent tipologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Aspectes a destacar 
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6. Difusió 
 
 
La Biblioteca utilitza diferents canals per difondre les seves activitats, els seus serveis i recursos i 

per donar a conèixer l’equipament als ciutadans i ciutadanes. 

 

• L’agenda d’activitats de la Biblioteca es publica a l’agenda de l’Ajuntament de Vic. També 

es publica a la web de la Biblioteca i al portal virtual de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques. A la vegada, la Biblioteca difon els actes que organitza a través de les seves 

xarxes socials. 

 

• La web de l’Àrea de cultura i ciutadania dóna notícia de les activitats de la Biblioteca i 

retwiteja els nostres twits.  

 

• La web de l’Àrea d’Educació ha publicat la notícia sobre els tallers de poesia. 

 

• La Biblioteca edita guies de lectura per donar a conèixer el seu fons documental o sobre el 

llibre llegit pels clubs de lectura. Les guies temàtiques s’elaboren en base a un tema 

d’interès o d’actualitat pels usuaris i a les activitats que la Biblioteca realitza.  

 

• La Biblioteca fa publicitat de totes les seves activitats dins la mateixa biblioteca a través de 

cartells i de targetes que informen sobre l’acte a celebrar. 

 

• La Directora de la Biblioteca ha participat en la roda de premsa, convocada pels Serveis 

Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Poesia.  

 

• Periòdicament, s’envia informació sobre les activitats de la Biblioteca als mitjans de 

comunicació locals i comarcals.  

• Les entitats amb les quals la Biblioteca col·labora han fet difusió a les seves xarxes socials 

de les activitats realitzades conjuntament per la Biblioteca. Així, per exemple, les activitats 

de la Biblioteca han sortit al programa que elabora, amb motiu del Dia Internacional de la 

Dona, VicDones-SIAD Osona. 

 

• Les activitats de la Biblioteca han sortit al Programa del Mercat del Ram 2016. 

 

• La web d’Osonament ha fet difusió dels actes organitzats amb motiu del Dia Mundial de la 

Salut mental. 

 

• Difusió dels actes realitzats a la Biblioteca en el marc del Festival Protesta. 
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• Roda de premsa a la Biblioteca amb motiu de la presentació del Mapa de les lletres i de les 

activitats programades durant el mes d’abril amb motiu de la capitalitat cultural.  

 

• Difusió de l’exposició Hagiografix a la publicació Flama. Agència cristiana de notícies i al 

blog de l’Associació Amics dels Goigs: 

http://flama.info//modules.php?name=news&idnew=21686 

http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com.es/2016/11/tot-de-goigs-exposats-al-recull.html 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

� La Biblioteca està molt integrada al municipi i ha esdevingut un punt de referència per a la 

població vigatana alhora que és present i participa en els diferents projectes culturals i en les 

activitats que s’organitzen a la ciutat. La Biblioteca continuarà treballant per fomentar la lectura, 

per facilitar l’accés a la informació i a la formació permanent, per a la inclusió social, per esdevenir 

un espai de lleure, de trobada i de relació. 

 

� La Biblioteca té una dinàmica de col·laboració amb les entitats de la ciutat molt consolidada, 

dinàmica que volem continuar mantenint durant els propers anys perquè creiem en els beneficis 

que ens aporta dita col·laboració: l’optimització de recursos, una major visibilitat i la creació de 

sinèrgies que beneficien els diferents agents del municipi. 

 

� Per esdevenir un gran centre d’informació, formació i oci, la Biblioteca ha de disposar d’un fons 

d’interès i d’utilitat per als ciutadans, que respongui a les necessitats de la seva població. En el Pla 

d’Acció 2016 es contempla l’elaboració de la  Política de Desenvolupament de la Col·lecció 

Documental que possibiliti oferir als ciutadans i ciutadanes un fons renovat i actual, alhora que cal 

fer accessible tot el material documental de la Biblioteca també a través de la xarxa d’Internet i 

d’aquí que continuem amb la catalogació dels documents que resten per catalogar del Fons del 

Círcol Literari de Vic. Disposar de suficient pressupost per renovar la col·lecció i oferir un fons 

documental actualitzat és una premissa imprescindible a tenir en compte pels propers anys. 

 

� La Biblioteca presenta unes infraestructures envellides, un fet lògic si tenim en compte que 

l’any 2016 ha celebrat el seu vintè aniversari. Necessita una renovació dels seus equipaments, de 

les infraestructures per respondre a les necessitats i als interessos actuals dels ciutadans. Malgrat 

la manca d’infraestructures adients, la Biblioteca fa el possible per avançar al mateix ritme que la 

societat i d’aquí que s’ofereixin serveis, com el d’ACTIC, malgrat no disposar dels equipaments 

necessaris.  

 

� La programació actual d’activitats respon a l’objectiu de fomentar l’hàbit lector (a través de la 

realització de clubs de lectura i activitats com la de Temps de contes, el Projecte Nascuts Per Llegir, 

els Laboratoris d’Experimentació Lectora, els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove)  i l’ús de 

l’equipament per mitjà de la realització de visites escolars, exposicions, etc. Cal continuar 

desenvolupant aquest programa i incorporar-hi noves activitats. Alhora, cal buscar fórmules de 

finançament alternatives a les existents fins ara, que permetin desenvolupar aquest programa de 

foment de la lectura i de formació i continuar insistint davant els responsables municipals perquè 

s’adonin de la importància que tenen aquests programes de foment de la lectura i de formació en 

el desenvolupament personal i professionals dels ciutadans.   

 

� S’ha de trobar la manera de fer compatibles les exposicions a l’Espai Josep Romeu amb les 

nombroses activitats que la Biblioteca realitza en aquest espai.  
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� La Biblioteca continuarà apostant pels serveis virtuals, aprofitant les possibilitats que ofereixen 

les xarxes socials per arribar a un públic molt més ampli. 

� El compromís de la Biblioteca amb la ciutadania continua essent el de garantir l’accés a la 

cultura, a la formació, a la informació i a l’oci a tots els ciutadans. 

� Des de la Biblioteca, es troba a faltar un major recolzament i suport de l’Àrea de cultura de 

l’Ajuntament envers la Biblioteca.  

• Fa 4 anys que l’Ajuntament dóna el mateix pressupost a la Biblioteca per a les activitats de 

foment de la lectura, formació, compra de documents, de mobiliari, etc., un pressupost 

que és del tot insuficient per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i que, per tant, 

obliga a recórrer a fonts de finançament extern (patrocinis, ajuts d’altres administracions, 

etc.) per poder desenvolupar el Pla d’acció anual.  

• Davant la problemàtica d’ús de l’Espai Josep Romeu, sovint hem tingut la sensació que es 

donava major valor a les exposicions que es poguessin acollir en aquest espai que a les 

activitats de foment de la lectura i de formació de la Biblioteca. És cert, no obstant, que en 

les darreres reunions mantingudes amb la regidora de cultura, s’ha acordat acollir una 

tipologia d’exposicions que permeti el desenvolupament normal de les activitats que 

realitza la Biblioteca.  

• Aquest any 2016 el punt d’atenció a l’usuari ubicat al vestíbul ha quedat de nou desatès ja 

que no s’ha disposat d’un Pla d’ocupació. Alhora volem esmentar que la solució no passar 

per tenir plans d’ocupació sinó per contractar una persona fixa, que formi part de la 

plantilla de personal. 

• Cal destacar la col·laboració amb la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vic que 

ha donat com a resultat un Programa de Foment de la lectura que oferiran conjuntament 

la Regidoria i la Biblioteca als centres de primària i de secundària de la ciutat, al llarg del 

curs escolar 2016-2017. Com que l’inici efectiu del Programa ha estat l’any 2017, 

s’explicarà a la Memòria 2017.  


