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LA BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ 

 

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 de la comarca d’Osona. 

 

Serveis 

La Biblioteca ofereix els següents serveis: 

 

Informació general i local 

• Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària, oferint una atenció 

personalitzada. 

• Assistència i formació en els serveis, recursos d’informació i eines d’accés a la informació: 

catàlegs i Internet. 

• Localització i obtenció de documents a partir de diferents fonts d’informació. 

• Accés a bases de dades electròniques: repertoris de legislació, bibliografies, etc. 

• Accés a Internet: catàlegs de biblioteques, recursos temàtics, etc. 

• Consulta d’obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, directoris, etc. 

 

Consulta 

• Consulta i lectura del fons documental. 

 

Internet i + 

• Connexió a través dels terminals d’ús públic. 

• Connexió sense fils a través de Wi-Fi. 

• Accés a Internet per a invidents (JAWS). 

 

Préstec 

• Préstec a la mateixa Biblioteca. 

• Préstec interbibliotecari (entre les biblioteques de la Xarxa de la Diputació de Barcelona, 

les de la Generalitat de Catalunya i les Universitats). 

• Préstec a entitats i escoles. 

• Préstec a domicili, a través de voluntaris de la Creu Roja. 
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Formació 

• Sessions de benvinguda, quan l’usuari es fa el carnet de la Biblioteca. 

• Sessions de formació a grups d’adults: alumnes del Centre de Normalització Lingüística, 

Associació Mares Enllaç, usuaris de la Residència Saits, alumnes de l’escola d’adults de 

Vic, etc. 

• Visites escolars. 

• Suport a l’autoaprenentatge a través dels recursos de la Biblioteca. 

• Tallers: tallers d’escriptura, tallers de poesia, cursos en tecnologies de la informació i la 

comunicació, etc. 

 

Activitats d’extensió cultural  

• Exposicions. 

• Clubs de lectura. 

• Temps de contes. 

• Projecte Nascuts Per Llegir. 

• Presentacions de llibre. 

• Conferències. 

• Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. 
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EL PROJECTE DE PATROCINI 

 

La Biblioteca Joan Triadú busca patrocinador per continuar desenvolupant els seus programes de 

foment de la lectura: el projecte Nascuts Per Llegir, Temps de contes, els clubs de lectura, els 

Premis Atrapallibres i Protagonista Jove  i els tallers de poesia.  

Es busquen empreses, comerços, associacions, etc. que estiguin interessats en associar la marca 

de la seva organització a un equipament de valor cultural i social com és la Biblioteca i patrocinar 

algun dels programes (o algunes sessions dels diferents programes) en funcionament. 

 

El present projecte vol donar a conèixer la Biblioteca, els seus serveis i els programes de foment 

de la lectura que desenvolupa així com les formes de patrocini que s’ofereixen i la publicitat que 

l’empresa pot obtenir, a canvi de patrocinar algun dels projectes de la Biblioteca. 

 

ACTIVITATS PER PATROCINAR 

 

El foment de la lectura és un dels objectius estratègics de la Biblioteca Joan Triadú, un objectiu 

que s’aconsegueix a través de les activitats d’extensió cultural esmentades. Concretament, la 

Biblioteca busca patrocinador per a 6 tipus d’activitats de foment a la lectura: el projecte Nascuts 

Per Llegir, Temps de contes, el club de lectura d’adults i el club de lectura juvenil, els premis 

Atrapallibres  i Protagonista Jove, i els tallers de poesia. 

 

1. 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 petits 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. 

 

Objectius 

• Reforçar, a través de la lectura, el vincle afectiu entre pares i fills. 

• Potenciar la capacitat d’observació, atenció i concentració de l’infant. 

• Estimular la imaginació i la creativitat de l’infant. 

• Desenvolupar el gust per aprendre. 

• Promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida. 

• Involucrar i formar la família en l’activitat lectora, oferint-los recursos per fomentar la relació 

que s’estableix quan uns pares llegeixen contes als seus fills. 

• Ajudar a establir una relació constant entre l’infant i el món que l’envolta. 

• Donar a conèixer la Biblioteca com a equipament cultural. 
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Funcionament 

• El projecte es basa en el treball conjunt entre la Biblioteca Joan Triadú, els dos centres 

d’atenció primària de la ciutat i les escoles bressol municipals. 

• L’activitat té una periodicitat trimestral. Es realitza un mínim d’una activitat per trimestre. 

• Es contracta un professional per realitzar les diferents sessions. 

• Es fan activitats diferents per les diverses franges d’edat: de 0 a 1 any, d’1 a 2 anys i de 2 

a 3 anys. 

• Les diferents activitats del Projecte Nascuts Per Llegir introdueixen l’infant en el món dels 

llibres a través de les il·lustracions dels contes, de sons, de textures, etc.  

Cost 

El pressupost necessari per l’activitat es deriva del cost que suposa contractar el professional que 

ha de realitzar una activitat concreta.   

El cost de cada activitat oscil·la entre 150 € i 200 €, en funció de l’activitat realitzada i del 

professional contractat. El Projecte Nascuts Per Llegir comporta realitzar un mínim de 4 activitats 

adreçades als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.  
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2. Temps de contes 

És una activitat de promoció de la lectura adreçada a nens i nenes a partir dels 3 anys. Les 

sessions van a càrrec de rondallaires professionals que, mitjançant la narració oral de contes i 

d’històries, apropen la lectura als més petits.  

 

Objectius 

• Donar a conèixer la Biblioteca als ciutadans i ciutadanes. 

• Iniciar els infants en la lectura i la narració oral. 

• Fomentar la lectura.  

• Crear l’hàbit de mirar contes, de llegir contes, d’escoltar contes. 

 

Funcionament 

• Lloc: la sala polivalent de la Biblioteca. 

• Dia: Es realitza el dissabte al matí, a les 11:30 h. 

• Periodicitat: quinzenal. Enguany passarà a ser mensual.  

• El nombre total de sessions a l’any és de 9.  

• Un narrador explica al públic assistent les històries que s’amaguen dins dels llibres.  L’hora 

del conte va lligada als llibres que hi ha a la Biblioteca. La paraula del narrador fa d’enllaç 

entre les històries que hi ha als llibres i els infants i, en aquest sentit, representa una clara 

invitació a la lectura. 

• Les sessions de Temps de contes poden combinar música i narració, utilització de titelles, 

etc. 

 

Cost 

El cost mitjà per narrador oscil·la entre 110 € i 130 (IVA inclòs).  La Biblioteca realitza un mínim de 

9 sessions de l’activitat de Temps de contes.  
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3. Tallers de poesia 

 

Els Tallers de poesia és un servei que la Biblioteca Joan Triadú ofereix, en col·laboració amb el 

Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, als centres escolars de Vic. S’adreça als alumnes de 

cinquè de primària de les diferents escoles de la ciutat. 

 

Objectius 

• Donar a conèixer la Biblioteca als escolars. 

• Donar a conèixer la secció de poesia de la Biblioteca. 

• Fomentar el préstec de llibres de poesia. 

• Afavorir un apropament dels escolars al gènere poètic. 

• Donar a conèixer aspectes com la musicalitat, la recitació (com s’ha de llegir en veu alta la 

poesia, aprendre a mesurar la respiració i la intensitat, etc.), la poesia visual, etc. 

• Aconseguir que els alumnes coneguin un ampli ventall de poetes. 

• Millorar la comprensió lectora dels escolars. 

Funcionament 

• Lloc: les sessions tenen lloc a la Biblioteca Joan Triadú. 

• Periodicitat: anual. Els tallers de poesia s’ofereixen un cop durant el curs escolar. 

• Durada: de novembre a maig. 

• Material: el fons de poesia de la Biblioteca Joan Triadú i el material que proporciona el 

Centre de Recursos Pedagògics d’Osona.  

• Sessions. Una primera sessió es realitza a la Biblioteca i consisteix en el taller de poesia 

pròpiament dit, en què els alumnes aprenen a recitar, a expressar-se, a comunicar. 

El curs 2013-2014, els tallers de poesia es van cloure amb un Espectacle de poesia, obert 

al públic, que va tenir lloc a l’Atlàntida, el dia 21 de març de 2014, Dia Mundial de la 

Poesia. La primera sessió, que va tenir lloc a la Biblioteca Joan Triadú, va consistir en 

ensenyar als alumnes a recitar i interpretar poesia, a vocalitzar, aprendre a respirar bé, a 

expressar-se oralment, a saber comunicar una emoció, un sentiment. Després es van fer 2 

sessions més a les escoles, encaminades a preparar l’espectacle final dels tallers de 

poesia. I finalment, es van fer dos assajos al Teatre Atlàntida per tal que els escolars 

aprenguessin a situar-se a l’escenari i a fer-se seu l’escenari.  
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Cost 

Els tallers de poesia s’han tornat a oferir, aquest curs 2014-2015, als centres escolars de primària, 

de la ciutat de Vic. Hi participen la totalitat de les escoles de primària de la ciutat de Vic, que fan 

un total de 20 grups escolars. 

20 sessions de 1’5 hores x 60 € la sessió = 1 200 € 
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4. Club de lectura d’adults 

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. 

 

Objectius 

• Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg. 

• Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural. 

• Oferir noves possibilitats per al temps de lleure. 

• Oferir itineraris de lectura als lectors. 

• Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura. 

• Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris. 

Funcionament 

• Lloc: les sessions de club de lectura tenen lloc a la Biblioteca. 

• Periodicitat: mensual. 

• Durada: d’octubre a juny. 

• Conducció: Les trobades són conduïdes i moderades per una persona de la Biblioteca. 

• Tria de llibres: el conductor proposa un programa de lectura però alhora accepta els 

suggeriments dels diferents membres. 

• La Biblioteca facilita els llibres als membres del club. 

• Les trobades compten, en alguns casos, amb convidats com l’autor del llibre, especialistes 

en el tema del llibre, l’editor, etc. 

Cost 

El pressupost necessari per l’activitat ve derivat del cost que suposa demanar a les altres 

biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona els diferents 

exemplars que han de llegir els membres del club. 

El total llibres que es demanen és de: 270 llibres. Es demanen uns 30 exemplars cada mes i es 

realitzen un total de 9 sessions.  

El cost que té cada exemplar demanat és: 1,50 €. Per tant, el cost total de l’activitat és de: 405 € 
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5. Club de lectura juvenil 

 

El club de lectura juvenil és un espai de tertúlia i de debat a l’entorn d’una lectura, en què un grup 

de nois i noies de 13 a 15 anys 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 nois i noies amb ganes de 

llegir, de compartir una estona de tertúlia al voltant d’un llibre i d’enriquir-se amb el debat i 

l’intercanvi d’opinions. 

 

Objectius 

• Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg. 

• Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural. 

• Oferir als joves noves possibilitats per al temps de lleure. 

• Oferir itineraris de lectura als participants. 

• Crear un punt de trobada per a nois i noies interessats en la lectura. 

• Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris. 

Funcionament 

• Lloc: les sessions de club de lectura tenen lloc a la Biblioteca. 

• Periodicitat: mensual. 

• Durada: d’octubre a juny. 

• Conducció: Les trobades són conduïdes i moderades per una persona de la Biblioteca. 

• Tria de llibres: el conductor proposa un programa de lectura però alhora accepta els 

suggeriments dels diferents membres. 

• La Biblioteca facilita els llibres als membres del club. 

• Les trobades compten, en alguns casos, amb convidats com l’autor del llibre, especialistes 

en el tema del llibre, l’editor, etc. 

Cost 

El pressupost necessari per l’activitat ve derivat del cost que suposa demanar a les altres 

biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona els diferents 

exemplars que han de llegir els membres del club. 

El total llibres que es demanen és de: 72 llibres. Es demanen uns 8 exemplars cada mes a altres 

biblioteques de la Xarxa i es realitzen un total de 9 sessions durant el curs acadèmic.  

El cost que té cada exemplar demanat és: 1,50 €. Per tant, el cost total de l’activitat és de: 108 € 
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6. Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.  

 

Aquests premis són convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i per l’Associació 

Catalana d’Amics del Llibre Infantil i Juvenil i s’adrecen als centres escolars i biblioteques d’arreu 

de Catalunya. La Biblioteca Joan Triadú hi participa en dues categories: la categoria de 11-12 

anys, dins del  Premi Atrapallibres, i en la categoria de 15-16 anys pel que fa al premi Protagonista 

Jove. 

Objectius 

• Donar a conèixer la Biblioteca com un equipament cultural i de lleure 

• Fomentar l’hàbit de la lectura. 

• Estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre els participants. 

Funcionament 

• Al novembre comencen les inscripcions per participar en aquesta activitat. 

• La Biblioteca compra o demanar els exemplars en préstec a les altres biblioteques de la 

Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i, a partir d’aquí, els 

participants ja poden venir a la Biblioteca a buscar els llibres que hauran de llegir. 

• A l’abril, els nois i noies participants es trobaran un dia a la Biblioteca per tal de comentar 

les lectures fetes i donar un vot a cada llibre llegir. Les votacions s’enviaran al Consell 

Català del Llibre Infantil i Juvenil, que recollirà les votacions de tots els centres escolars i 

biblioteques participants per tal de conèixer quin llibre ha obtingut el premi Atrapallibres  i 

quin el premi Protagonista Jove. 

Cost 

El pressupost necessari per l’activitat ve derivat del cost que suposa demanar a les altres 

biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona els diferents 

exemplars que han de llegir els participants de l’activitat. 

Els participants en el Premi Atrapallibres han de llegir 3 títols mentre que els participants en el 

Premi Protagonista Jove n’han de llegir 4. El cost de l’activitat variarà en funció dels nois i noies 

que hi participin ja que, en funció del nombre de participants, s’hauran de demanar més o menys 

exemplars.  

Tenint en compte els participants durant els anys anteriors es demanaran 20 exemplars de cada 

títol pel que fa al Premi Atrapallibres (un total, per tant, de 60 exemplars) i 10 exemplars de cada 

títol pel Premi Protagonista Jove (un total de 40 exemplars).  El cost total serà de 150 € 
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PATROCINI 

La Biblioteca és un equipament molt visitat, com ho demostren els 144.293 visitants que va rebre 

l’any 20131. Per la Biblioteca passa una mitjana diària de 509 visitants, la qual cosa representa 

una mitjana mensual de 12.024 visitants. 

A canvi de patrocinar una o més de qualsevol de les 4 tipologies d’activitat de foment de la lectura 

que realitza la Biblioteca Joan Triadú, oferim:  

• Fer publicitat de l’empresa a través de la pàgina web de la Biblioteca. Hi constarà el logotip 

o nom de l’empresa com a patrocinador de l’activitat o conjunt d’activitats patrocinades. 

L’any 2013, la pàgina web va rebre un total de 61.443 visites. La web de la Biblioteca té, 

per tant, una mitjana de 5.253 visites mensuals. 

• Fer publicitat de l’empresa al Facebook de la Biblioteca. Hi constarà el logotip de l’empresa 

o el nom com a patrocinador de l’activitat. El nombre d’amistats que té la Biblioteca Joan 

Triadú a Facebook és: 2 840 (a dia 31 de desembre de 2013).  L’adreça web de la 

Biblioteca a Facebook és: https://www.facebook.com/bibliotecajoantriaduvic 

• Fer publicitat de l’empresa a la Biblioteca virtual de la Diputació de Barcelona, on introduïm 

totes les activitats que realitza la Biblioteca.  Farem constar el patrocinador d’aquella 

activitat concreta. L’any 2013, els portals virtuals de la Diputació (la Biblioteca virtual i el 

portal infantil Gènius) van rebre un total de 6 milions de visites. 

• Als cartells de difusió que elabora la Biblioteca Joan Triadú i que es col·loquen al plafó 

d’anuncis que hi ha a l’entrada de la Biblioteca, es farà constar el patrocinador de l’activitat. 

• Les activitats que realitza la Biblioteca surten a l’agenda municipal i a la web de l’Àrea de 

Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic 

• Es farà constar el patrocinador de cada activitat en la programació enviada a l’Ajuntament. 

• En presentar l’activitat, es farà constar el patrocinador d’aquella activitat.  

La gràfica següent mostra el nombre total de públic assistent a les activitats de Temps de 

contes. L’any 2013, un total de 951 persones van participar en les diferents sessions de 

Temps de contes.   

                                                 
1 Les xifres facilitades corresponen a l’any 2013 ja que encara no hem tancat l’any 2014 i les dades que podríem oferir 

respecte aquest any 2014 només podrien ser aproximades. 
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Pel que fa al Projecte Nascuts Per Llegir, l’any 2013 van assistir 163 persones a les activitats 

emmarcades dins d’aquest projecte. A diferència del què succeeix amb Temps de contes, les 

característiques del públic al qual s’adreça el projecte Nascuts Per Llegir (nens i nenes de 0 a 3 

anys i els seus pares) fan que, per a cada activitat, les places que s’ofereixin siguin limitades. Dins 

del Projecte Nascuts Per Llegir hi ha 350 famílies. 

 

 

• En el cas de l’activitat del club de lectura d’adults, es farà també publicitat del patrocinador 

a través dels exemplars dels llibres que es llegiran (posant un adhesiu al llibre amb el 

logotip de l’empresa) i alhora al bloc del club de lectura. El bloc va tenir, l’any 2013, un total 

de 53.522 visites. L’adreça web del club de lectura d’adults és:   

http://decasaalclub.blogspot.com 
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• En el cas de l’activitat del club de lectura infantil i dels Premis Atrapallibres i Protagonista 

Jove, es farà també publicitat del patrocinador a través dels exemplars dels llibres que es 

llegiran (posant un adhesiu al llibre amb el logotip de l’empresa) i alhora  

• Enllaç a la pàgina web de l’empresa a través del logotip que aquesta ens faciliti. 

• En cas que es puguin patrocinar diferents sessions de qualsevol de les activitats, farem 

una nota de premsa als mitjans de comunicació agraint el patrocini de l’empresa. 

• El termini de temps en què el nom i/o el logotip del patrocinador figurarà en els diferents 

mitjans de difusió i comunicació de l’empresa serà entre 6 mesos i 12 mesos, en funció del 

nombre d’activitats patrocinades. 

• S’ofereixen diferents modalitats de patrocini: 1 activitat, més d’1 activitat, una sessió de 

cadascuna de les 4 tipologies d’activitat, etc. 
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MODALITAT DE PAGAMENT 

• La Biblioteca enviarà a l’empresa les factures que corresponguin a l’activitat o activitats 

subvencionades, per tal que aquesta pugui fer efectiu el pagament, via transferència 

bancària, al professional contractat per la Biblioteca. 

• Es poden acceptar altres modalitats de pagament, d’acord amb l’empresa patrocinadora. 

 

ANNEXOS 

A continuació adjuntem diferents models de factura per les diferents activitats: 

Model de factura del rondallaire 

Aquest mateix model serveix per la factura de qualsevol professional del Projecte Nascuts Per 

Llegir i pels professionals dels Tallers de Poesia. 

 

Factura núm. 

Carolina von Arend Sallarès 

Adreça postal 

NIF 

 

Dades de l’Empresa patrocinadora 

 

Concepte: 

Realització de 14 sessions de conte a les 12 biblioteques i als 2 bibliobusos de la comarca 

d’Osona, durant el mes d’octubre de 2014 

 

Base imposable    Cost total de les sessions 

Retenció IRP (21%)                                      Cost 

IVA                                                                Exempt2 

TOTAL 

 

L’Esquirol, 1 d’octubre de 2014                    Carolina von Arend Sallarès 

 

Per ingressar en compte bancari: 

 

 

 

                                                 
2 Segons la Llei 37/1992 del 28 de desembre, article 20.10 
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Model factura del Servei de Préstec Interbiblioteca ri 

A través del servei de préstec interbibliotecari es demanaran els exemplars necessaris pels 

diferents membres del club de lectura d’adults i del club de lectura juvenil, i els llibres que llegiran 

els nois i noies participants en els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. La Biblioteca fa un 

justificant d’ingrés, on constarà el nombre d’exemplars demanats en préstec interbibliotecari i el 

cost total del servei. 
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Model de carta de pagament , que és el document que cal lliurar a la Caixa quan es van ingressar 

els diners recollits a raó del servei de préstec interbibliotecari.  
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Difusió a través de la Biblioteca virtual 

La Biblioteca virtual és el portal web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de 

Barcelona, adreçat als ciutadans i a les ciutadanes, i és el portal d’accés als serveis virtuals de la 

biblioteca pública. 

 

http://bibliotecavirtual.diba.cat 
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Publicitat a la web de la Biblioteca Joan Triadú 
 
A través de la web de la Biblioteca Joan Triadú s’ofereix una doble publicitat a l’empresa:  a 

l’apartat activitats, en donar informació de l’activitat patrocinada per una empresa concreta i a 

través de la pestanya “Patrocinis”, on es fa constar el logotip de l’empresa que patrocina alguna de 

les activitats de la Biblioteca.  

 

 


