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Presentació 
 
 
La Biblioteca Joan Triadú dóna servei al conjunt de la població de Vic, una ciutat de 41.956 
habitants1 que concentra, en tant que capital de la comarca d’Osona, la majoria d’equipaments 
(culturals, educatius, sanitaris, etc.). En ser central comarcal, la Biblioteca té també com a àrea 
d’influència la població de la comarca d’Osona, una comarca formada per 51 municipis i que 
compta amb una extensió de 1.266,84 Km2. En aquesta funció de central comarcal, la Biblioteca 
dóna suport  i coordina les 11 biblioteques de la comarca i els 2 bibliobusos (Guilleries i 
Tagamanent). 
 
La present memòria pretén descriure l’activitat de la Biblioteca Joan Triadú al llarg de l’any 2014, 
valorar els resultats obtinguts i conèixer quins aspectes s’han de millorar. Tal i com queda reflectit 
a la memòria, la Biblioteca Joan Triadú ha continuat treballant, al llarg de l’any 2014, en el foment 
de la lectura entre els diferents segments de la població, ha continuat garantint l’accés universal al 
coneixement, oferint recursos per a la formació permanent de les persones i facilitant, en 
definitiva, la democratització de la cultura i la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans. La 
Biblioteca ha continuat també essent un espai de trobada i de relació. 
 

La memòria 2014 reflecteix el què ha estat el dia a dia de la Biblioteca durant l’any 2014, l’activitat 
de la Biblioteca, els usos que els ciutadans han fet dels diferents serveis, els projectes que hem dut 
a terme. Una memòria que palesa que la Biblioteca és un ens viu, dinàmic, que evoluciona d’acord 
amb la societat i que s’adequa i dóna resposta a les necessitats i als interessos dels ciutadans.  

El document que presentem a continuació detalla l’activitat de la Biblioteca al llarg de l’any 2014, 
un document que serveix de reflexió del què s’ha fet i que projecta noves propostes de futur, 
actuacions a dur a terme durant l’any 2015. Amb aquesta reflexió, encetem l’any 2015, un any en 
què, conjuntament amb l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic, hem començat a 
treballar en el Pla de Lectura de Vic, que ha d’actualitzat l’anterior pla projectat pel període 2008-
2011. Alhora s’està elaborant un Pla de Biblioteques que ha de definir el mapa bibliotecari de la 
ciutat i la projecció d’un nou equipament bibliotecari al sud de la ciutat. Mentre esperem la 
definició del model bibliotecari de la ciutat, des de la Biblioteca Joan Triadú treballem per millorar 
els serveis i els recursos de l’actual equipament, per adequar-lo a les necessitats i als interessos de 
la població, per fer-lo més accessible i per oferir un servei de proximitat i de qualitat a l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dades extretes de IDESCAT. 2014 
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1.Introducció 
 
1.1.Vic: situació i població 
 
 
La ciutat de Vic, capital 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.  
 
 

 

Població  41.956 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 41.956 habitants, un total de  10.000  són d’origen estranger, fet que 
representa un   23,8 % de la població total (una xifra lleugerament inferior a la de 2013, en què els 
habitants de nacionalitat estrangera representaven el 25,14 % del total de la població, i a la de 
2012, quan representaven el 24,8 % del total). Malgrat que a la ciutat hi ha una elevada diversitat 
pel que fa a la procedència de població nouvinguda (estan enregistrades fins a 89 nacionalitats 
diferents), el percentatge més elevat de persones nascudes 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, els col·lectius més nombrosos a la ciutat són els 
procedents de Ghana (14,3 % de la població vigatana), Índia (el 8,9 % de la població de Vic) i Xina 
(amb el 7,2 %).  
 
A la taula i gràfica següents queda registrada la població empadronada a Vic, durant l’any 2013, 
amb nacionalitat estrangera. 
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Població empadronada al municipi de Vic amb nacionalitat estrangera. 2014 
Nacionalitat Total Percentatge Homes Dones 

Marroc 3.290 32,9 % 1.657 1.633 

Ghana 1.427 14,3 % 970 457 

Índia 893 8,9 %  566 327 

Xina 719 7,2 % 362 357 

Nigèria 564 5,6 % 286 278 

Polònia 344 3,4 % 172 172 

Equador 328 3,3 % 167 161 

Romania 306 3,1 % 144 162 

Senegal 297 3,0 % 238 59 

Colòmbia 263 2,6 % 120 143 

Bolívia 135 1,4 % 48 87 

França 112 1,1 % 56 56 

Itàlia 93 0,9 % 53 40 

Perú 85 0,9 % 35 50 

Brasil 78 0,8 % 24 54 

Regne Unit 70 0,7 % 33 37 

Mali 67 0,7 % 53 14 

Geòrgia 66 0,7 % 23 43 

Hondures 62 0,6 % 14 48 

Ucraïna 60 0,6 % 21 39 

Argentina 59 0,6 % 21 38 

Bulgària 48 0,5 % 23 25 

Alemanya 47 0,5 % 29 18 

Guinea Bissau 44 0,4 % 39 5 

Rússia 43 0,4 % 11 32 

Altres 63 
nacionalitats 

500 5,0 % 231 269 
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Pel que fa a l’àmbit econòmic, 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, igual que succeeix a la resta del país, amb la crisi ha perdut 
importància, 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.  
 
 

Treball2 

 Vic Osona 

Població ocupada 15.455 62.356 

Població desocupada 5.296 18.870 

Població activa 20.751 81.226 

Població inactiva 19.871 71.854 

Població de 16 anys i més 32.843 125.035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Les dades han estat extretes d’Idescat: http://www.idescat.cat/emex/?id=082981#t132 
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El percentatge d’aturats3, en el cas de la població vigatana, és inferior en els homes que en les 
dones, al contrari del què succeïa l’any 2013 en què l’atur masculí (amb 2.104,9 aturats) era 
superior al femení (2.014,6 aturades). Aquesta situació es reflecteix també al conjunt de la 
comarca d’Osona, on l’atur masculí és inferior al femení, tal i com queda reflectit a la gràfica i taula 
següents. 
 
 

Atur registrat per sexe. Mitjanes anuals 2014. 

 Vic Osona 

Homes 1.860,2 5.549,1 

Dones 1.949,2 6.576,0 

Total 3.809,4 12.125,1 
 
 
 

                                                           
3
 Dades extretes d’Idescat: http://www.idescat.cat/emex/?id=082981#t187 
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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.  
 
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, l’Institut del Teatre o la Farinera. 
 
Pel que fa al coneixement del català, les dades que tenim (corresponent a l’any 2011)4, mostren 
que el 37.013 d’habitants de Vic entenen el català, 30.775 el saben parlar mentre que 31.780 el 
saben llegir i 25.837 el saben escriure. Només 2.540 persones no entenen el català.  
 
 
 
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. 
 
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. 

                                                           
4
 Dades extretes d’Idescat: http://www.idescat.cat/emex/?id=082981#t90 
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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 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. 

• Respecte entre els companys d’equip i envers els usuaris de la Biblioteca. 

• Col·laboració amb les diferents àrees municipals i amb els agents del territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

2.Línies estratègiques i objectius 
 
Les línies estratègiques a desenvolupar durant l’any  2014 es concretaven en 5 grans eixos: 
 

 
 
Els objectius operatius definits per a cadascuna d’aquestes 5 grans línies d’actuació eren els 
següents: 
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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 establert. 
 
 
3.1.Recursos humans 
 
L’Equip humà de la Biblioteca està format per un total de 8 persones5 (1 bibliotecària directora, 2 
bibliotecàries i 5 tècnics auxiliars). 
 
 
3.1.1.Composició 
 
La composició de l’equip de treball de la Biblioteca és la que segueix: 

• 1 bibliotecària / directora.  

• 5 tècnics auxiliars. 
 

 
3.1.2.Formació 
 
El personal de la Biblioteca Joan Triadú ha realitzat diferents cursos de formació que es relacionen 
a continuació:  

• Eines per al mentoratge. 

• Laboratoris de lectura: Camins lectors. El bagatge literari i cultural dels infants. 

• Eines i recursos per explicar contes. 

• Aparadors a les biblioteques públiques. 

• Sessió presentació programa Sierra. 

• Jornades Biblioteca Pública + Escola. 

• Jornada Lexcit i Lectura fàcil. 

• Habilitats directives: gestió pressupostària. 

• Punts d’informació turística. 

• Drets d’autor i biblioteques públiques. 

• Web 2.0 i Foment de la lectura. 

• Escola d’estiu: Biblioteca pública i eines 2.0. 

• Tendències en edició digital a biblioteques. 

• Recursos electrònics. 

• Projecte 10 x 10: Trobades dels editors amb bibliotecaris. 

• Gestió del voluntariat. 

• Curs sobre la Viquipèdia. 

• Guia d’ús de les xarxes socials. 
 
El personal de la Biblioteca Joan Triadú ha realitzat un total de  189,50 hores de formació, un 
32,68 % menys que l’any 2013, en què es van fer un total de 281,50 hores de formació.   

                                                           
5
 El personal bibliotecari depèn de la Diputació de Barcelona mentre que els tècnics auxiliars depenen de l’Ajuntament 

de Vic. 
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3.1.3.Incidències en la jornada laboral 
 
L’any 2014 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 60 hores, per les 72 
hores de l’any 2013. Per tant, durant l’any 2014 el nombre de baixes del personal ha estat inferior, 
respecte l’any 2013, en un 16,66 % 
 
Al llarg de l’any 2014, la Biblioteca Joan Triadú ha acollit 2 persones que han triat la biblioteca per 
realitzar els serveis a la comunitat, ha comptat amb 1 voluntària i ha tingut 4 alumnes de 
pràctiques: 
 

• Durant el 2014 hem acollit 2 persones que han realitzat serveis a la comunitat, amb un 
total de 370 hores. 
 

• La Biblioteca ha tingut, des de gener fins a juny de 2014, una voluntària que ha col·laborat 
en les activitats de foment de la lectura adreçades al públic infantil que organitza la 
Biblioteca. El total d’hores realitzades ha estat de 100.  
 

• La Biblioteca ha acollit un estudiant del màster en Biblioteca escolar organitzat 
conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat de Barcelona. 
També hem acollit, durant el mes de juliol, una estudiant de batxillerat de l’Escorial, que ha 
realitzat a la biblioteca les Pràctiques a l’empresa.  
Finalment, la Biblioteca ha tingut 2 persones més de Pràctiques a l’empresa, procedents de 
l’Associació Sant Tomàs. 
El total d’hores realitzades per tots aquests alumnes de pràctiques ha estat 233 hores. 
 

• A través d’un Pla d’Ocupació, iniciat el 31 de juliol de 2014 i que va finalitzar el 31 de gener 
de 2015, hem pogut tenir la figura del conserge, fet que ha permès tenir una persona al 
punt d’atenció al públic ubicat al vestíbul de la biblioteca i resoldre els problemes d’ordre 
públic que, des de l’any 2013, tenia la biblioteca.  

 
 
3.1.4.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 Minsvic6 és 
responsable de reparar els desperfectes relacionats amb l’electricitat, l’aigua i la climatització. Pel 
que fa la solució dels desperfectes i problemes elèctrics que s’han produït al llarg de l’any 2014 a 
la Biblioteca, no tenim cap queixa del servei de Minsvic; no podem dir el mateix del tema de la 
calefacció, àmbit en el qual hem trobat a faltar que se’ns informés degudament dels problemes 
de climatització patits per la Biblioteca durant tot l’any. 
 
 

                                                           
6
 Minsvic és una empresa d’il·luminació industrial i enllumenat públic que treballa per l’Ajuntament de Vic. 
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� Pla d’ocupació. El fet d’haver pogut disposar d’una persona, a través d’un Pla d’ocupació, que 
ha fet les funcions de conserge i que s’ha pogut fer càrrec del punt d’atenció al públic ubicat al 
vestíbul de la Biblioteca ha servit per solucionar els problemes d’ordre públic que fins aleshores 
havia tingut la Biblioteca. La jornada laboral d’aquesta persona era de 37,50 hores, fet que ha 
permès que el conserge, a més de controlar la zona del v 
estíbul, realitzés petites tasques tant de manteniment com d’altre tipus (preparació del lot 
mensual de llibres, petits encàrrecs...). 
 
� Plantilla de personal. Els tècnics auxiliars continuen estant en un nivell inferior de la categoria 
que els correspon, tot i que des de setembre de 2014 s’han iniciat els passos pertinents per 
arreglar aquesta situació, de manera que s’espera que al 2015 els tècnics auxiliars ocuparan la 
categoria que els correspon d’acord amb les funcions que realitzen a la Biblioteca.  
 
� 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 es troba ubicada 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.  
 
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. 

• La sala polivalent. 

• El pati exterior, que s’utilitza esporàdicament per a la realització de foment a la lectura. 
 
Aquest any, Teresa Triadú, filla de Joan Triadú (que dóna nom a la Biblioteca) ha cedit en donatiu a 
la Biblioteca una fotografia d’en Joan Triadú, fotografia procedent de l’exposició Llegir com viure 
sobre la figura d’en Joan Triadú, una exposició que la Biblioteca va acollir l’any 2013.  
 
 



17 
 

 
 
 
Els espais d’ús intern estan formats pel despatx de direcció, l’ampli magatzem i la zona de la 
col·lecció local (que comprèn els documents de col·lecció local exclosos de préstec i el fons del 
Círcol Literari de Vic). També disposem d’un altre despatx a sobre la sala d’activitats.  
 
 
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 
disposa, per tant, de 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.  
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L’escàner és d’ús intern i està ubicat al despatx. 
 
Durant l’any 2014 s’ha retirat la tablet d’ús públic que l’Ajuntament havia ubicat a la Biblioteca en 
el marc del projecte Art_24. El poc ús que es feia de la tablet a la Biblioteca ha comportat la seva 
retirada per portar-la a d’altres espais on es creu que tindrà una major consulta.  
 
 
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, durant el 2014, les 
hem retirat 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. La minicadena 
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 2 

Minicadena 1 

Aparell de música i taula de so 1 

Equip de so Altaveu 1 

Micròfons 1 

Equip de projecció Pantalla 1 

 Projector 1 
 
 
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, 2 aparells activadors i aparell desactivador. 
 
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. 
Durant l’any 2014, s’ha col·locat al despatx de direcció un aparell per ampliar la cobertura de la 
telefonia al despatx ja que, sovint, les trucades que es passaven al despatx es perdien en no haver-
hi cobertura suficient. 
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3.2.5.Aspectes a destacar 
 
 

 
� Infraestructures. Durant el 2014 han persistit els problemes relacionats amb les 
infraestructures: el sistema de refrigeració/calefacció per aire ha continuat sense funcionar 
correctament.  Durant 3 dies, a ple hivern, (15, 16 i 17 de desembre), hem hagut de tenir tancada 
la calefacció per les obres de reparació que s’havien de dur a terme. El 18 de desembre es va 
poder engegar però només va funcionar a la sala infantil i a la sala d’activitats. Deixant de banda 
els problemes amb la calefacció, hem trobat a faltar que Minsvic, l’empresa responsable de la 
climatització de la Biblioteca, ens informés degudament dels problemes que patíem i de la solució 
prevista.  
Cal esmentar també que, el darrer trimestre de l’any 2014, es va detectar una fuita d’aigua a la 
Biblioteca i es va comprovar que venia del sistema de climatització. L’única solució que s’ha trobat 
per evitar més fuites, ha estat tancar la climatització a l’àrea de treball intern. 
 
� Instal·lació elèctrica i informàtica. La instal·lació elèctrica és deficient i no compleix les 
mesures de seguretat vigent. 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. D’altra banda, l’existència d’una 
porta que separi l’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.  
 
� 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 fins que no es defineixi el projecte 
de nova biblioteca. 
 
� Mobiliari. Durant l’any 2014 s’ha pogut adquirir una prestatgeria per a la secció de novel·les. 
Ha quedat pendent per al proper any, l’adquisició de bucs per als còmics adreçats al públic adult. 
 
� Retolació. S’han retolat les subseccions de les prestatgeries de la Biblioteca, de manera que 
s’ha facilitat l’autonomia de l’usuari per trobar els documents a les prestatgeries. 
 
� 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.  

 
 



20 
 

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 2014, la despesa 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 9,91 € per 
habitant (pels 8,72 € per habitant de l’any 2013). 
 
Pel que fa als recursos econòmics aportats per la Diputació de Barcelona, comentar que enguany 
la partida destinada al fons documental s’ha incrementat respecte l’any 2013: així s’ha passat dels 
31.896,75 € de l’any 2013 als 33.525,30 € d’aquest any 2014, fet que representa un lleuger 
increment del 5,1 %. La despesa en manteniment informàtic s’ha mantingut igual que l’any 2013 
igual que ha succeït amb la despesa en material fungible.  
 
A la taula següent queda palesa la despesa realitzada a la Biblioteca per la Diputació de Barcelona.  
 
 

Diputació de Barcelona 

Remuneració de personal7 

Bibliotecaris 135.499,57 € 

Substitucions 19.218,03 € 

Total remuneració personal 154.717,60 

 

Despesa en fons documental8 

Llibres compra lot 15.043,92 € 

CD’s compra lot 2.036,00 € 

DVD’s compra lot 2.024,38 € 

Llibres S.A.B.9 5.006,00 € 

Subscripcions revistes 5.929,00 € 

Subscripcions diaris 2.286,00 € 

Subscripcions recursos electrònics 450,00 €  

Compra directa 750,00 € 

Total fons documental 33.525,30 

 
 

                                                           
7
 Font: Dades per a l’avaluació del servei bibliotecari 2013. Biblioteca Joan Triadú. 

8
 Dades facilitades per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

9
 Servei d’Adquisició Bibliotecària. 
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Despeses en manteniment 

Manteniment informàtic10 

Inversió en manteniment: Sistema central 5.834,44 € 

Despesa corrent 21.560,57 € 

Total manteniment 27.395,01 € 

 

Despesa en material fungible11 3.097,65 € 

 

Total Inversió Diputació 218.735,56 € 
 
 
Pel que fa a als recursos aportats per l’Ajuntament de Vic, destacar que la despesa corrent 
municipal ha estat, durant el 2014, de 4,69 €.  Dels recursos municipals destinats a la Biblioteca, 
cals esmentar que aquest any hem destinat pràcticament la mateixa quantitat que l’any 2013 a 
l’adquisició de fons documental. Així, si l’any 2013 vam destinar un total de 4.417,81 € a la compra 
de fons documental, enguany hi hem destinat un total de 4.292,73 €. En canvi, el pressupost 
destinat a les activitats s’ha incrementat respecte el 2013 ja que hem passat dels 1.697,93 € de 
l’any 2013 als 3.029,06 € d’aquest any 2014.  
 
 

Ajuntament de Vic 

Remuneració de personal 145.192,52 € 

Fons documental 4.292,73 € 

Activitats 3.029,06 € 

Material fungible 1.707,14 € 

Neteja 17.711,52 € 

Calefacció 11.222,09 € 

Electricitat 12.306,15 € 

Telèfon 1.627,56 € 

Total 197.088,77 € 
 
 
Durant l’any 2014, la Biblioteca Joan Triadú ha tornat a comptar, igual que l’any 2013, amb 
recursos econòmics procedents del mecenatge. Han estat patrocinadors de la Biblioteca Joan 
Triadú, durant el 2014 la botiga de moda per a nens i nenes, Ninois (que ha pagat una activitat de 
Temps de contes) i la Carnisseria-Salxitxeria El Camp (que ha assumit el cost d’una activitat del 
Projecte Nascuts Per Llegir). A més d’aquests dos comerços de la ciutat de Vic, la Institució Privada 
Puig-Porret, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la 
Generalitat i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vic han subvencionat els Tallers de poesia que 
la Biblioteca ofereix als alumnes de cicle superior de primària.  
 
La taula següent mostra la relació de patrocinadors i la seva aportació econòmica a les activitats 
de la Biblioteca. 

                                                           
10

 Dades extretes d’Intradiba: 
http://intrabib.xb.ad.diba.es/Xt/Bib/biblioteques/planificacio_avaluacio/plans_accio/recursos.asp#dades_economiques 
11

 Dades facilitades per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
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Patrocinadors Biblioteca. 2014 

Comerç/Empresa/Fundació Activitat/Servei Cost 

Carnisseria-Salxitxeria El Camp Nascuts per llegir 150,00 € 

Ninois: moda per a nens i 
nenes 

Temps de contes 110,00 € 

Institució Puig-Porret Tallers de poesia 1.200,00 € 

Serveis Territorials Tallers de poesia 2.959,74 

Àrea d’Ensenyament Tallers de poesia 791,17 € 
 
El total de les aportacions obtingudes per la Biblioteca Joan Triadú, gràcies al patrocini,  ha estat 
de 5.210,91 €. El valor de les aportacions per patrocini per 1.000 € de despesa corrent ha estat 
de 10 €.  
 
 
3.3.1. Aspectes a destacar 
 
Els aspectes a destacar, en l’apartat de recursos humans, són: 
 

 
� Mecenatge. L’any 2014 hem continuat presentant el programa de Foment de la lectura 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. 
D’aquesta manera, hem pogut continuar desenvolupant el programa de foment de la lectura de la 
Biblioteca. 
 
� Pressupost municipal. La gestió directa del pressupost municipal proporciona gran autonomia 
a la Biblioteca.  
 
�Aquest any 2014 no s’ha disposat de l’habitual partida destinada al Projecte Nascuts Per Llegir, 
provinent de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 

 
 
3.4.Fons documental 
 
El fons de la Biblioteca Joan Triadú, a data de 31 de desembre de 2014, era en total de 88.251 
documents, que passen a ser un total de 104.460 si també comptem les revistes. L’índex de 
renovació del fons ha estat de l’1,7 %. 
 
 
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). 
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Durant l’any 2014, la Biblioteca Joan Triadú ha rebut, procedents de la GSB, un total de 573 llibres 
dels lots mensuals i 322 del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (S.A.B.),  98 CD’s i 98 DVD’s. 
Aquestes xifres són inferiors a les de l’any 2013, quan vam rebre un total de 1.130 llibres, 146 CD’s 
i 118 DVD’s.  
 
La Biblioteca, igual que l’any 2013, ha estat subscrita a 143 títols de publicacions periòdiques, 
entre diaris (de tipus general i comarcal) i revistes (de temàtica variada) i a un total de 7 recursos 
d’informació d’accés en línia (pels 12, de l’any 2013). 
 
 Exemplars Valoració 

Llibres compra lot 573 9.698,16 € 

CD’s compra lot 98 1.349,00 € 

DVD’s compra lot 98 1.501,19 € 

Llibres S.A.B. 322 3.241,00 € 

Subscripcions revistes i diaris 143 1.905,00 € 

Subscripcions recursos electrònics 7 450,00 € 

Compra directa 46 600,00 € 

Total 1.287 18.744,35 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost destinat per la Diputació de Barcelona a  
l'adquisició de fons documental. 2014
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Dvd's. Compra lot

Llibres S.A.B.

Subscripcions diaris i reviste

Subscripcions recursos
electrònic

Compra directa
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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. 
 
 

Tipologia Títols Import 

Col·lecció local 51 803,69 € 

Buits temàtics 154 2.633,74 € 

Desiderates 47 855,30 € 

Total 252 4.292,73 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Partida municipal destinada a l'adquisició de fons 
documental. 2014

19%

61%

20%
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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 2014, hem rebut un total de 373 exemplars, dels quals 162 (el 43,43 %) han 
estat acceptats i han passat a formar part del fons de la Biblioteca; la resta d’exemplars s’han 
derivat a altres entitats de la ciutat i de fora de la ciutat o s’han portat a reciclar. Enguany s’ha 
rebut un 26,42 % menys de donatius que l’any 2013 ja que, dels 507 exemplars rebuts l’any 2013, 
hem passat als 373, de l’any 2014. 
 

Tipologia donants Quantitat donants Quantitat d’exemplars 

Administració pública 7 28 

Autors 14 21 

Biblioteques 17 55 

Editorials 5 26 

Entitats socioculturals 7 8 

Particulars i anònims bústia12 22 205 

Total 72 343 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Molta gent ens deixa els donatius a la bústia, de manera anònima, per tal que no els hi puguem retornar. 
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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. Des d’octubre fins a desembre de 2014, es van catalogar 490 títols 
del fons del Círcol Literari de Vic. La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona va contractar una persona per catalogar aquest fons. 
 
� Projectes. La participació en el projecte De Capçalera, engegat pel Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya, va comportar gaudir d’un pressupost de 400 € per comprar llibres en el 
marc de la Setmana del Llibre en català.  
 
� 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 donatius que rebem, una mica més de la meitat de documents (el 56,57 %) no 
passen a formar part del fons de la Biblioteca sinó que es deriven a entitats, de dins i de fora de la 
ciutat, o es porten a reciclar.  
El document de la política de donatius, que es dóna a qualsevol usuari que vol fer una donació de 
documents, ha comportat que trobem donatius anònims a la bústia de retorn de documents que 
hi ha a l’exterior de la Biblioteca.  
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4.Serveis i programes 
 
 
4.1.Horari de servei 
 
Durant l’any 2014, la Biblioteca Joan Triadú ha ofert un total de 281 dies i de 2.202 hores de 
servei, una mica menys que l’any 2013, en què es van oferir 283 dies i 2.240 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 dels usuaris 
 
La Biblioteca ha rebut un total de 136.748 visitants, que suposa una mitjana diària de 486 usuaris. 
Durant l’any 2014, el nombre de visitants ha disminuït en un 5,22 % en relació l’any 2013.  
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Total visites 136.648 133.190 128.259 144.293 136.748 

Mitjana diària 485 476 453 509 486 

Visites/habitant 3,42 3,21 3,11 3,46 3,25 
 
 
La gràfica de la pàgina següent mostra el total de visitants que la Biblioteca Joan Triadú ha rebut 
des de l’any 2010 fins al 2014 i permet veure l’evolució seguida per la Biblioteca. 
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El total d’inscrits a la Biblioteca, l’any 2014, ha estat de 25.180. Al llarg de l’any, s’han fet un total 
de 1.196 carnets nous. En relació a la població del municipi, les xifres mostren que hi ha 60 inscrits 
a la Biblioteca per cada 100 habitants.  
 
Tal i com s’observa a la taula, el nombre de carnets per habitants s’ha mantingut estable.  
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Total usuaris 
inscrits 

26.460 24.909 25.032 25.251 25.180 

Carnets nous 1.396 1.397 1.143 1.432 1.196 

Percentatge de 
població amb 
carnet 

65,45 % 60,90 % 60,91 % 60,63 % 60,01 % 

Carnets / 
habitants 

0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 

 
L’any 2014 s’han fet un 16,48 % menys de carnets en relació a l’any 2013, fet que pot indicar que 
cada vegada hi ha més ciutadans que disposen del carnet de biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.  
 
 
4.2.1. Préstec. Préstec interbibliotecari. Préstec a entitats 
 
�El préstec 
 
El total d’usos que ha tingut el servei de préstec, aquest any 2014, ha estat de 27.568, pels 28.489 
que va tenir l’any 2013. Per tant, durant l’any 2014, els usos de préstec han patit una lleugera 
disminució ja que s’han reduït en un 3,23 %. 
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Usos del servei de préstec 

Petits lectors (0 – 4 anys) 617 

Infants (5 – 14 anys) 4.206 

Joves (15 – 24 anys) 2.940 

Adults 1 (25 – 39 anys) 5.787 

Adults 2 (40 – 64 anys) 10.600 

Gen gran ( més de 65 anys) 2.614 

Biblioteques  269 

Altres 535 

Total 27.568 
 
 

 
 
 
La taula i la gràfica següent reflecteixen el total d’usuaris inscrits a la Biblioteca així com el 
percentatge d’usuaris actius i d’usuaris no actius. 
 
 
 Usuaris 

inscrits a la 
Biblioteca 

Usuaris 
No actius 

Percentatge Usuaris 
Actius 

Percentatge 

Petits lectors (0 – 4) 319 159 50 % 160 50 % 

Infants (5 – 14 ) 2.904 1.628 56 % 1.276 44 % 

Joves (15 – 24) 4.155 3.183 77 % 972 23 % 

Adults 1 (25 – 39) 9.092 7.256 80 % 1.836 20 % 

Adults 2 (40 – 64) 7.243 5.097 70 % 2.146 30 % 

Gent gran (65 - ) 1.320 930 70 % 390 30 % 

Biblioteques 15 6 40 % 9 60 % 

Altres 132 97 73 % 35 27 % 

Total 25.180 18.356 73 % 6.824 27 % 
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Durant l’any 2014, s’han deixat un total de 85.876 documents13, un nombre lleugerament superior 
al total de documents que es van prestar l’any 2013 (85.843). La mitjana de documents per dia ha 
estat de 306 documents prestats diàriament i de 2,04 préstec per habitant.  
La rotació del fons, és a dir, la mitjana de vegades que un document ha sortit en préstec durant el 
2014, ha estat de 0,97 vegades. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Documents prestats / 
dia 

343 345 337 303 306 

Documents prestats 
/fons 

1,2 1,09 0,99 0,99 0,97 

Total documents 
prestats 

96.790 96.546 88.562 85.843 85.876 

 
 
 
La taula de la pàgina següent mostra, per tipus de material, el total d’exemplars que ofereix la 
Biblioteca Joan Triadú als ciutadans així com nombre total d’exemplars prestats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Les dades han estat extretes de les Dades estadístiques mensuals. Préstec per seccions. 
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 Exemplars 
prestats 

Exemplars no 
prestats 

Total 
exemplars 

Percentatge 
sobre el total 
de préstecs 

Llibre 26.242 45.992 72.164 68,08 % 

Lectura fàcil 290 576 866 0,75 % 

Lletra gran 49 30 79 0,12 % 

Còmic 1.374 646 2.020 3,56 % 

Llibre-e 0 0 0 0 % 

Total llibres 27.955 47.174 75.129 72,53 % 

Àudiollibre 93 53 146 0,24 % 

Àudiollibre-e 9 3 12 0,02 % 

Casset 0 9 9 0 

CD 3.717 2.568 6.285 9,64 % 

Disc de vinil 0 5 5 0 

Música-e 0 0 0 0 % 

Total 
enregistrament 

sonors 

3.819 2.638 6.457 9,90 % 

Blu-Ray 2 0 2 0,05 % 

DVD 2.461 1.068 3.529 6,38 % 

DVD musical 183 143 326 0,47 % 

VHS 7 124 131 0,01 % 

VHS musical 0 1 1 0 

Vídeo-e 0 0 0 0 % 

Total 
enregistrament 

vídeo 

2.653 1.336 3.989 6,88 % 

CD-ROM 46 129 175 0,11 % 

Curs llengua 881 374 1.255 2,28 % 

Joc PC 25 32 57 0,06 % 

Joc videoconsola 0 0 0 0 

Total electrònics 952 535 1.487 2,47 % 

Braille 2 0 2 0,05 % 

Làmina / Foto 0 2 2 0 

Mapa 74 317 391 0,19 % 

Partitura 61 733 794 0,15 % 

Altres 0 0 0 0 

Total altres formats 137 1.052 1.189 0,35 % 

Revistes 3.026 13.162 16.188 7,85 % 

Revistes-e 0 21 21 0 

Total revistes 3.026 13.183 16.029 7,85 % 

Total sense revistes 35.516 52.735 88.251 92,14 % 

Total amb revistes 38.542 65.918 104.460 100 % 
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La taula i gràfica següents mostren també el total de documents prestats durant l’any 2014, però 
en aquest cas segons les seccions de la Biblioteca. 
 
 
 Préstecs 

Fons general 34.085 

Fons infantil 26.037 

Música i Cinema 11.998 

Revistes 4.734 

Col·lecció local 1.006 

Petits lectors 875 

Magatzem 1.298 

Fons especial 5.112 

Total (sense revistes) 81.1428 

Total (amb revistes) 85.876 
 
 

 
 
 
�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 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Fons
general

Música i
Cinema

Col·lecció
local

Magatzem

Préstecs per secció. 2014



33 
 

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 (Roda de Ter 
i Manlleu, per exemple, han utilitzat en alguna ocasió aquest servei). 

 
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. 
 
Enguany no s’ha renovat el conveni entre la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona i la Caixa de Catalunya, que complementava el servei de missatgeria (via maleta).  
 
La taula següent mostra l’evolució del préstec interbibliotecari, des de l’any 2010 fins al 2014. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Documents 
deixats 

1.983 2.405 2.555 3.230 3.806 

Documents rebuts 2.798 3.254 2.812 2.725 2.743 
 
La Biblioteca, tal i com queda reflectit a la taula, ha deixat més llibres que no pas n’ha rebut, igual 
que va succeir l’any passat. Aquests dos darrers anys (2013 i 2014), la dinàmica del servei de 
préstec interbibliotecari ha canviat ja que s’han deixat més documents que no pas s’han rebut.  
 
�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. 
 
� El préstec a domicili continua tenint molt pocs usuaris i es realitza a través d’un voluntari de la 
Creu Roja.  
 
 
4.3. Servei d’accés a Internet i ofimàtica. Internet i + 
 
Durant l’any 2014, el servei d’Internet i + ha tingut un total de 20.464 usuaris (pels 18.326 de l’any 
2013), fet que significa un increment del 11,66 %. La mitjana diària del servei ha estat de 73 
usuaris.  
Les xifres mostren que, per cada 100 visites que ha rebut la Biblioteca, 15 han utilitzat el servei 
d’Internet    i +. A la taula següent, mostrem les dades d’ús relatives a les persones físiques i, per 
aquest motiu, el total d’usuaris que hi apareix reflectit és 20.410 (en comptes dels 20.464 usuaris 
que és el total d’usos que ha tingut el servei d’Internet i +). 
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Usos del Servei d’Internet i +. 2014 

Petits lectors (0 – 4 anys) 63 

Infants (5 – 14 anys) 4.570 

Joves (15 – 24 anys) 3.849 

Adults 1 (25 – 39 anys) 4.536 

Adults 2 (40 – 64 anys) 6.780 

Gent gran (més de 65 anys) 612 

Total 20.410 
 
 

 
 
Per grups d’edat, els usuaris que utilitzen més aquest servei d’accés a Internet i d’ofimàtica són els 
adults compresos en la franja d’edat de 25 a 39 anys, seguits dels infants i dels adults que es 
troben entre els 40 i els 64 anys. La gent gran continua essent, deixant de banda per raons 
evidents el grup de petits lectors (0 a 4 anys), la tipologia d’usuari que menys utilitza el servei, 
malgrat que el nombre de gent gran que ha utilitzat el servei d’Internet i + continua augmentant 
en relació als anys anteriors. 
 
 2013 2014 Percentatge d’increment i/ 

o disminució en relació al 
2013 

Petits lectors (0 – 4 anys) 45 63 ▲40 %      

Infants ( 5- 14 anys) 3.876 4.570 ▲17,90 %  

Joves (15 – 24 anys) 3.616 3.849 ▲6,44 %  

Adults 1 (25 – 39 anys) 5.583 4.536 ▼18,75 %  

Adults 2 (40 – 64 anys) 4.820 6.780 ▲40,66 % 

Gent gran ( més de 65 
anys) 

350 612 ▲44,85 % 

Total 18.290 20.410  
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En relació a l’any 2013, només en un grup d’edat, el dels adults compresos entre els 25 i 39 anys, 
s’ha produït una disminució d’usos del servei d’Internet i +. El grup d’edat en què que han 
augmentat més els usos del servei ha estat el de la gent gran, amb un 44,85 %. De fet aquesta és 
una tendència que ja es ve observant des de l’any 2011: 147 usuaris del grup de la gent gran l’any 
2011; 342, l’any 2012; 350, l’any 2013; i 612, aquest any 2014.  
 
 
4.4. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi 
 
El total d’usuaris del servei de Wi-Fi han estat, l’any 2014, de 13.864 (pels 12.223 de l’any 2013 i 
els 9.173 de l’any 2012). Per tant, aquest servei ha tingut una mitjana diària de 49 usuaris i ha 
incrementat els seus usos, respecte l’any 2013, en un 13,42 %. Per cada 100 visites que ha rebut 
la Biblioteca, 10 han fet ús del servei de Wi-Fi. 
 
La taula següent reflecteix els usos del servei de Wi-Fi de les persones físiques, i d’aquí que el total 
d’usos sumi 13.511, en comptes del 13.864 abans esmentats.  
 
 

Usos del servei de Wi-Fi. 2014 

Petits lectors (0 – 4 anys) 24 

Infants (5 – 14 anys) 1.820 

Joves (15 – 24 anys) 4.701 

Adults 1 (25 – 39 anys) 3.724 

Adults 2 (40 – 64 anys) 3.153 

Gent gran (més de 65 anys) 89 

Total 13.511 
 
 
Per grups d’edat, els què fan un major ús del servei de Wi-Fi són els joves, amb un total de 4.701, 
seguits dels adults compresos en la franja d’edat dels 25 als 39 anys. Aquestes xifres contrasten 
amb els usos d’Internet, on trobàvem que el grup d’edats que feia un major ús del servei era el 
dels adults que tenen entre 40 i 64 anys. Per tant, podem dir que els usuaris de major edat 
prefereixen Internet per sobre de Wi-Fi mentre que els usuaris més joves (el grup d’edat format 
pels usuaris de 15 a 24 anys i pel del grup d’edat de 25 a 39 anys), opten majoritàriament pel 
servei de Wi-Fi.  
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En relació a l’any 2013, veiem que els dos únics grups d’edat on ha disminuït l’ús del servei de Wi-
Fi ha estat el del grup de petits lectors i el del grup de la gent gran. De fet, per edat, un usuari del 
grup de petits lectors (0 – 4 anys) és poc habitual que faci ús del servei i, per tant, no ha 
d’estranyar la disminució de l’ús del servei en aquest grup d’edat concret.  
 
 
 2013 2014 Percentatge d’increment 

i/o disminució en relació 
al 2013 

Petits lectors (0 – 4 anys) 179 24 ▼86,59 % 

Infants (5 – 14 anys) 1.687 1.820 ▲7,88 % 

Joves (15 – 24 anys) 4.406 4.701 ▲6,69 % 

Adults 1 (25 – 39 anys) 3.483 3.724 ▲6,91 % 

Adults 2 (40 – 64 anys) 2.079 3.153 ▲51,65 % 

Gent gran (més de 65 
anys) 

197 89 ▼54,82 % 

Total 12.031 13.511  
 
 
4.5. 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 2014, s’han realitzat un total de 160 (per les 202 de l’any 2013), fet que significa 
una disminució del 20,79 % en relació l’any 2013. En les activitats organitzades per la Biblioteca 
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han participat un total de 2.524 persones (per les 1.573 de l’any 2013), fet que suposa un augment 
del 60,45 % en relació a l’any 2013. 
 
 

Tipologia d’activitats Nombre d’activitats Nombre de participants 

Nascuts Per Llegir (NPL) 3 141 

Hora del conte 9 455 

Sessions del club de lectura 66 704 

Presentació llibres 8 415 

Projecció pel·lícules 4 99 

Conferència 2 51 

Mostra documental 27  

Exposició sala 7  

Cessió d’espais 24 352 

Altres 10 273 

Total 160 2.524 
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Pel que fa a la relació entre les visites que rep la Biblioteca i el nombre d’aquestes visites que 
participa d’activitats de dinamització cultural, el percentatge de visites que han assistit a activitats 
de dinamització cultural ha estat de 1,84 % mentre que el percentatge d’assistents per activitat de 
dinamització cultural han estat del 15,77 %.  El percentatge d’activitats de dinamització cultural 
per cada 10.000 habitants és de 38,13 %.  
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Pel que fa al tipus d’activitats, hem continuat fent, en relació al 2013, el mateix nombre de 
sessions de l’activitat Nascuts Per Llegir i de Temps de contes i hem augmentat lleugerament el 
nombre de participants. També s’han mantingut, en el mateix nombre que l’any 2013, activitats 
com les mostres documentals, les conferències i la projecció de pel·lícules mentre que activitats 
com la presentació de llibres (8 aquest any 2014 per les 10 de l’any 2013) i l’exposició a sala (7 al 
2014; 9, al 2013) ha patit una disminució poc representativa. Ha disminuït una mica més que les 
activitats anteriors, la cessió d’espais a diferents agents del municipi, tot i que el nombre de 
vegades que s’ha cedit la sala polivalent continua essent elevat: 39, l’any 2013; 24, l’any 2014. 
 
En l’apartat “altres activitats”, un apartat que enguany també ha augmentat (de 6 l’any 2013 a 10 
l’any 2014), val la pena destacar 2 tipus d’activitat: la presentació a la Biblioteca dels treballs de 
recerca dels alumnes de Batxillerat i els Laboratoris d’experimentació lectora.  
Amb els centres de secundària, hem iniciat una activitat consistent en presentar els millors treballs 
de recerca de les diferents àrees: Ciència i Tecnologia, Humanitats, i Ciències Socials. Cada centre 
va triar el  millor treball de les diferents àrees i, durant 3 sessions, els alumnes van poder donar a 
conèixer la seva recerca al públic assistent. 
 
Els clubs de lectura continuen essent l’activitat més important de la Biblioteca i enguany hem 
incrementat el nombre de participants, tot i haver disminuït el nombre de sessions. El nombre de 
sessions dels clubs de lectura ha disminuït perquè no hem tingut tants grups del club de lectura en 
veu alta (un club de lectura de periodicitat setmanal). Cal destacar que aquest any 2014 hem 
iniciat un nou club de lectura: el club de lectura en francès. 
Cal comentar, respecte al nombre de participants als clubs de lectura que la xifra de 738 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 però això no vol dir que tinguem 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 ha continuat participant en l’activitat Lectura en femení, que organitza VicDones – 
SIAD Osona amb motiu del Dia Internacional de la Dona. També hem participat en altres activitats 
de ciutat com per exemple l’activitat organitzada per l’Ajuntament amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi en què la Biblioteca va muntar una parada amb contes perquè els nenes i nenes poguessin 
llegir i remenar contes mentre esperaven que comencés l’hora del conte programada per celebrar 
el dia de Sant Jordi. 
 
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 dos programes bàsics, que ja fa 
anys que es duen a terme i que tenen una gran acceptació entre la ciutadania: el projecte Nascuts 
Per Llegir i Temps de contes. A aquests dos programes, hi hem afegit l’any 2014 els Laboratoris 
d’experimentació lectora que esperem tinguin el mateix recorregut que estan tenint els altres dos.  
 

• 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 
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que pot satisfer. Les activitats que s’organitzen estan pensades pels diferents grups d’edat 
inclosos en el projecte: nens i nenes de 0 a 12 mesos, d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys. 

 
Pel que fa a les activitats, s’han organitzat un total de 3, amb un total de 141 assistents, fet que 
representa un lleuger increment (un 10,15 %) en relació a l’any 2013, en què el nombre 
d’assistents va ser de 128.  
 

 
 
   Nascuts Per Llegir: Ma i manetes. A càrrec de Sandra Rossi. 
   Adreçat a famílies amb nadons de 0 a 12 mesos. 
 
 

• 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 2014, s’han realitzat un total de 
9 sessions, amb un total de 455 assistents, una xifra molt semblant i lleugerament a l’alça 
de la de l’any 2013, en què van participar en l’hora del conte un total de 447 assistents. De 
les diferents sessions, organitzades al 2014, destaquem la realitzada amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut Mental, una activitat que fa ja 8 anys que es celebra i que es realitza al 
conjunt de les Biblioteques d’Osona.  
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  Temps de contes: Contes del tipi a càrrec de Caro Von Arend. Juny 2014 
 
 

• Laboratoris d’experimentació lectora són un espai de creació on les famílies experimenten 
al voltant de la lectura: llegir amb tots els sentits, la lectura entesa com a un conjunt de 
paraules, imatges i sons, la creació literària com un joc, la imaginació poètica com a forma 
artística. Un espai en què pares i fills comparteixen una activitat i una estona de lectura.  
 

 
3r Laboratori d’Experimentació lectora: El calendari d’Advent. Experimentem amb l’Àlbum 
il·lustrat. Novembre 2014 

 
 

• 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. 

• 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 
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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 2014-2015, en la categoria de 10 anys (amb un 
total de 14  participants) 

 
 
� 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. La Biblioteca Joan Triadú ha 
participat, pel que fa al curs 2014-2015, en la categoria de 15-16 anys del Premi 
Protagonista Jove (amb 6 participants).  
 

• 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.  

 
���� 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 
mensual i els seus membres es reuneixen a la Biblioteca, el darrer dimarts de mes, a les 
20:00 h. 
De les 9 sessions realitzades durant l’any 2014, 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.  

 

• El Club del llibre 
Al mes de maig va tenir lloc una nova edició del Club del 
llibre, un cicle de trobades amb escriptors a les 
biblioteques promogut per la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb diferents editorials. Aquesta 
col·laboració va fer possible portar a la Biblioteca 
l’escriptor Lorenzo Silva. 
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• 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 amb l’Aula d’extensió universitària de la gent gran d’Osona és un club 

que consta d’únicament 3 sessions que es realitzen entre gener i febrer. L’any 2014 es va 

comentar el llibre d’Alfred Bosch, L’Atles furtiu. Les sessions van ser conduïdes per Carme 

Rubio, professora de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat 

de Vic 

 

• Les conferències s’organitzen amb l’objectiu de donar a conèixer un tema d’interès o 
d’actualitat i de promoure la Biblioteca com a centre de dinamització cultural. Igual que 
durant l’any 2013, al 2014 es van realitzar 2 conferències, que van comptar amb un total 
de 51 assistents. 
 

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

• Les exposicions 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 2014, s’han 
fet un total de 7 exposicions. 

 

 
Exposició d’obres realitzades per alumnes de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Vic, amb motiu de les Segones Jornades Catalunya sense armaris. 
Maig 2014 
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• 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 2014, s’han realitzat un total 
de 27 mostres documentals.  

 
 

 
 

Mostra de llibres sobre l’època medieval que es va fer, a l’àrea de consulta 
general, amb motiu de la realització del Mercat Medieval a la ciutat. 
Desembre 2014. 

 
 

 
 

A l’àrea infantil, amb motiu del Mercat Medieval, també es van seleccionar 
llibres de castells, cavallers i de l’edat mitjana. Desembre 2014. 
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4.5.1. 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. 
 
Durant l’any 2014, s’ha pintat la sala polivalent per fer-la més acollidora. Una paret s’ha pintat de 
color gris i a l’altra s’hi ha realitzat un mural a càrrec d’una alumne de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny, en el marc del projecte de final de curs.  
 

 
 
La sala polivalent es posa a disposició de les entitats i associacions del municipi que ho 
requereixin. Durant l’any 2014 s’ha cedit la sala en 24 ocasions.  
 
� Clubs de lectura. S’ha continuat apostant pels clubs de lectura, adreçats a diferents sectors de 
la població.  
 
� Exposicions. Es continua prioritzant acollir exposicions que estiguin preparades per ser 
penjades a les guies que envolten el claustre de la Biblioteca, deixant d’aquesta manera lliure els 
espais de circulació pels usuaris.  
 
� Col·laboració amb els agents del territori. La Biblioteca organitza activitats en col·laboració 
amb els diferents agents del territori per establir vies de col·laboració, optimitzar recursos i 
aconseguir major visibilitat. 
 
La Biblioteca participa de les activitats organitzades per les diferents àrees municipals.  
 

 
 
4.6. Activitats de formació 
 
La Biblioteca Joan Triadú organitza, tal i com queda reflectit a la taula de la pàgina següent, 
diverses activitats de formació adreçades als diferents sectors de la població. Des de visites 
escolars  fins a sessions de lectura i/o de consulta, visites comentades, tallers de poesia, etc.  
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 Sessions de formació Participants 

Visites escolars. Escola Bressol 11 135 

Visites escolars. Primària 27 572 

Visites escolars. Secundària 5 135 

Sessions de lectura i/o 
consulta 

10 246 

Tallers de poesia 19 459 

Grups d’adults 5 63 

Casals d’estiu 5 124 

Tallers de capacitació digital 3 32 

Altres14 6 86 

Total 91 1.852 
 
 
Al llarg de l’any 2014, la Biblioteca Joan Triadú ha realitzat un total de 91 sessions de formació 
amb un total de 1.852 participants.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Hem inclòs en el grup “Altres” el Tapis (Associació sense ànim de lucre que treballa amb joves en rics d’exclusió 
psicosocial), l’Eina (el servei de formació i inserció laboral de l’Associació Sant Tomàs que s’adreça a persones amb 
discapacitat intel·lectual), El niu (un espai de Vic que proporciona a les famílies un entorn d’estímuls sensorials i 
recursos per afavorir el desenvolupament de l’infant), i la Universitat de Vic (ens han visitat els alumnes de 4rt de 
Magisteri) 

Sessions formació. 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

Visi
te

s E
sc

ola
 B

re
ss

ol

Visi
te

s P
rim

àr
ia

Visi
te

s S
ec

und
àr

ia

Ses
sio

ns
 le

ctu
ra

/co
ns

ult
a

Tall
er

s p
oe

sia

Gru
ps

 a
dult

s

Casa
ls 

esti
u

Tall
er

s c
ap

ac
ita

ció
 d

igi
ta

l

Altr
es

Nombre participants

Nombre sessions



47 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 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. 
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• 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 2014, s’han realitat un total de 44 visites escolars, amb la participació de 
15 escoles (12 de Vic i 3 de la comarca d’Osona) 15, i un total de 886 alumnes. 

  
Dins d’aquest grup, encara que no es tracta pròpiament de visites escolars, hi podem 
incloure els casals d’estiu. Han passat 5 casals municipals per la Biblioteca amb un total de 
124 participants. Un any més, hem ofert als casals d’estiu, com a activitat per realitzar a la 
Biblioteca, una activitat basada en els laboratoris de lectura realitzats per la Biblioteca 
durant el curs escolar. El laboratori que hem realitzat amb els casals d’estiu ha estat el 
Bestiari de poesia. 

 

• 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 2013-2014 hem pogut cloure els tallers de poesia amb un espectacle obert al 
públic, que ha tingut lloc al Teatre Atlàntida el divendres 21 de març, Dia Mundial de la 
poesia. Aquest nou format dels tallers de poesia ha fet possible que els familiars veiessin 
reflectits a l’escenari els coneixements adquirits pels seus fills als tallers de poesia i 
compartir una estona de poesia i de cultura. L’espectacle, Tal poema farà un any, 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 9 escoles16 
de primària de la ciutat, fet que vol dir que han passat pels tallers de poesia de la Biblioteca 
17 grups escolars i 397 alumnes.  
 
 

                                                           
15 Les escoles de Vic que han visitat la Biblioteca han estat: EBMV Serra de Sant-Ferm, EBMV Caputxins, EBM Horta 

Vermella; les escoles de primària de l’Andersen, Escorial, Pare Coll, Santa Caterina, Sentfores i Vic Centre; el Sagrat Cor 
de Vic i l’IES La Plana i la Universitat de Vic. De fora de la comarca ens han visitat: l’escola Quatre Vents (Manlleu) i 
l’escola Mossèn Cinto Verdaguer (Folgueroles) així com l’IES Bisaura. 
16

 Les escoles participants han estat: Andersen, Escorial, Guillem de Mont-rodon, Pare Coll, Salarich, Sant Miquel dels 
Sants, Santa Caterina, Sentfores i Sínia.  
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Espectacle de cloenda dels Tallers de poesia. Març 2014. 
 
 

• 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 4 sessions amb un total de 63 assistents. Els grups que 
ens han visitat corresponien al Casal Mossèn Guiteras, a l’Escola d’Adults Miquel Martí i Pol, 
l’Oficina d’Acollida de l’Ajuntament de Vic, i un grup de mares amb nadons que participen del 
programa Nascuts Per Llegir.  

 

• Sessions de lectura i/o consulta 
Han passat 10 grups escolars, amb un total de 246 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 cicle infantil de l’Escorial.  

 

• Formació en tecnologies de la informació 
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 2014, 3 persones han vingut a la Biblioteca a realitzar la prova per obtenir 
l’esmentada acreditació. 
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• Tallers de capacitació digital 
Durant l’any 2014, la Biblioteca ha realitzat també uns Tallers de capacitació digital, que han 
estat possibles gràcies a la col·laboració entre la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, la Fundació Vodafone i la Fundació Pere Tarrés. Aquests tallers 
s’adreçaven a majors de 55 anys i han consistit en 3 sessions de 2 hores cadascuna d’elles. Les 
3 sessions han tractat sobre: 
 

• 1a Sessió. Ús dels dispositius mòbils: com funciona el teu mòbil 

• 2a Sessió. Ús dels dispositius mòbils: Apps 

• 3a Sessió. Ús dels dispositius mòbils: Internet i missatges 
En cada sessió hem tingut el nombre màxim de persones que es podien inscriure: 12. 

 
 
4.7. 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. 
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 put d’informació que, durant l’any 2014, hem pogut tenir cobert des 
del 31 fins al 31 de desembre gràcies a un Pla d’Ocupació que ens ha permès tenir la figura 
del conserge ubicada en aquest punt. 
- 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.  
 
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.  
 

• 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 24 són butaques per a la consulta de revistes 
o per escoltar música. La Biblioteca disposa també de 8 punts d’autoescolta de cd’s. 
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 Àrea infantil Àrea d’adults 

Punts de lectura amb taula 36 68 

Punts de lectura sense taula  24 

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. 
 
 
4.8. 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 web17 és una eina gestionada pel personal de la Biblioteca, el qual s’encarrega 
d’omplir de continguts la web.  Durant l’any 2014, la web de la Biblioteca ha rebut un total de 
32.211 visites, amb una mitjana de 115 visites diàries i un total de 0,76 visites al web per habitant. 
 
 
� El portal de la Diputació de Barcelona: la Biblioteca virtual18. 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 
lectura19 d’adults i som presents a diferents xarxes socials. Tant el bloc com les xarxes socials han 
esdevingut un instrument que facilita a la Biblioteca l’elaboració de continguts web, que agilita 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.  
 
 
 
 
 

                                                           
17

 www.bibliotecadevic.com 
18

 http://bibliotecavirtual.diba.cat 
19

 http://decasaalclub.blogspot.com 
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Xarxes socials Nombre visites 

Web de la Biblioteca 32.211 visites (durant l’any 2014) 

Web de l’àrea infantil i juvenil 6.506 visites (durant l’any 2014) 

Bloc del club de lectura 88.306 (durant l’any 2014) 

Facebook 3.197 “M’agrada” (des de la creació del compte) 

Twitter 608 seguidors (des de la creació del compte) 

Google + 46 seguidors 

9.576 visualitzacions 

Flickr 634 fotos (des de la creació del compte) 

38 àlbums (des de la creació del compte) 

Youtube 22 vídeos (durant l’any 2014) 

760 visualitzacions (durant l’any 2014) 

Pinterest 93 seguidors 

26 taulers (des de la creació del compte) 

Issuu 122 publicacions 

2.564 visualitzacions (des de la creació del compte) 
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5. Relacions amb les entitats 
 
La Biblioteca Joan Triadú treballa amb les diferents entitats 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 2014, 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 entre gener i febrer i 
que consta de 3 sessions. La Biblioteca cedeix la sala polivalent per a la realització del club, 
s’encarrega de proporcionar els diferents exemplars del llibre llegit i de contractar la 
persona que conduirà el club de lectura. No obstant això, qui assumeix el cost del 
professional que realitza l’activitat, així com el cost que suposa convidar, quan s’escau, 
l’escriptor del qual s’ha llegit el llibre, és l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
d’Osona. A banda d’aquestes sessions de club de lectura, enviem trimestralment notícia de 
les novetats que arriben a la Biblioteca així com d’activitats que realitzem.  

 

• Escoles bressol municipals 
Les escoles bressol municipal col·laboren en el projecte Nascuts Per llegir. Es visita cada 
escola per explicar als nens i nenes un conte, per ensenyar una selecció de contes que es 
poden trobar a la Biblioteca i per fer la cessió en préstec d’un lot de contes de la Biblioteca. 
També portem a terme el projecte de la “Maleta viatgera”, que conté un lot variat de 
llibres (per a infants però també per a pares) que circularà entre les famílies dels infants.   

 

• 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 funcionat durant el curs 2012-2013. També hem acollit alumnes de 
pràctiques procedents de l’Associació Sant Tomàs. 
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• 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). 

 

• Cineclub Vic 
Hem col·laborat amb el Cineclub de Vic en el projecte Llegir el cinema, fent una exposició de 
documents relacionats amb les sessions projectades en el marc d’aquest programa i 
participant de la projecció de la pel·lícula: el dia de la sessió, presentàvem el llibre del qual es 
projectava la versió cinematogràfica i participàvem del posterior debat que s’encetava una 
vegada vista la pel·lícula.  

 

• 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. 
 

• Vic Japan Festival 
Hem col·laborat deixant documents per a exposar a la parada que van muntar per donar a 
conèixer el Festival: van fer-los un lot de còmics manga, llibres de cuina japonesa, bonsais, 
llibres d’història i geografia de Japó, pel·lícules de directors japonesos, etc.  
 

• Festival Protesta 
Hem participat en la Revetlla de Sant Jordi organitzant una activitat en el marc del Festival 
Protesta celebrat a la ciutat durant el mes d’octubre: projecció de 2 curtmetratges de crítica 
social i conferència sobre Henri D. Thoreau, a càrrec d’Alícia Garcia Ruiz.  
L’empresa Pastoret va obsequiar els assistents a l’acte amb un iogurt. 

 

• Tal com som 
Amb motiu de la realització a la ciutat de Vic de les Segones Jornades Catalunya sense armaris, 
la Biblioteca ha col·laborat amb l’Associació Tal com som organitzant diferents actes: una 
exposició, un club de lectura i una mostra documental (acompanyada de la consegüent guia de 
lectura). 
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5.1. Aspectes a destacar 
 
 

 
� Col·laboració amb els agents del territori. 

Les línies d’actuació de la Biblioteca passen per 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. 

 
 
 
 

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 Biblioteca edita guies de lectura per donar a conèixer el seu fons documental. Aquestes 
guies s’elaboren en base a un tema d’interès o d’actualitat pels usuaris i a les activitats que 
la Biblioteca realitza. A part d’aquestes guies, s’edita la guia de publicacions periòdiques 
(que recull tots els títols de revistes i de diaris que rep la Biblioteca. 
 

• 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 persona que porta el blog del club de lectura ha estat entrevistada per la revista Lo 
cantich: 
http://www.locantich.cat/2014/02/de-casa-al-club-xarxa-literaria-blogs.htmlió 

• La Directora de la Biblioteca ha estat present en la roda de premsa, realitzada l’11 de març 
de 2014, sobre l’Exposició Experiències matemàtiques, un projecte en el qual la Biblioteca 
ha participat realitzant una hora del conte relacionada amb l’exposició. 
Hem participat també en la roda de premsa, convocada pels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i realitzada el 
13 de març de 2014, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. I en la posterior roda de 
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premsa que va tenir lloc a la Biblioteca Joan Triadú, el dijous 29 de març de 2014, per 
parlar de l’espectacle de cloenda dels Tallers de poesia del curs 2013-2014. 

 

• Periòdicament, s’envia informació sobre les activitats de la Biblioteca als mitjans de 
comunicació locals i comarcals.  
 

• Les entitats amb les quals col·laborem han fet difusió a les seves xarxes socials de les 
activitats realitzades conjuntament per la Biblioteca. Així, 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 2014. 
 

• Arran de la col·laboració amb Tal com som, les activitats de la Biblioteca han sortit al 
programa realitzat amb motiu de les Segones Jornades Catalunya sense armaris:  
www.talcomsom.org/catalunya-sense-armaris 

 

• La web de la Fundació Centre Mèdic-Psicopedagògic d’Osona ha fet difusió dels actes 
organitzats amb motiu del Dia Mundial de la Salut mental. 

 

• També la web del Centre d’Informació de la Discapacitat de la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer ha fet difusió dels actes que organitzem les Biblioteques d’Osona, coordinades 
per la Biblioteca Joan Triadú, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental: 

http://cidiscapacitat.wordpress.com/2014/10/08/activitats-en-el-dia-mundial-de-la-salut-mental/ 

• Al web www.titulars.cat es va publicar notícia de l’hora del conte realitzada a la Biblioteca, 

La carretera bona, que pretenia acostar l’educació viària als infants de Vic 
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7. Suggeriments, queixes i incidents 
 
� Pel que fa a les queixes rebudes per part dels ciutadans, s’ha rebut una queixa a través de la 
bústia del ciutadà de l’Ajuntament de Vic on s’exposava el mal funcionament de la bústia de 
retorn de documents així com el mal estat dels ordinadors que hi ha a la Biblioteca.  
 
Una altra queixa rebuda ha estat la del mal estat dels lavabos ubicats al vestíbul de la Biblioteca. 
 
Ambdues queixes han estat degudament respostes per la Directora de la Biblioteca. 
 
�Pel que fa als suggeriments, s’ha rebut la petició d’un ciutadà que sol·licita que la Biblioteca obri 
també dissabte a la tarda i diumenge. 
 
Un altre suggeriment que ens han fet arribar ha estat el de ubicar en un altre lloc més visible el 
plafó d’anuncis d’activitats locals i comarcals que hi ha al vestíbul de la Biblioteca.  
 
� En relació als incidents produïts durant l’any 2014, hem d’esmentar:  
 

• El 22 de gener de 2014, unes adolescents de 13 anys presenten una queixa al taulell 
perquè uns nois (d’uns 18 anys) les han coaccionades i les volien tancar al lavabo. Es va 
avisar a la Guàrdia urbana, que va venir a la Biblioteca però no es va poder identificar els 
nois en qüestió, malgrat que es va anar al Museu per comprovar les imatges enregistrades 
per la càmera de seguretat que hi ha al vestíbul.  

• La mateixa tarda del 22 de gener, però més tard, una treballadora de la Biblioteca és 
amenaçada en avisar dos nois que obstaculitzen l’entrada a la Biblioteca a la resta 
d’usuaris. Es va tornar a avisar a la Guàrdia urbana però el resultat va ser el mateix que en 
l’anterior cas: no es va poder identificar els nois que havien realitzat l’amenaça. 

• Al febrer es va produir una baralla, dins la mateixa biblioteca (concretament a l’àrea 
d’adults), entre uns adolescents (15-17 anys). Els vam poder separar i retenir-los fins que 
va arribar la Guàrdia urbana i els va prendre declaració. A un d’ells li vam haver de fer una 
petita cura perquè sagnava a causa de la baralla. 

• També al febrer una usuària va agredir verbalment una persona que venia a participar d’un 
taller de llenguatge de signes que es feia a la sala d’activitats, conjuntament amb els 
Centres Cívics.  

• Al mes de maig es va produir el robatori d’una bicicleta que havien deixat aparcada al 
vestíbul de la Biblioteca, sense lligar. L’usuari va presentar una denúncia als mossos 
d’esquadra. 

• Al maig, uns nois entre 17 i 19 anys van amenaçar dues treballadores de la Biblioteca, quan 
els van fer fora del servei d’internet per ocasionar aldarulls. En aquest cas, com que van 
sortir de la biblioteca, i malgrat proferir amenaces, no es va avisar a la Guàrdia Urbana. 

• Al mes de juny, un treballador de la Biblioteca va voler fer fora un grup de nois d’uns 17 
anys i un d’ells va reaccionar de manera violenta i va agafar un expositor informatiu del 
taulell d’informació i préstec i el va amenaçar de llançar-li dit expositor a sobre. Per sort, 
l’agressor s’ho va repensar i va acabar llançant a terra (i no sobre el treballador) l’expositor 
en qüestió i no hi va haver cap ferit. Es va informar a la Guàrdia urbana però no vam poder 
retenir l’agressor fins a la seva arribada i no se’l va poder identificar. 

• Al  mes de juny, un grup d’adolescents de 15 anys, als quals s’havia fet fora de la Biblioteca 
per mal comportament, van tirar globus d’aigua al passadís que condueix als lavabos i van 
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deixar tot el passadís ple d’aigua. Vam avisar la Guàrdia Urbana perquè estigués una 
estona pels voltants de la Biblioteca.  

• També al juny, en fer fora de la Biblioteca a una adolescent, es va faltar al respecte al 
treballador que la va avisar. En aquest cap no vam avisar la Guàrdia Urbana perquè la noia 
va acabar marxant de la Biblioteca. 

• Al mes d’agost, una usuària ha faltat al respecte i ha insultat greument una treballadora de 
la Biblioteca. A la usuària que ha realitzat els insults a una treballadora de la Biblioteca, se li 
ha aplicat el què el reglament estableix en aquests casos. 

• Els lavabos (tant el d’homes com el de dones) estan plens de pintades, que s’han anat fent 
al llarg de l’any i que no sabem qui ha fet. També ha desaparegut paper de wc (o el tiren 
tot a terra) i hi ha usuaris que malbaraten el sabó, tirant-lo a terra dels lavabos, provocant 
que algú pugui relliscar. 

 
 
 
 
7.1. Aspectes a destacar 
 

 

 
� El fet que no disposem d’una persona que pugui estar al vestíbul comporta que s’acumulin, en 
un espai que és de trànsit, grups de joves i adults que, a vegades, obstaculitzen l’entrada dels 
usuaris a la Biblioteca. 
 
� Des del 31 de juliol, però, i gràcies a un Pla d’Ocupació, disposem de la figura del conserge. Això 
ha comportat una dràstica disminució del nombre d’incidents registrats a la Biblioteca. 
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8. 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. Una col·laboració que comporta 
l’optimització de recursos, una major visibilitat i la creació de sinèrgies que beneficien els diferents 
agents del municipi. 
 
� La Biblioteca és un equipament molt visitat pels ciutadans però hi ha hagut, durant l’any, 
problemes d’odre públic que cal solucionar ja que van en detriment de la bona imatge de la 
Biblioteca. S’ha treballat amb l’Ajuntament per posar fi a aquests problemes i per fomentar el bon 
ús dels serveis. Així, des de l’1 de juliol hem pogut comptar amb la figura del conserge, fet que ha 
comportat la disminució dràstica d’incidents d’ordre públic registrats a la Biblioteca. Aquesta 
figura però no hem aconseguit integrar-la com a part de la plantilla de personal sinó a través d’un 
Pla d’Ocupació i haurem de continuar treballant perquè aquesta figura sigui present en l’equip de 
professionals de la Biblioteca.  
 
� 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 2015 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 a través de la xarxa d’Internet.  
 
� 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 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 com les presentacions d’autors locals i comarcals, una activitat que contribuirà a 
difondre la col·lecció local de la Biblioteca. A l’hora, cal buscar fórmules de finançament 
alternatives a les existents fins ara, que permetin desenvolupar aquest programa de foment de la 
lectura.  
 
� La Biblioteca continuarà apostant pels serveis virtuals, aprofitant les possibilitats que ofereixen 
les xarxes socials per arribar a un públic molt més ampli.  
 
 
 
 
 
 
 


