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Biblioteca Joan Miró 
 
2010 ha estat un any significatiu per la biblioteca Joan Miró. Ha complert 20 anys, una més que majoria d’edat! 
 
Des que aquella diada de la Mercè va obrir portes, ha acollit un públic molt divers i canviant en els seus interessos. Ha passat de 
ser una biblioteca “moderna”,  a oferir els seus serveis amb d’altres biblioteques de la xarxa, ben dotades de fons, amb un espai i 
horari molt més ampli que ella. Els nostres usuaris s’han tornat usuaris de totes elles però ens continuen freqüentant 
 
Tots plegats hem vist com les noves tecnologies i concretament, Internet, canviaven la nostra vida i la nostra relació amb l’entorn 
informatiu. Nous pc’s  han permès consultar Internet des de la biblioteca i el wi-fi connectar-se amb el portàtil. Així ens hem anat 
adaptant a les noves necessitats dels usuaris. 
 
Una petita narració de contes amb acompanyament musical: Clau de conte amb Patricia Mc Gill i els seus músics van aplegar a 
antics i nous usuaris per la celebració de l’aniversari 
Es va aprofitar el tancament del mes d’agost per polir el parquet i pintar les parets 
 
El nombre de visitants s’ha mantingut cap a les 800 persones diàries, tot i que fa un parell d’anys la biblioteca tanca per Setmana 
Santa, Nadal i el mes d’agost 
 
El préstec i la consulta d’Internet també ha estat constant. Les visites escolars, que són com el baròmetre de la relació entre les 
escoles i la biblioteca, han augmentat lleugerament.  
 
Les activitats relacionades amb la promoció de la lectura, especialment els clubs de lectura, tant els d’adults con l’infanti l,  són 
molt freqüentats i tenen una important llista d’espera 
 
 
Biblioteca Sagrada Família 
 
La Biblioteca Sagrada Família es troba en un moment d’expansió que ha aprofitat  per a reforçar la xarxa de biblioteques de 
l’Eixample, dins la xarxa de Biblioteques de Barcelona. Un dels objectius prioritaris per al 2010  ha estat reforçar al màxim la 
col·laboració, el treball cooperatiu i en xarxa entre les biblioteques del districte, així com amb el  Districte, per tal d’anar creant 
una “marca Eixample” que sigui referent d’innovació i qualitat. 
 
Els objectius de treball conjunt de les Biblioteques de l’Eixample pel 2010 s’han emmarcat dins les següents línies estratègiques: 
- Les col·leccions. 
- Els serveis. 
- Les activitats culturals i de foment de la lectura. 
- La gestió, la comunicació i el treball en xarxa. 
 
Es destaca la celebració conjunta del 150è Aniversari de l’Aprovació del Pla de l’Eixample en l’Any Cerdà, iniciada a la Mostra 
d’Entitats del Districte de l’Eixample al 2009. La celebració del l’Any Cerdà ha estat una molt bona oportunitat per a consolidar el 
treballar en xarxa entre totes les biblioteques del districte, així com la cooperació amb els diferents agents culturals i socials del 
territori. Les biblioteques de l’Eixample han programat conjuntament amb el Districte tot un seguit d’activitats per a commemorar 
aquest esdeveniment: l’exposició itinerant i de producció pròpia “L’Eixample de les persones”, diverses xerrades, el taller del Joc 
de l’any Cerdà, la realització d’una guia de lectura i exposicions de documents a les biblioteques.  
 
A l’estiu del 2010 la Biblioteca Sagrada Família ha celebrat el seu tercer any de vida i es consolida com la biblioteca central del 
districte.  
 
Cal destacar però, que el nou context econòmic i social, així com els canvis produïts pel Millenium, sumat a l’alt volum d’ús de 
l’equipament, a uns horaris d’obertura molt amplis i a una plantilla escassa pel que fa al nombre de treballadors però molt 
pressionada, ha obligat a replantejar-se l’oferta de serveis i activitats de la biblioteca. Apostant per un servei de biblioteca pública 
de qualitat on es prima la qualitat davant la quantitat. 
 
La Biblioteca Sagrada Família està especialitzada en Ciència i Medi Ambient. Un dels objectius prioritaris pel 2010 ha estat 
consolidar la presència de la biblioteca en la programació sobre Ciència a nivell de ciutat. Aquest objectiu ha estat plenament 
aconseguit ja que hem participat en els diferents esdeveniments “científics” de Barcelona: Setmana de la Ciència, Setmana de la 
Ciència, Festa de la Ciència, Setmana del Cervell, Fira del cervell, etc.  
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La Biblioteca ha programat un ampli ventall d’activitats sobre ciència: exposicions (“Arrugas”, “16 científiques catalanes”, etc. ) 
club de lectura de salut, club de lectura de ciència,  el cicle Visions de la ciència, tallers, xerrades, etc.  
 
També cal destacar la presència de la biblioteca fora de les seves instal·lacions muntant racons de lectura amb documents de la 
biblioteca acompanyats de guies de lectura en tots aquells esdeveniments científics de la ciutat on ha estat possible: Fira del 
cervell, Festa de la Ciència, Jornada de Portes Obertes al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, etc. 
 
 
Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver 
 
Després de tres anys de la presència de la biblioteca en el barri, l’objectiu fonamental ha estat l’actuació plena en la xarxa local, la 
millora de processos i la consolidació de les accions positives aconseguides fins ara. 
 
Pel que fa a la col·lecció, s’han creat dos nous centres d’interès: el racó de l’opositor i el racó d’acollida. Aquest darrer racó dirigit 
no només als nouvinguts sinó també a totes les persones que els acullen. Respecte el fons en general, s’ha gestionat un calendari 
d’expurg i s’han elaborat polítiques de fons d’acord amb les fixades des de Biblioteques de Barcelona.  
 
En els serveis, destaca l’organització del servei de lectura i préstec a domicili, amb una resposta elevada de voluntaris i la difusió 
extensa a entitats del barri i a usuaris potencials,  amb la cooperació amb la tècnica de discapacitats del districte. 
Aquest ha estat també el primer any de la recollida d’indicadors del servei d’informació, fet que ha possibilitat obtenir dades de 
millores necessàries, les quals  s’han tingut present en el pla d’acció del 2011.   
 
La gestió de les oportunitats que genera treballar amb les TIC ha comportat augmentar els serveis virtuals, apropant la biblioteca a 
nous públics, alhora que facilitant les gestions i ampliant el ventall de serveis als nostres usuaris habituals.   
 
La promoció d’activitats culturals al voltant de l’especialització ha anat en augment, així com les activitats de dinamització a la 
lectura, mantenint-ne la seva qualitat. Destaquen les més de 10 exposicions (4 sobre col·leccionisme) i les més de 15 activitats 
organitzades des de la mateixa biblioteca i en col·laboració amb agents territorials. 
 
S’han enfortit els vincles amb la comunitat educativa, amb la creació d’una mascota per la sala infantil, amb la participació de les 
escoles, l’associació de veïns i el centre cívic. La consolidació del club juvenil amb l’escola pública del barri i la realització del cicle 
“Què llegim”, per a potenciar el racó de pares i mares. Iniciatives totes elles que han estat tot un èxit de participació i satisfacció. 
 
S’han establert polítiques de difusió i ampliat les actuacions en participació amb agents del barri, districte i ciutat: el PIAD, serveis 
socials, espai de gent gran, centre de dia, escoles, AAVV, centres culturals…  
A nivell territorial, s’ha participat en el consell rector de l’arxiu del barri, en les reunions sobre el pla de futur del territori i s’ha 
creat el consell d’equipament de barri. 
 
En definitiva, la biblioteca continua sent un referent en la promoció de la lectura, en la formació de les TIC i un equipament de 
proximitat que ofereix informació, coneixement i oci a la seva comunitat. 
 
 
Biblioteca Sofia Barat 
 
Aquesta és la biblioteca de la Dreta de l’Eixample que amb 535 m2, un equip format per 6 persones ha atès un total de 108.095  
usuaris, una mitjana de 439 usuaris al dia.  
 
Com equipament de proximitat col·labora  i manté relacions amb diferents entitats del barri i amb la dinàmica sociocultural del 
districte programant conjuntament una sèrie d’activitats i participant en les diferents festes populars com la Festa Major de la 
Dreta de l’Eixample. El 2010 amb motiu del Any Cerdà, iniciat el 2009, la biblioteca ha participat amb el Joc d’en Cerdà. 
 
Aquest any s’han treballat sobretot dos grups d’usuaris: Els preadolescents i gent gran. 
 
Els preadolescents: per tal d’atraure el públic d’aquesta franja d’edat, s’ha actualitzat i adequat el fons adreçat a aquests usuaris 
adquirint documents tenint en compte les noves tendències en els diversos suports, així mateix, per tal de dinamitzar i difondre 
aquest fons, s’han elaborat llistes i exposicions de novetats. El resultat d’aquestes accions s’ha vist reflectit en un augment de 
préstec d’aquests documents. Aquesta línia de treball continuarà durant el 2011 ampliant-ho als joves. 
 
Pel que fa a la gent gran, oferim d’una banda, un espai de conversa i relació i de l’altre el servei de préstec i lectura a domicili. 
Tertúlies BIB!, una trobada mensual, conduïda per una professional, on es comparteixen i intercanvien opinions i experiències a 
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partir d’un tema prèviament escollit pel grup. Les tertúlies van acompanyades de llibres, pel·lícules i CD’s  referents al tema tractat 
que la biblioteca selecciona prèviament. Préstec i lectura a domicili: mantenim el servei de préstec i lectura a domicili iniciat fa 6 
anys. Enguany ha coordinat un equip de 10 voluntaris ha atès a 2 residències i 8 persones. 
 
Dins el procés de millora continua, s’han establert d’un conjunt de bones pràctiques, en els diferents serveis i tasques. Són 
mesures per el dia a dia que ajuden a no caure en rutines i estableixen prioritats especialment en el servei d’informació i en 
l’atenció a l’usuari. 
 
Com que no podem oferir tants espais, activitats i fons com altres biblioteques més grans, sempre hem volgut posar l’accent en la 
qualitat del servei d’informació i en l’atenció personalitzada als usuaris. 
 
Des de setembre del 2009 tenim dos nous canals de comunicació: Web de la biblioteca i Facebook,, aquest any s’ha potenciat 
aquestes dues eines per fer-nos visibles i prestar serveis virtuals. 
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LES BIBLIOTEQUES DE SANTS – MONTJUÏC 
 
Biblioteca de Districte: Vapor Vell 
Biblioteques de barri:  Francesc Candel 
   Poble Sec – Francesc Boix 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Vapor Vell Músiques Urbanes 3 + servidor 1 1 4 

Francesc Candel Automòbil i sostenibilitat sostenible 11 + servidor 1 1 12 

Poble Sec – Francesc Boix 
La cultura de la Pau i la Guerra Civil espanyola; Francesc Boic i els 
camps de concentració nazis 

3 + servidor 1 1 3 

 
 
 

    
 

    
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 

SANTS -MONTJUÏC Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

Francesc Candel 137.635 559 110.099 448 23.874 162 1.135 57 2.936 1.502 17.620 4.996 47.359 

Poble-Sec Francesc Boix 126.287 497 101.091 398 29.967 22 78 47 1.004 1.800 19.002 1.294 37.379 

Vapor Vell 379.218 1.277 232.595 783 69.807 22 151 74 2.301 3.838 46.630 6.539 96.605 

TOTAL DISTRICTE 643.140 2.334 443.785 1.629 123.648 206 1.364 178 6.241 7.140 83.252 12.829 181.343 
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Biblioteca Francesc Candel 
 
El 2010 ha estat un any en el qual hem establert relació amb diferents associacions i entitats del barri, les quals ens han ofert la 
possibilitat d’ensenyar tot l’ampli ventall de serveis que els podem oferir, i hem realitzat també activitats conjuntes.  Les més 
destacades han estat: 
- Amb el Centre d’Estudis Montjuïc continuant amb el cicle de conferències sota el nom Parlem dels barris de la Marina, on 

bimensualment es fa una xerrada sobre un barri determinat amb protagonistes dels mateixos barris acompanyada d’una 
exposició fotogràfica. La col·laboració amb el CEM també ens ha ofert la possibilitat d’acollir l’exposició La setmana tràgica als 
barris de Barcelona, motius i fets. 

- Amb l’Escola Proa, oferint classes de música per a discapacitats. Diferents veïns del barri assisteixen setmanalment a aquestes 
classes i tenen la possibilitat quan la classe finalitza d’utilitzar diferents serveis de la biblioteca. A més a més la biblioteca va 
acollir el mes de desembre l’exposició Música a l’abast, la música de les persones amb discapacitat. 

- Inici del servei de préstec a domicili. Mitjançant voluntaris hem començat a oferir el servei de préstec a domicili al Casal de 
Gent Gran la Capa, i a diferents usuaris del barri. 

- Col·laboració amb el Centre Ocupacional ASPROSEAT, amb el qual hem realitzat diferents activitats, com la celebració de l’any 
Maragall.  

- Col·laboració amb l’Associació de Familiars Cuidadors de Persones Dependents de la Marina, oferint el nostre espai perquè 
puguin realitzar les seves trobades setmanals. 

- Inici de participació en l’activitat La Marina Juga, activitat central del programa Temps de Barri. En aquesta jornada lúdica la 
biblioteca surt al carrer amb la resta d’entitats del barri a explicar a la gent els nostres serveis i activitats. 

- Juntament amb el Memorial Democràtic Seat i la biblioteca Fort Pienc s’ha organitzat l’exposició Arquitectura de la Seat. 
- Exposició de pintures de la  Fundació Catalana de Llars Residencials, ubicada al barri i que treballa per les famílies que tenen 

persones amb discapacitats. 
- Inici de col·laboració amb la fundació Paco Candel amb el programa Paco Candel a l’aula, amb la conferència de Patricia 

Gabancho, els reptes de la nova immigració. 
 
És important destacar pel que fa a la col·lecció, l’inici de dos nous centres d’interès, com són el de cinema documental i el de 
videojocs. També s’ha creat un espai de dinamització de cinema on es van recopilant diferents informacions sobre cinema: 
novetats de la biblioteca, informacions de la filmoteca, projeccions de pel·lícules a la ciutat de Barcelona... 
 
 
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix 
 
Aturar-se uns moments, fer la vista enrere i mirar d’extreure conclusions sobre la tasca realitzada al llarg d’un any no és fàcil. No 
ho és perquè el temps corre a molta velocitat, a vegades en contra, i ens arrossega sempre cap endavant. Sembla que no tenim 
pausa. Però val la pena girar-se i veure com han evolucionat alguns dels projectes més emblemàtics o significatius que es van dur a 
terme a la biblioteca del Poble-sec durant el 2010. 
 
L’any va arrancar fort, amb la exposició fotogràfica i conferència “Auschwitz Update” de Víctor Castelo, una visió personal i 
moderna del camp de concentració, presentada el 27 de gener, dia mundial de l’holocaust. Si ho sumem a la presentació del llibre 
“El fotògraf” d’Òscar Palazón, ficció  inspirada en la persona de Francesc Boix, són les dues propostes més destacades sobre la 
nostra especialització dutes a terme. 
 
El mes juny ens va portar cinema. El cicle de documentals “+MIRADES 2010” va esdevenir el complement visual perfecte per al 
públic fidel al nostre centre d’interès de documental social. La programació combinava treballs reconeguts com “Nadar” (Carla 
Subirana), esperats com “Morir de día” (Laia Manresa i Sergi Dies) o d’altres més experimentals com “Je ne suis pas moi-même: Jo 
no sé qui sóc” (Alba Mora i Anna Sanmartí). El cercle de la “no ficció” quedaria tancat l’últim trimestre de l’any amb el “Taller de 
realització de documentals” (Atrapa la paraula), que afegiria formació a la oferta cultural.   
 
Hem deixat el més important pel final, el treball amb el territori, escoles, entitats i centres culturals i associatius del barri. 
Destaquem el cicle de xerrades anual del CERHISEC (Centre de Recursos Històrics del Poblesec), el grup de treball de la memòria 
provinent del CAP Les Hortes, l’inici de col·laboració amb l’Espai 12@16 i la entrada per primer cop de la biblioteca en la 
programació de Festa Major, amb l’organització del Concurs Fotogràfic Francesc Boix. 
 
Un any d’objectius assolits  i d’altres desestimats, de públics consolidats i públics nous, de canvis i estabilitat, camí dels 10 anys de 
servei al Poble-sec. 
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Biblioteca Vapor Vell 
 
L’any 2010 la biblioteca Vapor Vell va complir el seu desè aniversari. Aquesta avinentesa especial va marcar les activitats i el treball 
a desenvolupar al llarg dels 12 mesos. Per això es va elaborar una estratègica campanya d’accions que tenien com a objectiu 
millorar la biblioteca, difondre l’especialització, treballar la història de l’edifici i compartir aquesta efemèride, en definitiva, amb 
els usuaris gràcies a una sèrie d’accions ambicioses. Aquestes són les iniciatives més rellevants d’enguany relacionades amb 
aquesta campanya: 
 
- Renovació d’infraestructures: després d’un ús intensiu durant 10 anys tant el material de la biblioteca com el mobiliari i els 

seus dispositius exigien una millora integral. Es va aconseguir una renovació quasi total de mobles, prestatgeries, butaques i 
dispositius electrònics. La biblioteca ha experimentat així la millora més gran des de la seva creació. 

- Campanya de comunicació: Es van difondre les xifres estadístiques que expliquen la seva activitat, mitjançant una exposició 
permanent presencial i virtual. A l’exposició s’explicaven els 10 anys d’activitat de la biblioteca, que ha estat incessant, Alguns 
aspectes més importants de la mateixa eren: més de 3.500.000 visites (una mitjana de 1.348 visitants diaris); més de 
2.300.000 préstecs (quasi 900 préstecs diaris); augment de la col·lecció en un 300%, arribant als més de 92.000 documents; 
realització de més de 1.000 activitats amb més de 27.000 assistents.  

- Campanya d’activitats musicals: la música moderna és l'especialització de la biblioteca i el que li està donant més ressò. Les 
activitats van incloure concerts de bandes emergents (Very Pomelo, Ultraplayback...), sessions temàtiques de DJ’s, tallers de 
hip-hop, tallers de tecnologia musical amb Guillamino, i una sessió especial del Music Spy Club amb la cantant Christinta 
Rosenvinge.   

- Concurs literari exprés. Es va organitzar un certamen literari executat i resolt en un sol dia. Es convoca als participants al matí; 
se’ls hi dóna 1 h. y 30 minuts per escriure en base a unes consignes que es fan públiques just abans de començar i per la tarda 
es lliuren els premis. El concurs va tenir un èxit inesperat (fins a arribar a esgotar les places) i va permetre a molts usuaris que 
participen als tallers i clubs de lectura de la biblioteca exhibir les seves dots literàries. 

- Exposició històrica: la fàbrica del Vapor Vell té una història molt llarga i significativa. Per això es va preparar una extensa 
exposició que recollia totes les principals dades i esdeveniments de la seva vida, i es va acompanyar amb una campanya de 
col·loquis sobre la història fabril del barri. L’exposició es podia seguir també virtualment.  

 
Tota aquesta campanya va fer que la biblioteca extremés els seus recursos de comunicació. Al llarg del 2010, la biblioteca es va 
prodigar en Facebook, blocs especialitzats, Twitter, Web i mailings massius. Això va permetre arribar al màxim d’usuaris de la 
forma més eficaç, de forma que la campanya va poder ser seguida per milers d’usuaris. 
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LES BIBLIOTEQUES DE LES CORTS 
 
Biblioteca de Districte:  Les Corts - Miquel Llongueras 
Biblioteca de barri:  Can Rosés 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Les Corts – Miquel Llongueras Esports i jocs 5 + servidor 1 1 6 

 
 
 

    
 

    
 
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 

LES CORTS Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats 
Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

Can Rosés 109.902 433 82.154 323 15.799 9 51 71 2.481 1.363 24.313 2.025 43.408 

Les Corts-Miquel Llongueras 206.224 726 143.080 504 25.798 52 246 75 1.722 1.899 26.508 3.968 82.821 

TOTAL DISTRICTE 316.126 1.159 225.234 827 41.597 61 297 146 4.203 3.262 50.821 5.993 126.229 
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Biblioteca Can Rosés 
 
Aquest any 2010 volem destacar l’ampliació del programa d’activitats culturals de la biblioteca. A més de participar en el programa 
d’activitats de ciutat, també hem desenvolupat un programa cultural propi vinculat amb la realitat de l’entorn de la biblioteca. 
Durant aquest exercici, hem incorporat dues noves activitats per al públic adult, i una per al públic infantil.   
 
Una de les activitats per a adults ha consistit en la programació d’unes xerrades sobre els espais emblemàtics del districte de les 
Corts. Aquesta activitat té dues vessants. Per una banda, té com a finalitat difondre la col·lecció local de la biblioteca als usuaris, ja 
que aquest fons és poc conegut pel públic en general. D’altra banda, es pretén donar a conèixer el passat i el present del districte 
de les Corts, apropar als ciutadans, tant de les Corts com d'altres districtes de la ciutat, a la realitat del lloc en el que viuen. A cada 
sessió s’ha fet una exposició dels diferents documents de la col·lecció local per tal d’incrementar-ne l’ús i el préstec. Durant aquest 
any hem programat 4 sessions amb una assistència de públic molt bona.  
 
L’altra activitat per al públic adult ha estat un taller d’escriptura de relat curt. Aquest taller ha constat de quatre sessions en les 
quals s’ha tractat el tema de la creativitat, l’estructura, el contingut i l’edició. A cada sessió s’han donat eines per  tal que els 
alumnes siguin capaços d’escriure contes. L’activitat ha estat molt ben valorada pel públic assistent.   
 
Pel que fa al públic infantil, destacar la programació d’una activitat per a sensibilitzar  i treballar les causes de les desigualtats 
entre els països del Nord i del Sud. L’activitat Explica’m un món, ha estat adreçada a nens i nenes de 6 a 10 anys. En aquesta 
activitat, s’han narrat rondalles tradicionals que formen part de la cultura popular de molts pobles; aquests contes, han estat 
adaptats per incloure-hi elements relacionats amb l’educació per al desenvolupament, i per aconseguir una major participació del 
públic. Altres històries, han estat creades amb l’objectiu d’explicar als més menuts la importància de cooperar per tal d’aconseguir 
un propòsit comú, és a dir, la necessitat del treball en equip i de ser solidaris per a la resolució de conflictes i la superació de 
dificultats.  
 
L’activitat s’ha acompanyat d’una exposició de documents sobre aquesta temàtica.  

 
 

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 

 
Una de les actuacions que volem destacar de l’any 2010 és el fet que la biblioteca hagi esdevingut centre col·laborador per a 
l’obtenció del certificat ACTIC. 
 
L'ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la 
competència digital emès per la Generalitat de Catalunya. Per mitjà de l'ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant qualsevol 
instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. 
  
La nostra biblioteca compta amb un espai multimèdia per als usuaris des de l’any 2005, des d’on es poden utilitzar els equips  per a 
diferents usos TIC, que van des de l'ús d'Internet fins al tractament d'imatges.  
  
Des de l’últim trimestre de 2007 i fins avui, la biblioteca ha comptat amb la col·laboració per a l’organització de cursos en aquest 
espai de la Fundació FIAS. El treball amb aquesta fundació ha resultat gratificant en moltes i diverses formacions, estructurades en 
nivells per diversos itineraris de coneixements. Al gener del 2010 la biblioteca va adaptar tots els continguts dels cursos de l’espai 
multimèdia a les referències competencials de l'ACTIC. I a mitjans d’any, va ser escollida com equipament pilot per a l’ACTIC a 
nivell de ciutat. 
 
En aquest context, el mes de setembre la biblioteca va dur a terme una xerrada de presentació de l’ACTIC. La xerrada la feu el 
professional de FIAS que ha estat treballant amb nosaltres tots aquest anys i els continguts foren preparats a partir del 
coneixement de les necessitats i demandes dels usuaris. A aquesta formació hi varen assistir 32 persones i va ser valorada molt 
positivament.  
  
Per a l’últim trimestre del 2010 es varen planificar formacions relacionades amb les competències associades al primer nivell de 
l’ACTIC. A més, la biblioteca reforçà el seu fons amb materials que poden ser d’ajuda per a la preparació de les proves.  
 
Després de l'èxit i fruit de la nostra experiència el 2011 seran 17 biblioteques les que faran aquesta prova. 
 
La biblioteca valora molt positivament la posada en marxa com a centre col·laborador ACTIC. Creiem que la possibilitat 
d’examinar-se que donem als usuaris, reforçada amb unes hores de personal de suport a la setmana i de formació específica en les 
competències ACTIC reforcen la visió de la biblioteca com a centre difusor d’alfabetització informacional i centre formador. Aquest 
són eixos, pensem bàsics, per a la biblioteca pública dels nostres dies i del futur. 
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LES BIBLIOTEQUES DE SARRIÀ – SANT GERVASI 
 
Biblioteca de referència:  Clarà 
Biblioteca de barri:   Collserola – Josep Miracle  
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Clarà Arts i escultura noucentista i Josep Clarà. Fons especial Any Gaudí - - - - 

 
 
 
 
 

    
 

   
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 
SARRIÀ –  
SANT GERVASI 

Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

Clarà 116.181 406 112.030 392 8.260 5 25 65 1.831 1.652 22.640 3.020 50.666 

Collserola-Josep Miracle 39.025 150 35.676 137 3.467 1 7 46 1.553 183 3.211 2.059 31.313 

TOTAL DISTRICTE 155.206 556 147.706 528 11.727 6 32 111 3.384 1.835 25.851 5.079 81.979 
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Biblioteca Clarà 

 
A la Biblioteca Clarà destaquem, de 2010, el projecte Exposició i taller Basurarte, al voltant del llibre que porta aquest mateix títol, 
editat per Océano i escrit i il·lustrat per l’argentí, resident al Districte, Gusti.  
 
L’exposició, que es va inaugurar el dia 15 d’octubre i va durar fins al dia  17 de desembre, consistia en una mostra, a través de 
plafons i objectes, del procés de creació del llibre. La finalitat, tant del llibre com de l’exposició, gira al voltant de la  següent 
reflexió: podem crear objectes bonics i divertits al voltant d’allò que llencem a les escombraries? I tant!. Aquesta mateixa activitat 
també es va celebrar anteriorment a la biblioteca Collserola-Josep Miracle, de manera que vam treballar conjuntament, fent xarxa 
entre les dues biblioteques del Districte.  
 
El mateix dia de la inauguració, a la què van assistir 51 persones, es va realitzar al jardí de la biblioteca un taller amb material 
reciclat, amb 39 participants. Unes setmanes abans de la data d’inauguració, vam iniciar una campanya de recollida que va servir 
per atraure participants: vam aprofitar capses grans de cartró, les vam folrar amb pòsters de l’exposició i vam convidar a nens i 
nenes però també a grans a portar brics, ampolles de plàstic, objectes inservibles i curiosos, etc. La resposta no va ser massiva, per 
sort, però sí que hi va haver usuaris que va dur material, com botons, pinces, o roba que es va fer servir, durant el taller, per crear 
objectes nous.  
 
Cal dir que l’exposició i el taller van anar acompanyats d’una gran campanya de difusió prèvia, destacant els punts de llibre que 
l’editorial Océano va editar, en 3 models, per a l’ocasió. 
 
També vam aprofitar l’esdeveniment per comprar contes il·lustrats per en Gusti, així com llibres de manualitats sobre com crear 
objectes amb  material reciclable amb els quals vam fer una exposició al vestíbul de la biblioteca. 
 
Es va fer difusió de Basurarte via correu electrònic a totes les escoles del Districte. De totes, van fer visites, aprofitant també les 
visites escolars a la sala infantil de la biblioteca, 18 grups d’alumnes de 7 escoles diferents. En aquest sentit, l’esdeveniment va ser 
fantàstic per difondre la biblioteca, els serveis que oferim, i per establir contacte amb els centres educatius. Especialment el Liceu 
Francès van ser l’escola que es va mostrar més interessada en l’exposició, i van aprofitar per treballar a classe el tema del 
reciclatge i fins i tot es van posar en contacte amb en Gusti per treballar el tema més a fons.   
 
L’experiència va ser molt positiva, després del tallers hi ha haver una mare  que ens va trucar, arribats a casa, per felicitar-nos. A 
l’equip de la biblioteca, l’èxit ens va servir per decidir seguir amb el projecte de les exposicions d’il·lustració a la Sala  Isadora 
Duncan de la biblioteca.  
 
 
Biblioteca Collserola  - Josep Miracle 
 
En el 2010 la biblioteca ha procurat mantenir la qualitat i diversitat en la oferta dels seus serveis, col·lecció i activitats per tal 
d’oferir les necessitats formatives, informatives i de lleure als habitants del territori amb l’objectiu de ser el punt de referència al 
barri i aportar el màxim benefici social a la Xarxa de Biblioteques de Barcelona.  
 
Cal destacar en aquest 2010 diversos aspectes que s’han treballat especialment.  
 
Pel que fa a la col·lecció cal destacar l’especial atenció que s’ha donat al racó de pares i mares treballant aquest fons  amb una 
divisió més acurada per temes per facilitar la consulta als usuaris i usuàries.  
 
Juntament amb el cicle de contes en anglès per a nens i nenes que s’ha portat a terme s’ha prestat  d’una banda, especial atenció 
a l’adquisició de fons infantil en llengües estrangeres i d’altra banda, en formar un petit centre d’interès de  contes tradicionals 
tenint en compte la temàtica dels contes narrats. 
 
Cal destacar també les exposicions de documents  que s’han anat realitzant al llarg de l’any tenint en compte esdeveniments tant 
a nivell de ciutat com d’efemèrides diverses, BCN Poesia, BCN Negra, Europes, la Dansa no fa por, etc.  
 
Un altre aspecte a destacar és el relacionat amb les activitats que s’han realitzat a la biblioteca sent una línia d’actuació important 
per tal de reforçar la col·lecció en les temàtiques tractades i d’altra banda, per tal d’acostar la biblioteca i tots els seus serveis als 
usuaris i usuàries. En aquest 2010 s’ha treballat especialment les arts escèniques, la dansa, el circ,  el mim, el jaç, etc.  S’ha portat a 
terme durant tot un trimestre del curs el ja consolidat Taller d’Escriptura Creativa i s’han realitzat diverses presentacions de llibres 
d’autors del barri, un exemple important a destacar és la  que es va fer del llibre  Basurarte de Gusti  ja que va anar acompanyada 
d’una exposició de materials del llibre amb un èxit aclaparador de visites a l’exposició i de participants al taller que es va realitzar 
per la Festa Major del Barri.  Fet que ens fa entendre la biblioteca com un punt  de referència i de trobada dels veïns i veïnes. 
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Finalment, les línies de col·laboració amb les diverses entitats del territori són una altra línia important treballada per tal de 
millorar i fer encara més estreta les diverses relacions ja establertes creant sinèrgies de treball sobretot amb el centre cívic 
Vallvidrera - Vázquez Montalbán, les escoles del barri, el Centre de Recursos Pedagògics de Sarrià i les associacions de veïns, etc.  
Finalment, podem afirmar que l’any 2010 ha sigut un any positiu de feina constant, dedicació i il·lusió tant del personal de la 
Biblioteca, com de Serveis Centrals com del Districte de Sarrià- Sant Gervasi.  
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LES BIBLIOTEQUES DE GRÀCIA 
 
Biblioteca de Districte:  Jaume Fuster 
Biblioteca de barri:  Vila de Gràcia 
 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Jaume Fuster Viatges i cultura juvenil 12 + servidor 1 1 6 

Vila de Gràcia Les cultures del Mediterrani 8 + servidor 1 1 5 

 
 
 

    
 

    
 
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 

GRÀCIA Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

Jaume Fuster 734.698 2.123 358.885 1.037 80.735 73 642 118 3.193 7.068 52.637 9.898 101.920 

Vila de Gràcia 229.640 860 164.932 618 34.240 28 189 60 2.378 2.915 44.567 4.114 48.594 

TOTAL DISTRICTE 964.338 2.983 523.817 1.655 114.975 100 831 178 5.641 9.983 97.204 14.012 150.514 
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Biblioteca Jaume Fuster 
 
Durant el 2010 la biblioteca Jaume Fuster va incorporar al seu fons dos importants donatius que van afavorir a incrementar la 
col·lecció, tant de còmic com de cinema. 
 
Fons Bruguera 
Per una banda es va poder fer una important compra de còmic, per tal de recuperar la memòria de l’editorial Bruguera i es va fer 
una exposició documental i gràfica, amb la complicitat de diferents entitats del barri del Districte de Gràcia, antics treballadors de 
l’editorial, edicions B i representants de la família Bruguera. Es va incorporar així aquest fons com una branca més de la co l·lecció 
local, amb una ubicació i senyalització especial.  
 
Fons Biel Moll 
Biblioteques de Barcelona acceptà, al maig, el donatiu de DVDs fet per la família de Biel Moll.  
Es tracta d’un donatiu de 1.859 DVDs de cinema de totes les èpoques i gèneres que s’han incorporat al fons de cinema de la 
Biblioteca Jaume Fuster, a més d’una aportació econòmica anual per fer-ne el manteniment. Hi figuren títols d’acció, animació, 
aventures, bèl·liques, ciència ficció, comèdies, documentals, drames, cinema familiar,...Pel que fa a la seva procedència s ’hi pot 
trobar cinema europeu, nord-americà, sud-americà, africà i asiàtic. 
 
El mes de juliol es va incorporar al fons de cinema i es donà un impuls important al fons d’audiovisuals de la biblioteca.  
 
Jornades: Els futurs de la Biblioteca Pública 
Durant el mes d’octubre la biblioteca va acollir les Jornades: Els futurs de la Biblioteca Pública, organitzades per Biblioteques de 
Barcelona, amb gran èxit de convocatòria i ressò mediàtic.  
Amb ponències dividides en 3 àmbits: Usuaris i serveis; continguts digitals i espais, va suposar l’inici en el procés per orientar 
l’actuació de les Biblioteques de Barcelona per al període 2011-2020. 
 
Parlem amb 
Com a activitat destacada, amb gran afluència d’assistents, i ja finalitzant l’any, l’auditori de la biblioteca va ser escenari de la 
presentació de la darrera novel·la d’Umberto Eco “El cementiri de Praga”. Entrevistat per la Mònica Terribas, Umberto Eco va 
protagonitzar la sessió del cicle Parlem amb… més important de l’any. 
 
Finalment cal destacar que el mes de novembre la Biblioteca va commemorar el seu cinquè aniversari i es va començar a treballar 
en el Time Lapse, que ara tenim disponible a la pàgina pàgina web de la Jaume Fuster. 
 
 
 
Biblioteca Vila de Gràcia 
 
El 2010 la biblioteca de proximitat Vila de Gràcia va fer una aposta pel creixement en qualitat i quantitat del serveis bibliotecaris 
pel públic infantil.  
 
Per una banda es va apostar per posar al front de l’àrea infantil a una bibliotecària especialitzada en el tema, que conegués  la 
col·lecció principal per infants, que estigués prou motivada per establir relacions estables amb les escoles de l’entorn i que sabés 
mantenir i potenciar un bon servei d’acollida a sala per nens i famílies.  
 
Un cop escollida la persona d’entre l’equip de professionals de l’equipament vam passar al següent pas.  
Es tractava de coordinar la sala infantil de forma potent amb les escoles del barri de Vila de Gràcia i amb la biblioteca de referència 
al districte, la Jaume Fuster. Així es van anant consolidant les visites de l’activitat específica Pont Biblio basades en el coneixement 
de les biblioteques públiques i les escoles per part de l’alumnat a través de la investigació d’un tema concret utilitzant l’estudi a 
escola, la biblioteca escolar, la visita a l’àrea infantil de la biblioteca pública i a l’aula digital per introduir-se en Internet adaptat a 
aquesta tipologia d’infants. 
 
Per altre banda, es va crear un protocol clar i senzill per oferir també visites escolars. Mitjançant aquestes els estudiants de 
primària poden conèixer de primera mà les principals fonts d’informació en qualsevol suport que ofereix l’equipament a la sala 
infantil i juvenil. 
 
La tercera part d’aquest veritable ressorgiment de l’àrea pels més petits havia de basar-se en la idoneïtat de les adquisicions de 
fons que es dediquen a aquesta tipologia d’usuaris. Així a través de l’estudi i l’observació directa dels diversos tipus d’usuaris que 
utilitzaven l’àrea infantil de la biblioteca, vàrem establir diferents segments de visitants i vam poder definir, a partir d’aquí, uns 
criteris bàsics de compra de fons que complementessin la col·lecció infantil que arriba per lot. 
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Es va dedicar també una part del pressupost d’adquisicions municipal per comprar més pel·lícules, llibres il·lustrats, obres per 
petits lectors, etc. i així durant l’any vam adaptar el fons infantil al que detectàvem que els usuaris demandaven. 
 
Per últim vam canviar de lloc el racó de pares a una nova àrea dintre de la mateixa sala de millor accés i visualització, així com les 
obres de referència (diccionaris, enciclopèdies) i també vam dedicar una part del pressupost d’activitats escollides des de la 
biblioteca a augmentar un 25% l’oferta d’activitats per infants com Sac de rondalles, hores del conte,etc. fidelitzant així a les 
famílies i als nens cada dimecres a la tarda de l’octubre al juny. 
 
Tot plegat va fer que el préstec de documents infantils augmentés un 46,1% respecte a l’any anterior i per tant vam poder 
comprovar de manera numèrica les mesures aplicades per millorar i optimitzar els recursos que destinem a l’àrea infantil, la sala 
dels petits lectors i dels possibles usuaris de la biblioteca del futur. 
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LES BIBLIOTEQUES D’HORTA -GUINARDÓ 
 
Biblioteca de Districte:  Guinardó – Mercè Rodoreda 
Biblioteques de barri:  El Carmel – Juan Marsé 
   Horta – Can Mariner 
   Montbau – Albert Pérez Baró 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Guinardó – Mercè Rodoreda Poesia 8 + servidor 1 1 9 

El Carmel – Juan Marsé Narrativa barcelonina contemporània 11 + servidor 1 1 12 

Horta – Can Mariner Teatre 7 + servidor 1 1 7 

Montbau – Albert Pérez Baró Gènere Negre - - - - 

 
 

    
 

    
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 

HORTA - GUINARDÓ Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

El Carmel-Juan Marsé 192.399 646 149.815 503 25.877 28 254 62 2.514 1.142 17.391 6.069 83.174 

Guinardó-Mercè Rodoreda 277.441 925 177.509 592 26.591 28 228 71 2.131 1.685 42.565 3.555 89.805 

Horta – Can Mariner 174.866 726 131.276 545 27.387 147 900 34 1.366 1.914 12.784 4.658 39.399 

Montbau-Albert Pérez Baró 40.923 162 51.574 204 8.195 9 33 43 1.092 350 6.685 1.901 35.979 

TOTAL DISTRICTE 685.629 2.458 510.174 1.843 88.050 212 1.415 210 7.103 5.091 79.425 16.183 248.357 
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Biblioteca El Carmel – Juan Marsé 

 

Del Carmel al Marroc.   Una activitat intercultural 

 
El dia 2 de juliol vam traslladar un bocí del Marroc a la Biblioteca del Carmel. L’activitat va sorgir arrel del grup d’intercanvi de 
d’idiomes àrab-català-castellà. 
 
Aquest grup estava en actiu des de començaments d’any, i es va  aprofitar la proximitat de l’estiu per fer un acte de cloenda 
especial, i perquè l’activitat quedés emmarcada dins el programa de la Festa Major del Carmel. 
 
Cal dir que tot el muntatge i organització de l’activitat es va aconseguir gràcies a la iniciativa d’un usuari, en José Rodríguez, 
conductor del grup d’intercanvi d’idiomes, coneixedor i amant de la cultura àrab i molt vinculat a associacions i entitats magribines 
i també per la coordinació de Javier Aparicio, membre de l’equip i responsable dels grups d’intercanvi d’idiomes a la biblioteca. 
 
El programa de l’activitat es va desplegar en 2 eixos: 
 
A la sala d’actes: 

 Presentació i objectius del Servei d’Intercanvi d’Idiomes. 

 Presentació i projecció del documental Shorok, amb la presència de la seva directora: Yolanda Olmos, que va fer una breu 
explicació de la pel·lícula; la vida de cinc dones marroquines que reclamen un futur més equitatiu i digne, lluitant per un canvi 
que ha d’arribar. 

 Petit fòrum sobre el film 
 
A la terrassa de la biblioteca: 

 Degustació de te amb menta i dolços marroquins. 

 Concert de música folklòrica a càrrec de GRUPoRAVAL. 

 Paradetes d’henna. 
 
65 persones van assistir al passi del documental, on se’ls va lliurar un tiquet que els donava dret a la degustació de te i dolços, per 
cortesia de la fleca Abderraman 2. Un cop acabada la projecció del documental els assistents van pujar a la terrassa, per visitar les 
parades del te i d’henna ateses, per integrants del grup d’intercanvi, vestits amb caftans les dones i gel·laba de festa els homes. 
 
Els 8 integrants del grup van oferir un recital de música Dakka marrakchia i Gnawa. La primera típica de Marrakech i caracteritzada 
per so de trompetes i percussions intenses, la segona ritmes i danses berebers al compàs de tambors, darbukas i cròtals. 
 
L’escenificació de GRUPoRAVAL va ser impactant, i ens van transportar a la plaça de qualsevol poble del Marroc o posant-hi més 
imaginació a una haima en mig del desert. 
 
El col·lectiu marroquí són la tercera població immigrant més nombrosa al barri del Carmel. Des de la biblioteca vam intentar 
apropar la cultura i el folklore del Marroc al nostre entorn, tenint en compte que la cohesió social és més factible si els veïns/-es es 
coneixen millor. 
 
 
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda 
 
Durant tot l’any 2010 l’equip de la B. Guinardó-Mercè Rodoreda hem continuat treballant per satisfer les necessitats dels nostres 
usuaris i arribar a convertir-nos en el centre cultural de proximitat més important del territori, del barri. 
 
Hem incentivat la col·laboració i cooperació en activitats de districte com la celebració del Dia de la Dona amb tres equipaments 
més del districte: el centre cívic Casa Groga, el casal de barri Can Travi i l’espai jove BocaNord, fet que ha suposat un intercanvi 
d’idees i de possibles futures col·laboracions molt enriquidor, a més de conèixer de primera mà diferents formes de gestionar i 
treballar. L’acte portava per títol “Escriptores a escena” i es va realitzar un dissabte al matí als Jardins d’Hiroshima, al costat de la 
biblioteca. Es van muntar tres escenaris i cadascun defensava una escriptora a través de grups de diferents disciplines artístiques 
en la majoria vinculats als equipaments organitzadors: música, dansa, hip hop i poesia. De la biblioteca va participar el grup de 
poesia Metâfora que té la seu a casa nostra. D’aquesta manera vam lligar l’especialització amb el territori. 
 
A més a més,  hem col·laborat amb la Festa Major de Can Baró, com fent des de fa alguns anys; hem assistit a les reunions del 
programa Temps de Barri, temps educatiu compartit que té per objectiu conciliar el temps infantil fora de l’horari lectiu amb les 
necessitats horàries dels pares i mares, i que alhora pretén que aquest temps d’oci i de lleure sigui educatiu i creatiu; i hem 
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participat per segon any en la celebració de Sant Jordi al Parc del Guinardó amb l’Escola Taller Sant Camil de persones amb 
discapacitats intel·lectuals. 
 
Un altre aspecte molt important per nosaltres és la relació amb el teixit educatiu del territori i aquest any 2010 hem incrementat 
considerablement el nombre de visites i alumnes que han passat per la biblioteca per conèixer el seu funcionament: hem passat 
de 37 a 58 visites en un any, i de 726 alumnes a 1147 aquest any. 
 
Per altra banda, hem continuat l’aposta més forta per la nostra especialització en poesia, destacant la presència de Luis García 
Montero en un dels actes del cicle permanent De Pensament, paraula i obra, o els actes en record de Miguel Hernández en l’any  
del centenari del seu naixement tant adreçat a un públic adult com infantil, així com el paper destacat en la programació de BCN 
Poesia 2010 realitzant un acte de la programació oficial i la guia de lectura que es reparteix en tots els espais on la poesia hi és 
present en la ciutat al llarg de set dies. 
 
Com a novetat destaquem la posada en marxa d’un nou bloc literari anomenat Llegeix Barcelona en col·laboració amb la Biblioteca 
El Carmel-Juan Marsé i l’Ateneu Barcelonès. L’objectiu és que al llarg del 2011 participin les altres dues biblioteques del districte i  
el bloc passi a convertir-se en l’aparador de les diferents especialitzacions literàries de cadascuna de les biblioteques, en el nostre 
cas la Poesia. Així potenciem la marca “Districte Literari” amb el suport i l’acompanyament d’una institució com l’Ateneu 
Barcelonès. 
 
Com a accions per afavorir la cohesió social destaquem el projecte de ciutat impulsat pel Programa d’acompanyament al 
reagrupament familiar de la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya: A l’estiu, 
Barcelona t’acull, que realitzem per segon any consecutiu a la nostra biblioteca.  El primer any van participar tres biblioteques i el 
segon es va ampliar a sis. L’objectiu és apropar els joves que hi participen a la realitat de la nova ciutat de residència, tot 
desenvolupant, durant les vacances escolars d’estiu, una sèrie d’activitats que, des d’una vessant alhora lúdica i educativa,  els 
faciliti l’adquisició dels coneixements següents: Nocions bàsiques de català, sobre l’entorn i la societat d’acollida, sobre l’ús de les 
biblioteques com a espais de proximitat i espais d’interacció amb altres joves.  
 
Continuant en aquesta línia de treball col·laborem amb el programa Nous Veïns i Veïnes del districte com a membre d’una 
comissió de treball, la referida a la construcció de la pàgina web i recursos. Al llarg d’aquest 2010 s’ha treballat l’elaboració del nou 
“Pla de Ciutadania, Convivència i Diversitat 2011-2015”, i des de la biblioteca hem participat en el procés, sobretot en la fase 
d’estudi de cadascun dels barris del districte. 
 
 
Biblioteca Horta – Can Mariner 
 
Aquest document és un resum de les principals línies de treball realitzades durant l’any 2010. Cal dir, però, que es treballa 
conjuntament amb la resta de Biblioteques del Districte d’Horta-Guinardó i amb els equipaments, serveis, entitats i associacions 
de la zona d’Horta, Font d’en Fargues i la Clota. 
 
La bona ubicació de la biblioteca dins el barri d’Horta i la pròpia estructura de l’edifici, amb una forta presència al carrer 
mitjançant grans finestrals (que fan la funció de grans aparadors) on poder realitzar exposicions i destacar activitats, ens ha 
permès mantenir al llarg de tot l’any una afluència de públic diari més que destacable (726 visites i 545 préstecs de mitjana diària). 
Així mateix també hem augmentat el número de cessions d’espais per activitats a serveis, entitats i associacions del barri, 
consolidant la presència de la biblioteca dins el territori.  
 
Voldríem destacar la participació en la Mostra de teatre del Districte d’Horta-Guinardó i la signatura del conveni de col·laboració 
amb l’Institut del Teatre –donat que l’especialització de la biblioteca és el Teatre-. Remarcar també l’inici de cooperació amb 
l’associació El Pou, Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, grup d’historiadors del Districte.  
 
Aquest any 2010 hem prioritzat l’atenció, servei i la formació a alumnes d’escoles d’educació especial: 3 escoles mantenen visites 
setmanals a la biblioteca i a finals d’any hem començat a donar forma al Centre d’interès de persones amb discapacitat 
intel·lectual.  
 
La consolidació de la col·laboració amb Cibernàrium en referència a la formació en noves tecnologies a l’Aula Digital també és un 
dels punts bàsics de les línies de treball de l’any passat. 
 
Cal el personal de plantilla adient per a poder seguir mantenint aquest nivell de servei a usuaris i entitats. A partir de setembre 
2010 amb la mobilitat d’1 tècnic auxiliar, la supressió d’un auxiliar tècnic de ½ jornada de la plantilla i d’altra banda la incorporació 



  Memòria 2010 38 

–novembre 2010- del bibliotecari de reforç a la plantilla, valorat molt positivament, hem hagut de redistribuir tasques i horaris de 
tot el personal.  Voldríem remarcar que la plantilla és molt justa pel serveis que oferim a les 4 plantes de la biblioteca.  
 
Tot això ens ha determinat a seguir prioritzant l’atenció i els serveis als usuaris, enfront a d’altres objectius o activitats. 
 
I finalment destacar que les obres de millora en la climatització de la biblioteca han permès un millor clima de treball tant a usuaris 
com als propis treballadors. 
 
 
Biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró 
 
Cada any, l’arribada de la primavera marca l’inici del “Cicle Clàssica a Horta-Guinardó” , un cicle que porta la música clàssica als 
diferents espais municipals del Districte com casals, centres cívics i biblioteques. El cicle pretén apropar la cultura musical a tots els 
barris del Districte a través d’una sèrie de concerts i activitats complementàries al voltant de la música clàssica.  
 
La Biblioteca Montbau, d’ànima melòmana i oberta a provar noves activitats que apropin al públic la cultura en les seves variades 
expressions, va decidir incloure la difusió musical dins la programació per al 2010.  El “Cicle Clàssica a Horta- Guinardó” ens oferia 
el marc oportú per tirar endavant una activitat que crèiem tan atrevida (mai havíem fet una similar) com potencialment atraient. 
Programaríem un recorregut per la història de l’òpera, en tres sessions de dues hores a càrrec d’una professora de música amb 
vocació pedagògica i entusiasta disposició.  Era important que la responsable del curs sabés traduir en paraules les emocions d’una 
música apassionada i apassionant; que apropés la vida dels compositors al seu art, perquè la vida dels artistes difícilment es 
deslliga de la seva  creació; que expliqués les històries de les òperes amb humor, perquè l’oient vol aprendre mentre s’ho passa 
bé.  Aquestes eren les premisses i la nostra aposta.  
 
Coneixíem la persona ideal per realitzar l’activitat i vam acordar les dates per al 22, 29 d'abril i 6 de maig, just abans del concert 
del “Cicle Clàssica Horta-Guinardó” que es faria a la biblioteca.  El Districte va incloure el curs Introducció a l’òpera dins el 
programa del Cicle, d’àmplia difusió a nivell de ciutat. El curs seria gratuït però amb inscripció prèvia com a requisit per participar, 
així sabríem a priori si l’activitat suscitava interès o no.  
 
La sorpresa va arribar a l’obrir les inscripcions. En pocs dies teníem llista d’espera i un cop iniciat el curs, els aficionats a la música 
van esdevenir fidels assistents que esperaven entusiasmats la següent cita. Un verb pot resumir com van transcórrer les 6 hores : 
gaudint. Es va gaudir de les explicacions sobre les obres, de la música, dels fragments de les òperes projectades, de les històries i 
els seus protagonistes... Igual que els contes atrapen els menuts, aquella activitat va atrapar també a un públic que no deixava de 
tenir les orelles i els ulls ben oberts.  
 
El curs Introducció a l’Òpera el va realitzar la Teresa Torres Vilaseca, professora de música, llicenciada en Història de l’Art i Piano. 
Al llarg de les tres sessions va fer una introducció als elements dramàtics i lírics que intervenen en les òperes, va parlar de 
Monteverdi, dels castrati, de l’òpera napolitana i dels grans compositors: Haendel, Mozart, Bellini, Donizzetti, Verdi i Bizet.  
 
Si sou aficionats a l’òpera us haureu adonat que falta un compositor tan fonamental com complex: Wagner. Els participants del  
curs van demanar un bis: una segona part  per al 2011 amb Wagner com a figura central. I així es farà. Els tres primers dilluns de 
maig del 2011, la música de Wagner, entre d’altres compositors, s’apoderarà de la Biblioteca. La música continua amb Introducció 
a l’òpera, 2a part.  
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LES BIBLIOTEQUES DE NOU BARRIS 
 
Biblioteca de Districte:  Nou Barris 
Biblioteques de barri:  Canyelles 
   Les Roquetes 
   Torre Llobeta 
   Zona Nord 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Nou Barris Circ i arts parateatrals 3 + servidor 1 1 4 

Canyelles - 3 + servidor 1 1 2 

Les Roquetes - 9 + servidor 1 1 9 

Zona Nord - 11 + servidor 1 1 - 

 
 

    
 

    
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 

 

NOU BARRIS Visitants 
Mitjana 

visitants dia 
Docs 

prestats 

Docs 
prestats 

dia 

Usos 
Internet 

Activitats 
alfabetització 
informacional 

Assistents 
alfabetització 
informacional 

Activitats Assistents 
activitats 

Nous 
carnets 

Total 
Carnets 

Fons 
ingressat 

Col·lecció 
total 

Canyelles 13.913 56 22.493 90 2.886 5 11 15 485 136 3.824 1.353 29.484 

Les Roquetes 95.028 374 71.255 281 19.926 28 258 21 738 1.304 7.567 2.688 29.837 

Nou Barris 312.074 1.047 168.835 567 39.585 23 110 60 2.037 2.876 52.955 5.869 80.452 

Torre Llobeta 18.205 72 25.716 102 15.312 0 0 15 562 376 3.472 -1.162 35.236 

Zona Nord 89.796 334 53.307 198 2.281 41 259 37 1.238 2.646 4.476 4.348 13.028 

TOTAL DISTRICTE 529.016 1.883 341.606 1.237 79.990 97 638 148 5.060 7.338 72.294 13.096 188.037 
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Biblioteca Canyelles 
 
Hem assistit a la dinamització, recuperació i millora de la col·lecció documental mitjançant la creació de nous espais físics destinats 
a l’exposició documental de novetats (novel·la i audiovisuals infantils), al mateix temps que hem fomentat l’ús dels nous espais 
virtuals del WebOpac (recomanacions, novetats...) i dut a terme diferents accions de caire qualitatiu dels nostres fons (revisió i 
expurg de les diferents seccions, reestructuració de fons concrets com el Centre d’interès en Ciències Forenses i Criminologia, etc.). 
 
Hem millorat la nostra promoció i difusió, gràcies a la reurbanització de l’espai exterior de l’equipament. La difusió virtual de la 
Biblioteca ha anat a càrrec de la nostra pàgina web que, en el seu primer any de funcionament, ha rebut prop de 29.000 visites, fet 
que ens anima a centrar-nos l’any vinent en potenciar els nostres serveis, activitats i novetats mitjançant aquesta via. 
 
Hem abordat l’avaluació, disseny, difusió, implementació i ampliació de serveis amb diferents tipus d’accions, com l’augment de 
precisió en el recompte personalitzat de visitants o l’actualització dels planells amb la ubicació dels documents a la biblioteca, 
donada la seva ja testada utilitat.  
 
En aquest sentit, també hem realitzat i lliurat un informe a la Direcció Tècnica dels nostres Serveis Centrals, amb les conclusions 
del procés d’avaluació dut a terme durant el 2009 sobre l’ús de l’actual bústia postal com a bústia de retorn de documents, e ls 
resultats del qual ens donen peu a demanar al nostre proper Pla d’Acció (PA2011) la instal·lació d’una bústia corporativa a mida.  
 
Finalment, hem endegat nous programes de foment de la lectura amb el Centre de Formació d’Adults (Club de Lectura) i el Casal 
Infantil (programa cultural heterogeni a mida) de Canyelles, al mateix temps que hem de fer una valoració molt satisfactòria del 
servei wi-fi que, amb prop de 1000 usuaris diferents, ha experimentat un espectacular augment d’usos (+75%) respecte el 2009. 
 
I durant l’estiu, hem vist enfortida la conservació de l’equipament, gràcies a les tasques de manteniment dutes a terme, i 
consistents en pintar l’interior de l’edifici, que ara llueix més amb el nou entorn. 
 
Per concloure, només cal afegir que durant aquest 2010 hem treballat per la continuïtat i ampliació de col·laboracions amb els 
diferents agents del barri, territori i ciutat, entre els quals destaquem les biblioteques de Nou Barris i Barcelona Ciutat, així com les 
diverses associacions, entitats veïnals i locals (AAVV, CFA o Casal Infantil), tant en projectes habituals com en l’endegament de 
nous programes.  
 
 
Biblioteca Les Roquetes 
 
Al llarg de 2010 el projecte de cooperació amb les entitats socioculturals del territori que impulsa la Biblioteca Les Roquetes s’ha 
anat desenvolupant fins a concretar-se en una línia de col·laboració continuada amb l’Espai Familiar del Pla Comunitari de 
Verdum. 
 
El projecte d’enguany, “Lectures a cau d’orella” té com a principals objectius: 

 Optimitzar els diversos recursos de la xarxa comunitària  

 Donar a conèixer la biblioteca i promoure l’ús dels seus serveis  

 Fomentar l’adquisició d’hàbits lectors en els infants d’edats entre 0 i 4 anys,  implicant a les famílies 

 Apropar la biblioteca a les famílies, oferint noves eines educatives 
 
La metodologia del projecte consisteix en una selecció de lectures relacionades amb els temes que es tracten des de l’Espai 
Familiar.  
 
Mensualment  es programa una visita a la biblioteca, d’una durada aproximada d’una hora, on venen les famílies amb els seus 
infants i les educadores de l’Espai Familiar. En aquestes sessions es realitza una breu visita guiada a les famílies per tal de difondre 
els recursos, serveis i els programes culturals de la biblioteca. 
 
Posteriorment es comenta el llibre triat, es parla del tema escollit per l’Espai Familiar i s’ofereixen diversos materials de suport: 
una guia de lectura temàtica, elaborada per la biblioteca,  i una exposició de documents.  
 
Una vegada al trimestre, l’Espai Familiar i la Biblioteca programen una activitat conjunta i oberta al públic en general, sobre algun 
tema d’interès de l’Espai Familiar i relacionada amb el centre d’interès Racó de Pares de la Biblioteca Les Roquetes.  
 
S’ofereixen xerrades, tallers diversos, sessions per potenciar la creativitat dels infants, narracions de contes i d’altres act ivitats, 
que es duen a terme a la biblioteca i que compten amb un alt grau d’assistència i de participació. 


