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Biblioteca Nou Barris 
 
La Biblioteca Nou Barris, per tal de contribuir a la cohesió social i afavorir la interculturalitat, durant el 2010 ha treballat 
intensament amb altres entitats territorials que, de forma cooperativa, també han contribuït a dur a terme accions direccionades 
a assolir aquest objectiu. Podem destacar-ne tres:  
  
La primera, va sorgir després de dur a terme l’activitat que vam programar, junt amb altres biblioteques de la ciutat: A l’Estiu 
Barcelona t’Acull. Una iniciativa del Comissionat per a la Immigració i el Diàleg Intercultural de l´Ajuntament de Barcelona, en el 
marc del Programa d´acompanyament a nuclis familiars reagrupats. I es va concretar en un itinerari, que partia del nucli històric 
més antic del districte, com ho és el petit barri al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia de Vilapiscina,  fins a l’edifici que acull la 
biblioteca, la Seu del Districte i altres equipaments municipals on,  a primers del segle XX, el Doctor Pi i Molist  va inaugurar 
l’Hospital Mental de la Sant Creu.  
 
Els integrants d’aquesta activitat eren, la gran majoria, familiars dels nois i noies que havien tingut l’oportunitat d’acollir-se al 
projecte, i van ser convocats conjuntament per la biblioteca i per Reagrupament Familiar de Nou Barris, amb la finalitat de donar-
los a conèixer la història de l’entorn més immediat al lloc on resideixen, i oferir-los els serveis de la biblioteca, sobretot aquells que 
els poden ajudar més en la integració social, tant d’ells com dels seus fills. L’itinerari va ser guiat pels membres del Grup  d´Història 
Can Basté.  
 
La segona de les activitats a destacar, programades conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística de Nou Barris,  van 
ser les trobades del Club de lectura bàsic i les visites /tallers que duem a terme periòdicament. 
 
A més de les persones immigrants que estudien català, s’hi afegeixen usuaris que també estan interessats en fer una incursió 
lingüística o bé millorar els seus coneixements. En aquest cas, l’oferta per part de la biblioteca de les visites de formació, que es 
complementen amb el treball “in situ”, mitjançant documents de lectura fàcil, premsa o revistes catalanes, es veu corresposta  
amb la demanda per part del professorat del centre de Normalització Lingüística. Ambdues hem avaluat molt positivament 
aquesta col·laboració.  
 
I, finalment, cal remarcar la creixent demanda de visites de formació d’usuaris, adreçades a alumnes del Pla de Transició al Treball, 
la majoria dels quals són també estrangers, o nois i noies que han deixat l’ensenyament secundari obligatori abans d’obtenir la 
titulació i que veuen en el fons documental, relacionat amb els diversos oficis, una oportunitat per ampliar els coneixements 
necessaris per poder tenir accés al món laboral. La biblioteca també té ben present actualitzar i ampliar aquest fons. 
 
 
Biblioteca Torre Llobeta 
 
El més destacat de l’any 2010 ha estat la programació infantil  del mes de juliol. Sota el títol “Els dijous t’esperem a la biblio” hem 
organitzat dues sessions de contes i dues sessions de tallers familiars. La Gina Clotet  ha explicat  els “Contes de la Miffy” i “Contes 
refrescants” per als  més petits. La finalitat  d’aquesta proposta és afavorir la narració oral i fomentar l’hàbit lector  des dels 
primers anys.  
 
Tanmateix, la Carmen Sanjuán ha realitzat els tallers per a nens/es a partir de 6 anys. Els pares i/o mares comparteixen  dues hores  
amb els seus fills/es  aprenent diverses tècniques plàstiques i de manipulació  per  pintar ventalls. Aquests  tallers familiars han 
resultat  una experiència molt enriquidora per a tots els participants adults  i petits. Totes les  activitats han anat acompanyades  
d’exposicions de llibres i de guies de lectura.  
 
Els objectius que ens plantejàvem s’han assolit  plenament: incrementar el nombre de visitants i el nombre de préstecs de la 
secció infantil a l’estiu, així com estimular  la imaginació dels infants en un espai  comú de creativitat. 
 
Creiem que un programa especial dissenyat i planificat des de la biblioteca  
es una magnífica oportunitat perquè  les famílies s’apropin i gaudeixen dels llibres a la biblioteca  també en  època de vacances 
escolars. Els bons resultats obtinguts  ens animen a  pensar  en la continuïtat  d’aquest oferta  en el futur. 
 
 
Biblioteca Zona Nord 
 
La situació de la biblioteca Zona Nord durant l’any 2010 va estar caracteritzada  per una clara consolidació de l’equipament i dels 
serveis bibliotecaris que ofereix al territori. Després de poc més d’un any de funcionament de la biblioteca, i amb el centre en ple 
rendiment, podem afirmar que l’oferta bibliotecària ha superat les expectatives dels usuaris i usuàries de l’entorn i s’ha convertit 
en un centre de referència, degut a la seva situació estratègica, per la ciutadania de l’entorn.  
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Com a nou equipament i amb només un mes de vida va ser important elaborar una estratègia que ens permetés fer  fàcil l’accés a 
tots els procediments tècnics per tal de rendabilitzar els serveis que ofereix la biblioteca en l’actualitat i els futur que poguéssim 
plantejar. Per això es va començar a treballar conjuntament amb tot l’equip un Manual de procediments , per tal que qualsevol 
persona, que formi part de l’equip o itinerant, pugui tenir un  manual de consulta de procediments, per una banda, i de 
funcionaments de cada taulell i de l’equipament en general per l’altre. També es van treballar fitxes de responsabilitats i de 
tasques amb de manera personalitzada amb cada membre de l’equip.  
 
La biblioteca per altra banda, dona servei a un públic molt heterogeni amb un alt nombre de  persones vingudes d’altres 
continents i països. És per això, que es va fer una  aposta per la cohesió social , pel treball en cooperació amb altres institucions del 
territori i, especialment, amb entitats, escoles i centres esportius o lúdics, fent especial èmfasi en la formació i l’aprenentatge 
d’idiomes, el treball amb la infància i el col·lectiu de gent jove.  
 
D’aquestes col·laboracions cal destacar el lligam establert amb el Centre Cívic Zona Nord que es va materialitzar amb un projecte 
conjunt que es diu Surt a la terrassa. Arrel de la detecció d’un important nucli de joves entre els 12 i els 16 anys a la terrassa de la 
biblioteca, part externa de l’equipament, es va plantejar oferir un seguit d’activitat i alternatives d’oci en aquest espa i. Un dels 
objectius principals va ser la dinamització de l’espai de carrer davant de la biblioteca com a espai de trobada i relació i apropar al 
col·lectiu usuari d’aquest espai cap a activitats artístiques, de relació i foment de la lectura. D’altra banda es pretén, com amb 
altres entitats i organismes del territori, el treball en xarxa amb el Centre Cívic per tal d’optimitzar recursos.  
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LES BIBLIOTEQUES DE SANT ANDREU 

 
Biblioteca de Districte:  Ignasi Iglésias – Can Fabra  
Biblioteques de barri:  Bon Pastor 
   Garcilaso  

La Sagrera – Marina Clotet 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Ignasi Iglésias – Can Fabra Còmic, fotografia i arts visuals 9 + servidor 1 1 10 

Bon Pastor -  8 + servidor 1 1 9 

La Sagrera – Marina Clotet - 11 + servidor 1 1 - 

 
 
 

     
 

    
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 

SANT ANDREU 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 

Bon Pastor 82.938 329 59.231 235 13.801 39 259 56 1.293 665 5.389 3.913 44.134 

Garcilaso 106.386 449 99.308 419 15.704 10 84 18 365 1.544 24.658 2.246 46.518 

Ignasi Iglésias – Can Fabra 371.652 1.065 279.866 802 88.068 76 612 90 3.061 3.215 56.129 9.582 124.040 

La Sagrera – Marina Clotet 65.032 267 53.823 221 12.057 116 827 39 1.475 596 1.372 4.653 34.872 

TOTAL DISTRICTE 626.008 2.109 492.228 1.677 129.630 241 1.782 203 6.194 6.020 87.548 20.394 249.564 
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Biblioteca Bon Pastor 
 
A la biblioteca Bon Pastor ens interessem per l’educació d’adults. Si vols, ara pots! 
Creat durant el 2010 i en constant creixement i desenvolupament, aquest nou centre d’interès vol oferir documents i recursos per 
aprendre català i castellà, preparar l’accés a diferents cicles d’ensenyament (Graduat en Educació Secundària, Cicles Formatius, 
etc.), iniciar-se en les noves tecnologies, gaudir de lectures adaptades (Lectura Fàcil)... 
 
A més, proporcionem informació pràctica sobre centres educatius, requisits, tipus d’ensenyaments, etc. També disposem de 
materials per tal que els formadors puguin preparar les seves classes i activitats. 
 
Fem de la biblioteca un altre espai. 
La biblioteca, en coordinació amb l'Espai Familiar Bon Pastor, organitza visites específiques per als usuaris d’aquest servei: famílies 
amb infants menors de tres anys. 
 
Els diferents grups de l’Espai Familiar venen a la biblioteca un cop al mes. En cada sessió els hi preparem una selecció bibliogràfica 
temàtica, els expliquem els serveis i fons que els hi poden interessar i els expliquem dos o tres contes. 
 
Aquest és un dels projectes amb els quals donem servei a la petita infància i generem usuaris des de les primeres edats. 
 
Educant des de la biblioteca. 
 
Per adequar el nostre funcionament diari a la realitat d’alguns nens i joves en situació de vulnerabilitat que venen a la bib lioteca, 
hem posat en funcionament un projecte d’intervenció socioeducativa. 
 
Partint de la idea de la biblioteca com a espai de relació, aprenentatge i convivència, una educadora acompanya a aquests usuaris 
oferint-los activitats lúdiques basades en la lectura, en les quals es treballen tant continguts de caire formal com hàbits més 
quotidians (higiene, comportament, normes de convivència...). 
 
El fet de comptar amb una professional d’aquest àmbit com a part de l’equip de la biblioteca, ens proporciona eines que ens 
permeten afrontar amb més seguretat determinades situacions. 
 
 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra  
 
L’any 2010 la biblioteca va celebrar el seu 75è aniversari. Aquesta biblioteca sempre ha estat molt lligada als moviments veïnals. 
De fet, la seva obertura l’any 1935 s’aconseguí gràcies a la reivindicació dels veïns, que reclamaven la necessitat d’un equipament 
d’aquestes característiques al barri, i fins i tot el seu trasllat a l’edifici de l’antiga fàbrica Can Fabra, l’any 2002, fou  gràcies a la 
campanya engegada per part dels veïns per tal que l’edifici no es convertís en habitatges. 
 
Per a commemorar aquest aniversari, la biblioteca es va proposar diverses accions: 
 
1. Publicació del bloc del diari de la biblioteca (http://diaridelabiblioteca.wordpress.com/) 
Des dels seus inicis, l’any 1935, la biblioteca mantenia un diari que es feia ressò de l’activitat pròpia de l’equipament. S’hi reflectia 
tot allò digne de menció que passava portes endins, i també, per extensió, els esdeveniments que afectaven el seu entorn. 
 
El diari es va mantenir fins l’any 1995, però el primer volum, escrit fins l’any 1944 és el més colpidor. El final de la República, la 
guerra civil, i l’arribada de Franco al poder es reflecteixen clarament en el diari que la seva bibliotecària, la Francesca Farró, va 
mantenir dia rere dia. 
 
Són precisament els fragments més significatius d’aquest primer volum, els que es van escanejar i transcriure per a publicar-los en 
aquest bloc que ha rebut un total de 6857 visites al llarg de l’any 2010. 
 
2. Concurs de fotografia:  
Per tal de potenciar l’especialització de fotografia, es va organitzar un concurs obert a tothom amb l’aniversari de l’equipament 
com a temàtica. Va comptar amb la complicitat de tres associacions especialitzades del districte, i va tenir una participació 
modesta, però de qualitat. 
 

 
 
 

http://diaridelabiblioteca.wordpress.com/
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3. Mascota de l’àrea infantil: 
El fet de tenir un estudiant de pràctiques de l’Escola de Disseny la Llotja va possibilitar poder crear una mascota que representés 
l’àrea infantil. A finals d’any, el ratolí Andreu va passar a formar part de la família en forma de figura de guix i es pot visitar al 
taulell de l’àrea infantil, així com també hi és present en tota la imatge gràfica destinada a aquest públic. 
 
4. Exposició 75 anys de biblioteques a Sant Andreu de Palomar: 
Com a colofó de l’aniversari, la biblioteca va organitzar una exposició on, a través dels textos del seu diari, s’explicava la seva 
trajectòria, des dels seus antecedents fins a l’actualitat. La seva producció va comptar amb la col·laboració de dues de les entitats 
més notòries del barri, el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, i l’AAVV de Sant Andreu de Palomar, fet que va garantir l’èxit de públic. 
 
 
Biblioteca Garcilaso 
 
La biblioteca Garcilaso, respecte l’any 2010,  vol destacar la feina realitzada al voltant de la col·lecció, concentrada en els cinc 
centres d’interès existents: Racó de pares i mares, Autoajuda, Autoaprenentatge d’idiomes, Món laboral i Literatura fantàstica, a 
més a més de la secció de petits lectors, la secció de música i còmics de l’àrea infantil, la de còmics d’adults, la secció de revistes i 
els materials adreçats a col·lectius amb necessitats especials. S’ha de dir que tots aquests canvis en la col·lecció han suposat la 
incorporació d’un picto identificatiu, una nova retolació elaborada per propi equip, la seva localització al catàleg i actualització al  
web, i en molts casos, l’elaboració d’una guia explicativa del fons. Aquestes guies s’han adreçat a entitats del territori que s’ha 
considerat susceptibles de fer-ne ús.  
 
Respecte els centres d’interès, s’ha començat qüestionant la seva vigència, determinant la seva continuïtat, això si, amb canvis 
significatius en la imatge, amb pictos identificatius de cada temàtica i reforç de la senyalització en les prestatgeries. També, en 
alguns casos, amb un nou emplaçament dins la biblioteca, com és el cas d’Autoajuda i Món Laboral, més propers a la seva ubicació 
dins la CDU. 

 El centre d’interès en Literatura fantàstica ha incorporat documents localitzats en la novel·la juvenil i en l’apartat de literatura, 
ampliant així la oferta existent.  

 El centre d’interès de pares i mares  s’ha classificat temàticament, creant un codi de colors per cadascun dels temes. 

 El centre d’interès en Oposicions s’ha transformat en Món laboral, incloent-hi, a més a més dels manuals per a opositors, 
altres documents. 

 I en autoaprenentage d’idiomes s’han classificat les lectures progressives en català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià i 
alemany en quatre nivells de dificultat: bàsic, inicial, mitjà i avançat. S’ha incorporat els audiollibres en llengües estrangeres 
com un recurs més d’aprenentatge. A més, s’ha adjuntat el material d’acompanyament que fins ara es trobava separat 
físicament, afavorint així la rapidesa en la recerca del document. 

 També s’ha de destacar la feina a la secció de Petits Lectors, classificant-la en cinc  àmbits temàtics, facilitant així la recerca de 
pares i mares de documents adients per als més menuts.  

 Amb la secció de música de l’àrea infantil es va fer també una classificació temàtica. 

 També el còmic infantil i d’adults s’ha subdividit geogràficament, afegint els mateixos pictogrames que la biblioteca Ignasi 
Iglésias – Can Fabra per afavorir la seva continuïtat temàtica en el  territori.  

 L’àrea de revistes s’ha classificat en temàtiques generals i especialitzades. 

 I per acabar, recordar que s’han aplegat tots els documents de Lectura Fàcil, novel·la en lletra gran i audiollibres en català i 
castellà  per facilitar la recerca dels usuaris amb necessitats especials.  

 
Amb tots aquests canvis i amb el reforç de la difusió i senyalització d’aquests documents s’ha comprovat que ha augmentat 
l’accessibilitat i la visibilitat d’aquest fons, augmentant el nombre de préstecs i la seva consulta a sala.  
 
 
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet 
 
La biblioteca La Sagrera ha treballat durant el 2010 amb intensitat per difondre la informació relativa a la construcció de l’estació 
de l’AVE Sagrera. 
 
Hem realitzat nombroses actuacions per donar a conèixer els canvis que hi haurà als terrenys compresos entre La Sagrera i Sant 
Martí i com quedarà la zona urbanísticament. Gràcies a la col·laboració de diverses entitats i del districte de Sant Andreu amb la 
biblioteca, hem explicat en què consisteix el tram de la xarxa d’alta velocitat Barcelona-frontera francesa, com serà la nova estació 
central de la Sagrera i com es planificarà la construcció dels trenta nous equipaments del barri a través de les activitats següents: 

 Acte de signatura d’acord de planificació de trenta nous equipaments per al barri realitzat per l’Alcalde de Barcelona Sr. Jordi 
Hereu, la Regidora Sra. Gemma Mumbrú, el president de l’Associació de Veïns de la Sagrera i amb l’assistència de diversos 
veïns i veïnes i altres convidats al setembre,  

 Exposició de cinc maquetes i dotze plafons explicatius d’ADIF a l’àrea de lleure de la biblioteca durant sis mesos,  
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 Participació en el World Infrastucture Summit al novembre, 

 Col·laboració en les visites guiades realitzades a la Sagrera dins el programa Barcelona en Marxa del departament de 
Relacions ciutadanes i institucionals de l’Ajuntament de Barcelona, 

 Visionatge d’un dvd explicatiu pels usuaris que ho sol·liciten, amb la distribució de tríptics explicatius i  

 Adquisició de les darreres novetats relacionades amb el centre d’interès en transports ferroviaris. 
 
A més, al juny va fer un any de la nostra obertura i ho vàrem celebrar amb els nostres usuaris repartint-los uns punts de llibre 
commemoratius del 1r aniversari de la biblioteca. Els punts de llibre els van dissenyar els alumnes del departament d’Il·lustració de 
l’Escola Llotja i els va imprimir a tot color el districte de Sant Andreu. 
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LES BIBLIOTEQUES DE SANT MARTÍ 
 
Biblioteca de Districte:  Xavier Benguerel 
Biblioteques de barri:  Poblenou – Manuel Arranz 

Ramon d’Alòs-Moner 
   Sant Martí de Provençals 
 
 

 Especialització del fons 
Espais Multimèdia 

PCs Escàners 
Impressores 

color i b/n 
Webcams 

Xavier Benguerel 
Cinema 
SDLIJ-Servei Documentació Literatura Infantil i Juvenil 

8 + servidor 1 1 9 

Poblenou-Manuel Arranz Cultura popular 11 + servidor 1 1 - 

Ramon d’Alòs-Moner Flamenc 7 + servidor 1 1 7 

Sant Martí de Provençals - 7 + servidor 1 1 8 

 
 

    
 

    
 
 
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES 2010 
 

SANT MARTÍ 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 

Poblenou- Manuel Arranz 204.916 688 147.336 494 41.122 107 694 39 1.887 3.418 8.128 5.340 37.463 

Ramon d'Alòs-Moner 56.412 223 56.223 222 7.268 20 113 18 702 1.266 14.708 1.676 31.349 

Sant Martí de Provençals 69.594 272 58.167 227 8.684 28 158 27 1.507 1.575 19.477 1.465 27.688 

Xavier Benguerel 149.971 570 152.313 579 27.656 30 208 99 2.793 1.122 28.789 6.476 108.278 

TOTAL DISTRICTE 480.893 1.753 414.039 1.523 84.730 185 1.173 172 6.328 7.381 71.102 14.957 204.778 
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Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz 
 
La biblioteca va obrir les seves portes el 10 de maig de 2009. Això vol dir que el 2010 ha sigut el primer any cronològic sencer que 
ha donat servei al barri del Poblenou. 
 
Més enllà del funcionament habitual de la biblioteca, ens agradaria destacar algunes activitats i/o esdeveniments destacats durant 
el 2010 al voltant de tres eixos: 
 
D’una banda les campanyes o activitats que es fan a nivell de ciutat i que han recalat també a Poblenou.  

 La biblioteca és des de l’abril de 2010 Antena Cibernàrium, això vol dir que es fan tallers d’iniciació a diferents aspectes de la 
informàtica a l’Espai Multimèdia de la biblioteca amb professorat aportat per Cibernarium. Aquests tallers han tingut molt èxit 
entre la gent gran, entre altres, i serveixen per introduir aquesta franja d’edat en les tecnologies de la informació i la 
comunicació.  

 També ha participat en el projecte A l’estiu Barcelona t’Acull, que consistia en acostar la ciutat, el barri, la llengua catalana i la 
biblioteca a un grup d’adolescents acabats d’arribar a la ciutat per reagrupament familiar. 

 Finalment la biblioteca Poblenou va ser al març de 2010 la primera biblioteca de Barcelona en constituir el seu Consell 
d’equipament, un espai de trobada entre usuaris, entitats i gestors de la biblioteca, per conèixer necessitats, iniciatives, etc. 

 
En segon lloc, el Poblenou és un barri divers amb molt teixit associatiu i altres serveis i això ha donat peu a variades 
col·laboracions: 

 Vam col·laborar en l’exposició El paradís perdut (relació entre l’art i el jardí) amb el Centre Cívic Can Felipa, exposant 
documents relacionats amb la temàtica i afavorint la circulació de públics i el diàleg entre els dos equipaments i les dues 
activitats. 

 També vam col·laborar amb Linguamón. Casa de les llengües, presentant un llibre sobre el multilingüisme en els infants. 

 Finalment, la més exòtica i allunyada de la idea de biblioteca, va ser seu d’una marató de donació de sang dins de la campanya 
Tinc sang de sibarita, on als donants se’ls obsequiava amb un petit menú preparat per la Fundació Alícia i Ferran Adrià. 

 
Finalment, la biblioteca està especialitzada en cultura popular, principalment catalana i durant el 2010 s’ha treballat en la  
confecció de la col·lecció documental d’aquest tema, ha organitzat activitats familiars dins del calendari festiu (Santa Eulàlia, 
Mercè i Nadal).  
 
 
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner 
 
Del resum de l’any 2010 volem ressaltar aquelles línies de treball, objectius i accions que han incidit més en el territori i  que han 
contribuït a apropar la Biblioteca a la nova ciutadania i treballar per la cohesió social. 
 
El Besòs i el Maresme és el segon barri de Barcelona que acull més població procedent del Pakistan. Aquesta realitat social es viu 
pels carrers del barri i també a la biblioteca. A principis del 2009 la biblioteca va acollir temporalment part del fons en urdú de la 
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu (tancada per obres) i va facilitar l’accés als pakistanesos del Besòs a aquest recurs.  
 
La bona rebuda, l’expectativa generada, i el compromís per part de la biblioteca de satisfer aquesta demanda, van contribuir a 
prendre la decisió de crear un fons de ficció en urdú, tant per adults com per a infants.  
 
El seu desenvolupament es fa amb la col·laboració de l’Associació Cultural Saha de dones pakistaneses del barri i l’assessorament 
inicial de l’informatiu independent El Mirador del immigrants i es complementa amb l’adquisició de música i cinema asiàtic. Des de 
la biblioteca també l'entenem com una manera d'aproximar a la resta de ciutadans del barri aquesta cultura.  
 
La implicació de la comunitat pakistanesa del Besòs amb el projecte, especialment dones i nens, ens va donar l’oportunitat 
d’arribar al col·lectiu femení, de vegades més amagat, i ens ha permès construir  un pont de comunicació per a futurs projectes. 
 
Seguint amb la línia de proximitat amb el territori i la nova ciutadania volem subratllar la col·laboració iniciada amb el projecte de 
joves del Pla de Desenvolupament Comunitari  Besòs- Maresme “Suport al reagrupament familiar i interculturalitat” i la Biblioteca 
Font de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Al llarg de l’any s’han engegat diferents propostes que ha contribuït a donar a conèixer els 
serveis i recursos de la biblioteca als joves nouvinguts i a la vegada han enllaçat dues biblioteques molt properes de dos municipis 
diferents. 
 
Responent a la voluntat de col·laborar amb la resta d’agents socials destaquem el fet que la biblioteca sortís de l’edifici del centre 
cívic per anar al carrer a celebrar el Sant Jordi i per participar a la Mostra Entitats organitzada pel Pla de Desenvolupament 
Comunitari (octubre) amb una proposta de contes en català i àrab i la implicació voluntària d’usuaris. 
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Considerem que el 2010 ha estat un any de sortir al carrer, de treballar amb el territori i els agents socials, d’aproximar la 
biblioteca a la nova ciutadania. Un any per establir nous vincles i col·laboracions. 
 
 
Biblioteca Sant Martí de Provençals 
 
Durant el mes d’abril de 2010 la Biblioteca de Sant Martí de Provençals va col·laborar amb el Centre Cívic i altres entitats del barri 
de la Verneda en la celebració del dia de Sant Jordi.  
 
L’activitat consistia en un mercat d’intercanvi de llibres. El personal de la Biblioteca va preparar un full-plantilla on els usuaris i 
usuàries tenien dues opcions: fer un dibuix i/o redactar un poema que després podien intercanviar per un llibre. La temàtica tant 
del poema com del dibuix havia d’estar relacionada amb la Diada de Sant Jordi.  
 
L’activitat va afavorir la interacció amb els assistents en permetre que participessin amb les seves creacions. A més, d’una banda, 
vam fomentar els valors de sostenibilitat (perquè l’intercanvi afavoreix el reciclatge  dels llibres) i de l‘altra l’hàbit de la lectura 
(perquè el mercat propicia la curiositat dels participants). El mercat d’intercanvi es va celebrar a l’exterior de la Biblioteca, a la 
“rambleta” del Centre Cívic, compartint l’espai amb les altres entitats i associacions del Centre Cívic que també havien programat 
diversos actes relacionats amb la diada. 
 
Per a l’ocasió, la Biblioteca va preparar una parada amb dues taules per exposar els llibres destinats a l’intercanvi, material de 
difusió dels recursos i activitats de Biblioteques de Barcelona, material específic creat per a l’activitat  i dos plafons on es penjaven 
el fulls-plantilla amb els dibuixos i poemes dels usuaris durant el mercat. 
 
Va resultar un èxit tant de convocatòria com de participació dels usuaris. Un cop acabada la Diada el personal de la Biblioteca va 
organitzar una petita exposició amb les diferents aportacions recopilades al “Racó del Poeta”, espai de creació ubicat a sala 
infantil. 
 
Des del mes d’abril fins el mes de novembre de 2010, es van realitzar al Districte de Sant Martí sis passejades literàries, amb 
l’objectiu d’augmentar la visibilitat de les quatre biblioteques al territori.  La passejada de la Verneda que tenia com a lloc de 
sortida la Biblioteca de Sant Martí va tenir lloc el 2 d’octubre a les 10 del matí. Va ser una ocasió per conèixer millor la realitat 
històrica i literària del barri, amb la presència de la Biblioteca i del Arxiu Històric del Poblenou. Tot el públic assistent, grans i petits 
vam quedar gratament satisfets amb l’experiència. 
 
Amb la finalitat de treballar la proximitat es va planificar la visita un cop al mes de l’Escola Bressol Esquitx per difondre la col·lecció 
i els serveis de la sala infantil de la Biblioteca entre els més petits i els professionals al seu càrrec. Així també es fomentà l’hàbit 
d’anar a la biblioteca i gaudir dels contes amb els més petits. 
 
En conclusió, destacar la voluntat de la Biblioteca de participar activament a la vida del barri i del seu calendari festiu, col·laborant 
estretament amb el Centre Cívic de Sant Martí, les entitats i serveis ubicats al mateix Centre Cívic i al territori del Districte de Sant 
Martí.  
 
 
Biblioteca Xavier Benguerel 
 
Si haguéssim de resumir l’any en una paraula, triaríem la de “redimensió” com a fil conductor de les línies de treball marcades al 
Pla d’Acció 2010 de la biblioteca Xavier Benguerel. Això ha estat així per una raó: des de l’entrada en funcionament, el maig del 
2009, de la biblioteca  Poblenou-Manuel Arranz, la biblioteca Xavier Benguerel comparteix amb aquesta darrera el paper de 
biblioteca de referència que, fins llavors, tenia en exclusiva. 
 
Els canvis no han tingut només una repercussió quantitativa (menys visites i menor nombre de préstecs); també han suposat una 
nova mirada de la biblioteca envers el seu entorn més immediat per tal de resituar-se com equipament de proximitat. 
 
En aquest sentit, hem treballat en tres grans àmbits que ens han suposat un total de quasi 300 activitats (una mitjana d’una 
activitat per dia d’obertura de la biblioteca). 

 La biblioteca com a espai de formació. Un any més, hem tingut més de mil participants en les visites a la biblioteca. Tot i que 
la majoria de visitants són escolars del barri,  cal destacar que el 2010 ha estat el de la cinquena edició –i última- del programa 
“SOS: lectura obligatòria”, adreçat als alumnes de batxillerat i secundària; a les 5 sessions que es van fer d’aquest programa, 
hi van assistir més de 250 alumnes. Justament per mantenir i ampliar aquest objectiu formatiu envers els alumnes de 
batxillerat i secundària, la biblioteca va treballar el 2010 un nou programa de suport a l’aprenentatge per substituir al “SOS...”, 
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però en aquest cas relacionat amb les assignatures d’història. El resultat ha estat el programa “Històries de pel·lícula”, que té 
l’objectiu de complementar les classes d’història i d’oferir, al mateix temps, unes nocions bàsiques de llenguatge 
cinematogràfic (atès que la biblioteca està especialitzada en cinema). El programa es va presentar al CRP de Sant Martí i ha 
començat a desenvolupar-se el 2011. 

 El reforçament del treball territorial. A més de continuar amb les activitats programades des de la biblioteca per als nens 
mòdul maternal de la presó de Wad-Ras, hem de mencionar l’inici d’un treball de col·laboració amb l’escola infantil d’idiomes 
“Hamelin” que ens ha portat a realitzar tres sessions de contes en anglès a la biblioteca sota el títol “Once upon a time in the 
library”. 

 L’aposta per les activitats d’especialització per arribar a nous públics. El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil 
de la biblioteca, durant el 2010, ha aconseguit atreure un gran nombre de públic professional d’aquest àmbit gràcies a 
l’exitosa organització de dues accions que han aplegat més de 400 participants: les jornades “Somiari” al voltant de l’àlbum 
il·lustrat i la narrativa visual i la visita a la biblioteca del prestigiós il·lustrador italià Roberto Innocenti. 
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OFERTA DE SERVEIS I USOS 
 
 
HORARIS D’OBERTURA 
 
L’ampliació dels horaris ha estat una de les actuacions fonamentals de Biblioteques de Barcelona des de la seva 
creació. L’augment que s’ha portat a terme ha significat un canvi d’escala que ha situat les mitjanes d’hores 
d’obertura setmanals en uns índexs molt a prop dels òptims marcat pel Pla de Biblioteques 1998-2010. 
 
 
Hores de servei setmanals 
 
El 2010 l’augment ha estat del 2,5% respecte el 2009. Aquest increment ha estat degut bàsicament a l’obertura d’una 
nova biblioteca. L’augment d’horari esmentat es concreta en 1.566,5 hores setmanals d’obertura.  
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total hores 
setmanals 
(Increment anual) 

592 
(-) 

690 
(16,5%) 

760 
(10,1%) 

955 
(25,7%) 

1.035 
(8,4%) 

1.149 
(11%) 

1.201 
(4,5%) 

1.254,5 
(4,4%) 

1.260,5 
(0,47%) 

1.359 
(7,8%) 

1.412,5 
(3,9%) 

1.528 
(8,2%) 

1.566,5 
(2,5%) 

Increment 
acumulat 

- - 28,4% 61,3% 74,8% 94,1% 102,8% 111,9% 112,9% 129,6% 138,5% 158% 164,6% 

 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hores setmanals 
mínimes previstes al 
Pla de Biblioteques 

570 645 735 825 900 945 975 990 990 1.050 1.080 1.170 
 

1.200 

Increment 
sobrepassat 

3,8% 6,9% 3,4% 15,75% 15% 21,6% 23,2% 26,7% 27,3% 29,4% 38,4% 30,5% 30,5% 

 
 
En el gràfic de distribució de les hores d’obertura per districtes, es pot apreciar una relació directa entre el nombre 
d’equipaments existents (entre parèntesi al gràfic) i el desplegament del mapa de biblioteques realitzat. Naturalment 
els districtes on aquest desplegament encara no s’ha conclòs ocupen les darreres posicions pel que fa a hores 
d’obertura. 
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Hores de servei anuals  
   

L’any 2010 es va obrir un total de 69.540 hores, un creixement del 6% respecte l’any anterior. 
 
En aquest sentit cal fer notar que, tot i que hi ha hagut algunes incidències que afecten el còmput total, com poden 
ser tancaments per motius tècnics durant breus períodes, o bé amb motiu d’obres de rehabilitació (biblioteca Sant 
Pau – Santa Creu) durant els 4 primers mesos de l’any, l’increment ha estat superior al de l’any passat, tot i que el 
2009 es van posar en funcionament tres equipaments i aquest any un. Aquest increment superior en el còmput total 
d’hores és atribuïble al fet que en els períodes de vacances s’han mantingut obertes més biblioteques que fins al 2009, 
amb la finalitat de mantenir el servei d’una manera equilibrada en el territori. 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total hores anuals 
(Increment anual) 

35.274 
- 

43.141 
(22,3%) 

48.081 
(11,4%) 

52.934 
(10,1%) 

54.950 
(3,8%) 

55.959 
(1,8%) 

57.149 
(2,1%) 

62.966 
(10,2%) 

65.566 
(4,1%) 

69.540 
(6%) 

Increment 
acumulat 

- - 36,3% 50% 55,8% 58.6% 62% 78,5% 85,9% 97% 

 
 

 
 
 
Cal fer notar també que en aquest còmput no es tenen en compte les hores d’obertura de les Sales d’Estudi Nocturnes 
permanents que ofereixen sis biblioteques de la ciutat (Sagrada Família, Vapor Vell, Vila de Gràcia, Guinardó - Mercè 
Rodoreda, Ignasi Iglésias – Can Fabra i Poblenou-Manuel Arranz), ni les sales temporals que s’obren durant el període 
d’exàmens de l’estiu a quatre biblioteques més (Poble-Sec - Francesc Boix, Francesc Candel, Jaume Fuster, Les 
Roquetes). No es computen ja que en aquestes franges horàries la resta de la biblioteca queda tancada, i el servei que 
s’ofereix és un fons d’obres de referència i algunes activitats com ara grups de conversa en diverses llengües. 
 
El total d’hores d’obertura de les sales d’estudi nocturnes permanents ha estat de 4.772, un 9,7% més que l’any 
anterior, atribuïble a l’obertura durant tot l’any de la sala de la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz que el 2009 no va 
començar a donar aquest servei fins al mes d’octubre. 
 
Per acabar amb l’anàlisi dels horaris cal destacar un fet que ha estat essencial per a poder incrementar-los: el 2002 es 
va posar en marxa un equip itinerant, o cos de bibliotecaris i tècnics auxiliars estable sense destinació fixa, que ha 
permès cobrir les baixes temporals o els pics puntuals de feina en els diversos equipaments. 
 
 
  
 
 



  Memòria 2010 53 

LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL 
 
La col·lecció documental és el patrimoni més important d’una biblioteca. L’adequació d’aquesta a l’entorn pot arribar 
a determinar l’èxit de tota la biblioteca: una col·lecció que no es renova quotidianament queda obsoleta molt de 
pressa, essent de poca utilitat per a l’usuari que hi cerqui informació per al seu desenvolupament tant personal, com 
professional, cultural o bé simplement hi busqui entreteniment per al seu temps d’oci. 
 
El 2010 el fons de Biblioteques de Barcelona va augmentar un 5,85% respecte el 2009, amb la incorporació de 161.374 
documents, arribant a 1.919.285 documents que tenia el 31 de desembre de 2010. 
 
Cal tenir en compte que el nombre de nous documents incorpora el fons fundacional de la nova biblioteca Gòtic – 
Andreu Nin, d’aproximadament 27.000 documents. 
 
La progressió en el creixement del total de documents des de l’any 1998 ha estat: 
 
 

 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

434.780 536.486 648.423 713.828 810.187 896.121 1.058.644 1.182.087 1.368.136 1.528.187 1.658.201 1.813.091 1.919.285 

- 23,39 20,86 10,09 13,5 10,61 18,14 11,66 15,74 11,7 8,51 9,3 5,85 

 
 
Com ja s’ha esmentat en el capítol sobre el desenvolupament del Pla de Biblioteques de Barcelona, la col·lecció va 
superar ja a finals del 2007 el fons previst per al 2010, i arriba a 1,17 volums per habitant. 

 
Pel que fa a la compra dels fons, els estatuts del Consorci de Biblioteques de Barcelona contemplen que l’ampliació i 
restitució d’una part dels fons de les Biblioteques de Barcelona va a càrrec de la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu d’aportar el 50% cadascuna de les institucions. Des de l’any 2001 Biblioteques de Barcelona destina una 
partida per a l’adquisició de fons documentals. Les grans línies són: 
- adquisició de fons en suport no llibre: CD, CD-Rom, DVD (sobretot cinema) 
- adquisició de fons documentals vinculats a les especialitzacions temàtiques i als centres d’interès 
- adquisició de fons vinculats a la col·lecció local 
- adquisició de novetats i desiderates d’usuaris 
- adquisició de novel·la 
- adquisició de ficció en altres llengües que no siguin català o castellà 
- també manteniment i renovació 
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Els tres grups de treball permanents que treballen la Política de Col·lecció han realitzat la redacció d’un document que 
marca les línies generals sobre el desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de Barcelona: sobre el fons 
general, sobre cinema i sobre música. Es tracta d’un document en revisió permanent que va incorporant les 
necessitats que sorgeixen quotidianament, com ara la reflexió sobre els suports de la col·lecció de música o bé la 
política de donacions. Alhora periòdicament fan seleccions de novetats per assessorar en les compres, amb les 
publicacions “Això s’ha de veure” i “Això s’ha d’escoltar”. 
 
En la distribució de la col·lecció per tipus de documents i suports, el llibre continua essent el format amb més 
presència a les biblioteques (al voltant del 75%), seguit de lluny pels documents d’àudio i de vídeo.  
 
En aquest sentit cal matisar que les col·leccions d’àudio, com ja s’indica en el capítol de préstec, tenen un valor 
diferent del de fa uns anys, ja que la xarxa d’Internet actualment té un paper molt important pel que fa a l’accés a la 
música. Pel que fa a les col·leccions de vídeo s’ha fet un gran esforç perquè siguin el màxim d’actualitzades tant pel 
que fa als continguts, tal i com s’evidencia en l’elevat nombre de préstecs d’aquests fons, com per als formats (el 
format VHS es pot dir que ha desaparegut de les col·leccions en favor del DVD, i només se n’han conservat aquells 
documents que no s’han editat en suports més actualitzats). 
 
Aquest any hem afegit en el desglossament de la col·lecció materials com ara els còmics o els cursos de llengua, 
materials que tenen uns nivells de préstec força elevats, i que en el cas dels cursos de llengua són un material 
especialment interessant per a les persones que fa poc que viuen a la nostra ciutat, ja que els permet una aproximació 
a la llengua d’acollida. 
 
 

 
 
 

Llibres 
adults 

Llibres 
infantils 

Còmics Vídeo Àudio Revistes 
Cursos de 
Llengua 

Altres 
suports 

1.031.071 321.614 81.565 169.939 190.446 143.629 36.245 23.954 

 
 
 
Adquisició de nous fons  
 
Per a l’adquisició de nous fons els professionals de les biblioteques disposen de diverses eines que els ajuden a la 
l’hora de fer la tria. 
- Els lots bàsics que prepara la Diputació de Barcelona, alguns dels quals pot triar cada biblioteca a partir d’una 

llista tancada. 
- Llistes de novetats o monogràfiques elaborades per la mateixa Diputació de Barcelona o la Generalitat de 

Catalunya. 
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- Les llistes de novetats elaborades pels grups de treball de desenvolupament de la col·lecció. 
- Els recursos que ofereixen els proveïdors (llibreries, distribuïdors...). 
- Les publicacions especialitzades en la matèria. 
- Les desiderates dels usuaris. 
- Des del 2007 les biblioteques s’han pogut subscriure a revistes i publicacions periòdiques relacionades amb el 

fons especialitzat o els centres d’interès, amb el pressupost provinent de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

- Compra ràpida de fons, concepte que s’ajusta a les necessitats que tenen les biblioteques de tenir disponible de 
forma immediata part del seu fons, en resposta a diverses situacions possibles (premis literaris, novetats, 
peticions dels usuaris, etc). Les biblioteques han triat el proveïdor que desitjaven, tenint en compte la proximitat 
en el propi territori, l’accessibilitat, la diversitat de fons i els valors afegits que ofereix el proveïdor (catalogació, 
folrat...) 

- Una part de la compra està destinada a mantenir el fons bàsics de les biblioteques, per substituir volums que 
s’han fet malbé o bé extraviats. 

- La compra de centres d’interès respon a una especialització temporal del fons. L’elecció dels proveïdors s’ha fet, 
de la mateixa manera que amb la compra del fons especialitzat, tenint en compte que la llibreria o subministrador 
pugui respondre a aquestes especialitzacions temàtiques. 

- Pel que fa a l’adquisició de fons cinematogràfic i discogràfic s’han fet concursos públics on es valoren, a més del 
preu, aspectes com l’estoc accessible, la rapidesa en el subministrament, la catalogació dels documents, i un 
servei d’assessorament i d’informació àgil per al personal bibliotecari.  

- Per la compra de novel·la, que se selecciona íntegrament des de les biblioteques, s’ha fet durant tot l’any una 
selecció mensual.  

- La compra dels fons especialitzats s’ha realitzat a diverses llibreries i altres botigues especialitzades que han 
suggerit els directors de les biblioteques.  

- A l’hora de distribuir el pressupost d’especialitzacions per a les diferents biblioteques s’ha tingut en compte tant 
el tipus de biblioteca com el fons ja adquirit amb anterioritat, com el preu del material a comprar (varia 
bàsicament pel tipus de format, no val el mateix un còmic que una pel·lícula en dvd o una novel·la). 

- Des dels serveis centrals de Biblioteques de Barcelona s’ha fet un recolzament especial pel que fa a la compra de 
fons per a programes i serveis específics, com ara activitats, clubs de lectura, guies de lectura, el projecte Nascuts 
per llegir, etc. 

 
 
Donacions 
 
Pel que fa a les donacions, les biblioteques n’han restringit l’acceptació, ja que moltes vegades es tracta de fons 
obsolets o d’un interès molt especialitzat. En alguns casos encara que no siguin adequats per incorporar al fons 
(perquè o bé no estan en gaire bon estat o la biblioteca ja disposa d’un nombre adequat d’aquell títol) s’accepten i es 
destinen al mercat d’intercanvi que algunes biblioteques tenen en funcionament de manera permanent. Les 
donacions procedeixen de fonts diverses: editorials, universitats, departaments de l’Ajuntament de Barcelona i 
particulars.  
 
Cal destacar aquest 2010 la incorporació a la col·lecció de la donació de part dels fons de pel·ícules que va pertànyer a 
Biel Moll, realitzada pels seus familiars. Es tracta de 1.859 pel·lícules en format DVD de tot tipus de gèneres, èpoques, 
procedència i corrents cinematogràfics. 

 
 
Diaris del món 
 

Aquest servei que es va engegar el 2007 a tota la xarxa de Biblioteques Públiques de la província de Barcelona, 
promogut pel Servei de Biblioteques de la Diputació i que la bib. Sant Pau – Santa Creu ja oferia als seus usuaris. Es 
tracta de servei Diaris del món que permet oferir als usuaris la premsa internacional del dia, a tamany real i amb un 
cost més raonable que les subscripcions en paper. Gràcies a la tecnologia via satèl·lit, els diaris arriben abans a la 
biblioteca que als quioscs del seu país d'origen. Això els dona el valor d'actualitat que no es pot igualar amb les 
edicions digitals, normalment resums reduïts dels diaris, mentre que el diari que arriba a la biblioteca s'imprimeix en 
DINA3, i és una còpia exacta de l'edició en paper original. 
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És un servei consultable a 5 de les Biblioteques de Barcelona, i permet accedir a 180 diaris del dia de 60 països 
diferents i en més de 20 llengües diferents. Cada biblioteca que disposa del servei, en funció de la demanda, 
imprimeix capçaleres diferents, segons un calendari setmanal, consultable al web de les biblioteques. 
 
 
Recursos electrònics  
 
D’altra banda, cada cop són més els recursos electrònics que es consulten a través de la xarxa informàtica. Destaquen: 

 Dues biblioteques (biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda i Biblioteca Nou Barris) estan subscrites a la base de 
dades de l’agència EFE: “efedata”. Base de dades que recull tota la informació de l’Agència EFE. 

 Eric: Base de dades d’ensenyament en llengua anglesa, conté resums i referències d’articles publicats en revistes i 
altres documents de pedagogia. L’elabora el Departament d’Educació dels Estats Units d’Amèrica i l’Office of 
Educational Research and Improvement. Hi tenen accés les biblioteques: Guinardó - Mercè Rodoreda, Les Corts - 
Miquel Llongueras, Nou Barris i Xavier Benguerel. 

 Medline: Base de dades sobre biomedicina en llengua anglesa, conté més d’onze milions de referències d’articles 
sobre medicina, infermeria i veterinària des del 1966 fins avui. La produeix la National Library of Medicine (USA). 
Hi tenen accés: les biblioteques: Guinardó - Mercè Rodoreda, Les Corts - Miquel Llongueras, Nou Barris i Xavier 
Benguerel. 

 
 
L’especialització dels fons de les biblioteques 
 
Les Biblioteques de Barcelona disposen de fons especialitzats en diverses temàtiques que completen els fons bàsics. 
Aquests fons especials tenen sentit en el propi territori, i per això es busca que tinguin una connexió amb l’entorn, 
però sobretot tenen una funció en l’entorn de ciutat, completant les necessitats informatives del conjunt de ciutadans 
i ciutadanes. Inicialment eren les biblioteques de districte les que disposaven d’aquest tipus de fons específics, però 
ara també s’hi han sumat algunes de les biblioteques de proximitat. 
 

 Món àrab, a la biblioteca Sant Pau - Santa Creu 

 Dona, Moda i Cuina, a la biblioteca Francesca Bonnemaison 

 Gastronomia i hostaleria, a la biblioteca Barceloneta – La Fraternitat 

 Ciència i Medi ambient, a la biblioteca Sagrada Família 

 El disseny i l’arquitectura contemporània, a la biblioteca Fort Pienc 

 Col·leccionisme, a la biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver 

 Músiques urbanes, a la biblioteca Vapor Vell 

 La Cultura de la Pau i Guerra Civil espanyola, Francesc Boix i Camps de Concentració nazis, a la biblioteca Poble Sec-
Francesc Boix 

 Automòbil i Mobilitat sostenible, a la biblioteca Francesc Candel 

 Esports i jocs, a la biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras 

 Art i escultura noucentista i Josep Clarà, a la biblioteca Clarà. Fons especial Any Gaudí 

 Les cultures del Mediterrani, a la biblioteca Vila de Gràcia 

 Cultura juvenil i viatges, a la biblioteca Jaume Fuster 

 Poesia, a la biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda 

 Novel·la barcelonina contemporània, a la biblioteca Carmel – Juan Marsé 

 Teatre, a la biblioteca Horta-Can Mariner 

 Gènere negre, a la biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró 

 El circ i les arts parateatrals, a la biblioteca Nou Barris 

 Còmic, fotografia i arts visuals, a la biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 

 Cultura popular, a la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz 

 El cinema i el Servei de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil, a la biblioteca Xavier Benguerel 

 Flamenc, a la biblioteca Ramon d’Alòs Moner 
 
 
Els més prestats del 2010 a la Xarxa de la província 
 
Amb motiu del canvi de sistema de gestió, aquesta dada que elabora la Diputació de Barcelona per a tota la província, 
no s’ha pogut recollir per a aquest 2010, tot i que sí que es podrà recuperar a partir del 2011. 
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CURSOS D’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL 
 
Les Biblioteques de Barcelona, conscients de la importància del paper de les biblioteques públiques en la superació de 
la fractura digital, han posat l’accent en tot allò que fa referència a l’accés a les tecnologies de la informació. Aquest 
accés, però, no és reeixit si no va acompanyat d’un bon programa d’alfabetització informacional que permeti garantir 
la igualtat d’oportunitats de tots els usuaris a l’hora d’accedir a aquests recursos. 
 
Conscients també de la importància que té en aquest camp treballar en cooperació amb d’altres institucions de la 
ciutat competents en aquesta matèria, el 2010 s’ha renovat l’acord amb Cibernàrium de Barcelona Activa per utilitzar 
10 biblioteques com a punts de treball en les seves campanyes de formació, dins el programa Antenes Cibernàrium.  
 
Aquest programa d’Antenes Cirbernàrium, comprèn també altres equipaments de la ciutat adscrits a aquesta xarxa 
com ara centres cívics, etc. 
 
També aquest 2010 9 de les Biblioteques de Barcelona han estat reconegudes com a centres autoritzats per validar les 
proves del nou Certificat de Capacitació Digital que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya. Després de fer 
algunes proves pilot per confirmar l’idoneïtat dels espais multimèdia per fer aquestes proves, el mes d’octubre es van 
començar a fer proves ACTIC, amb una freqüències de 2 cops per mes. 
 
Es van programar 48 proves. De les 34 persones que finalment es van presentar, 25 van superar la prova i 9 van 
suspendre. 
 
Pel que fa a la formació que es dissenya des de Biblioteques de Barcelona, el procés de dinamització que se segueix a 
l’hora de pensar els cursos, els tallers i la programació cultural que s’hi realitza parteix de quatre eixos temàtics: el 
creatiu, el formatiu, el lúdic i el literari. Un conjunt d’activitats destinades a: 
- facilitar l’adquisició de competències bàsiques en matèria d’informació i informàtica 
- promoure l’educació individual i autodidacta, així com l’ensenyament formal a tots els nivells, especialment 

d’aquells grups socials que tenen un risc més gran de restar marginats per l’anomenada fractura digital: gent gran, 
immigrants... 

- oferir oportunitats per a un desenvolupament personal creatiu 
- estimular la imaginació i la creativitat de tots els grups d’edat, especialment dels infants i dels joves. 
 
 

 
 
La concreció de tots aquests acords és que durant el 2010 s’ha pogut triplicar l’oferta d’aquest servei, fins arribar a 
1.642 cursos (davant el 975 del 2009), que han acollit 11.059 alumnes. La mitjana de cursos per biblioteca ha estat de 
45 cursos anuals, amb una mitjana d’assistents per curs de 6,7 persones.  
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SALES D’ESTUDI NOCTURNES 
 
Aquest servei està pensat per a estudiants i persones que necessiten espais d’estudi, i es realitza en col·laboració amb 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i els Districtes. 
 
Es tracta de sales que tenen uns horaris d’obertura complementaris permanents (en la franja nocturna, de 9 de la nit a 
1 de la matinada), i que permeten oferir a més d’un espai d’estudi, algunes activitats específiques que els aporten 
continguts amb valor afegit. Cada sala disposa d’un lot d’obres de referència (enciclopèdies i diccionaris) per a l’ús dels 
usuaris. 
 
Les biblioteques amb sales d’estudi permanent són:  
- Bib. Vapor Vell 
- Bib. Sagrada Família  
- Bib. Vila de Gràcia 
- Bib. Guinardó – Mercè Rodoreda 
- Bib. Ignasi Iglésias - Can Fabra 
- Bib. Poblenou – Manuel Arranz (des del mes d’octubre) 
 
En referència a les activiats, aquest 2010 bàsicament han estat de os tipus: les anomenades Biblioteca de nit, que són 
les dedicades a l’estudi o ampliació de coneixement, com ara tallers i xerrades. L’altre tipus són els grups de conversa 
i/o intercanvi d’idiomes amb una persona nativa. També s’han realitzat a dues de les biblioteques, Vila de Gràcia i 
Ignasi Iglésias – Can Fabra, grups d’interès comú, que sobretot a aquesta darrera biblioteca han estat molt ben 
valorats. 
 
El total de les sis sales ha registrat 53.122 visites, un 17,4% més que al 2009, molt per sobre del 3% d’increment que 
havia experimentat l’any anterior.  
 
El perfil dels usuaris que fan ús d’aquest servei és: 
- La franja d’edat majoritària dels usuaris és la de majors de 25 anys. 
- La major part dels usuaris són universitaris (i altres situacions no especificades). 
 
Pel que fa als usos, es pot destacar que la biblioteca amb més usos ha estat Vila de Gràcia (15.400), seguida per Vapor 
Vell (11.843), Ignasi Iglésias – Can Fabra (7.616), Guinardó – Mercè Rodoreda (6.844), Poblenou – Manuel Arranz, 
(5.796) i Sagrada Família (5.623).  

 
Cal esmentar que durant els mesos de maig i juny, les biblioteques Poble-sec – Francesc Boix, Francesc Candel, Jaume 
Fuster, Les Roquetes i Xavier Benguerel han obert una sala d’estudi en horari nocturn, dins la campanya de sales 
d’estudi promoguda per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona (programa Barcelona Bona nit) i els 
districtes de la ciutat.   
 
 
BIBLIOPLATGES 
 
Aquest servei es va engegar l’estiu del 2006, per tant aquest ha estat ja el cinquè any que es posava a disposició dels 
ciutadans un servei de préstec de llibres, diaris i revistes a dues de les platges de la ciutat. 
 
El projecte es coorganitza amb Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Les dues platges que han ofert el servei 
estan situades una a l’espigó de Bac de Roda (juliol i agost) i l’altra al Centre de la Platja (de juliol a setembre), ubicada 
sota els porxos del Passeig Marítim. 
 
Per preparar el fons documental que s’ofereix en aquest servei es té molt en compte l’entorn en el qual es produeix: a 
més de diaris i revistes culturals, de salut i d’actualitat que són els materials més sol·licitats, es disposa de llibres de 
lectura breu, com ara reculls de narrativa, còmics, o bé contes i revistes per al públic infantil. 
 
En total s’han realitzat 275 carnets (un 34% menys que al 2009) i 4.285 préstecs (un 19% d’increment respecte el 
2009). 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Carnets 464 521 611 418 275 

Préstecs 1.622 3.116 4.487 3.599 4.285 

 
 
Aquest any 2010 s’han incorporat algunes novetats, com ara una zona de lectura a l’ombra i una zona de dibuix per als 
més petits al punt de l’espigó de Bac de Roda, que han tingut molt d’èxit entre els usuaris. 
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ELS PROGRAMES DE DIFUSIÓ DE LA LECTURA: LA DIFUSIÓ DE LA COL·LECCIÓ 
 
El Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010 situa la biblioteca com a centre públic social d’àmbit local; actiu, 
impulsor i dinamitzador, com un referent cultural del territori, adaptat a les demandes dels ciutadans i avançat en la 
detecció de necessitats informatives, formatives i culturals. Els programes de difusió de la lectura són fonamentals per 
a acomplir aquests objectius. 
 
Alhora són un instrument molt valuós per a la difusió de la col·lecció. Els programes i les activitats que s’ofereixen es 
treballen a partir del seguiment de les novetats o de les incorporacions més interessants de la col·lecció, o bé a partir 
de la detecció d’interessos concrets dels usuaris. Els darrers anys es fa especial atenció a acompanyar els programes 
específics amb guies de lectura de bibliografia que es pot trobar a les biblioteques relacionada amb l’activitat. 
 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Equipaments 19 28 27 33 32 35 31 35 33 

Activitats 87 168 171 280 310 329 309 363 418 

Assistents 3.490 7.253 6.590 12.058 14.459 14.001 15.568 17.022 17.678 
 Fins al 2002 es comptabilitzaven les Sales de Lectura dels Centres Cívics 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Equipaments 28 29 29 29 31 32 35 36 
Activitats 2.393 2.974 2.666 2.040 1.912 2.211 2.142 1.807 
Assistents 58.932 61.496 73.730 61.882 63.692 65.835 68.671 59.596 
Mitjana assistents per 
sessió 24,6 20,6 27,6 30,3 33,3 29,7 32,1 33 

 
 

         
 

 
En l’anàlisi d’evolució es pot apreciar una de les línies de treball que des del 2004 s’ha aplicat en la programació 
d’activitats, i que consisteix en la reducció del nombre d’accions en benefici de la seva qualitat i adaptació a l’entorn.  
 
L’oportunitat d’aquesta tendència es confirma amb l’augment continuat de la mitjana d’assistents per sessió, amb 
l’excepcionalitat del 2004 i el 2008, coincidint justament amb anys d’un augment notable de l’oferta.  
 


