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També aquest 2010 es verifica aquesta tendència, i la reducció en el nombre d’activitats (un 15% menys que al 2009), 
li correspon un augment de la mitjana de 1 assistent més per a cada activitat. En total han estat 59.596 assistents, una 
mitjana de 33 persones per activitat. 
 
Els programes culturals de les Biblioteques de Barcelona durant aquest 2010 han modificat la seva presentació: a 
partir del tercer i quart trimestre s’han presentat sota una nova organització que manté la oferta de programació 
infantil i d’adults per separat, que ha permès agrupar les activitats en grans blocs que fan més senzilla la seva 
identificació. 
 
 
Activitats  infantils: Lletra Petita 
 
Des del 2003 es va començar a distribuir el programa que hem anomenat Lletra Petita, que inclou tots els cicles 
infantils seguint el model que hi havia per a adults de L’Aventura de Llegir, i que fins aleshores s’incloïen en aquell 
programa. 
 
Any rere any s’han analitzat els diferents programes per tal d’adequar-los al màxim a les necessitats i preferències del 
públic infantil i familiar. Durant els dos primers trimestres ha inclòs les activitats dels cicles Sac de Rondalles, Petit 
format, Aperitius musicals, Primeres passes, Enreda’t amb l’acció, Mots en joc, Què llegim, El cau dels somnis. 
 
El bloc de programació infantil manté el nom que la identifica, i dins aquest gran bloc hi trobem els formats ja 
existents que en algun cas han canviat de nom. A partir del quart trimestre s’ha passat al nou format dels programes, 
que segueixen l’estructura següent: 
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El conjunt d’activitats de Lletra Petita ha estat de 1.160, amb un total de 41.398 assistents, una mitjana de 35,7 
assistents per activitat. 
 
 
Activitats per adults 

 
- L’Aventura de Llegir. Sota aquest nom ja tradicional que abans agrupava una gran diversitat de formats, hem 

volgut presentar els programes que treballen molt específicament la difusió de lectura i els llibres de creació 
literària, tant els organitzats per al conjunt de les biblioteques com els que s’organitzen des de cadascuna de les 
biblioteques en col·laboració amb el seu entorn. 

- L’Aventura de Conèixer. Aquest és un nou bloc que agrupa programes sobre la difusió del coneixement dels 
diferents camps de saber, i inclou també activitats de ciutat o de proximitat. Els cicles temàtics mensuals entren 
dins aquest capítol. 

- Molt per Aprendre. Sota aquest bloc també de nova creació, s’agrupen tots els programes pensats per oferir 
formació específica sobre diversos temes, tant cursos d’alfabetització digital com tallers d’aprenentatge i de 
creació. 

 

 
 
Pel que fa al nombre d’activitats per adults i els assistents, han estat: 
 

 L’aventura de Llegir L’Aventura de 
Conèixer 

Molt per aprendre* 

Nombre activitats 171 378 98 

Assistents 5.011 11.982 1.205 

Mitjana assistents / 
activitat 

29,3 31,6 12,2 

 
*No inclou les activitats de l’Aula digital, detallades a l’apartat  
  d’alfabetització informacional d’aquesta memòria 
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Itinerari literari: Edificis viatgers 
 
Un passeig per l'evolució de la ciutat comtal a través de la història dels seus edificis més viatgers, basat en el llibre 
Edificis viatgers de Barcelona, de l’autor Jordi Peñarroja,  
 
Com és habitual l’itinerari té la seva versió virtual que permet poder seguir de manera individual el recorregut, ja sigui 
des de la virtualitat d’Internet o bé aprofitant els recursos que ofereix per fer-lo presencialment amb l’ajut dels 
materials disponibles. L’itinerari virtual és accessible des de la pàgina web de Biblioteques de Barcelona. 
 
 
 
Clubs de Lectura 
 
Els clubs de lectura estan especialment pensats per a persones amb inquietuds culturals, ganes de llegir, però també 
de fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Llegeixen els llibres i després els comenten un cop al mes, 
entre tots, a la biblioteca, moderats per un expert en la temàtica del club. S’organitzen en nou sessions d’una durada 
aproximada d’una hora i mitja. Cada lectura té com a material de suport una fitxa orientativa i una guia posterior. 
 
Els objectius bàsics d’aquests clubs són, doncs, fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg; oferir noves possibilitats per al 
temps lliure; promocionar l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com equipament cultural i crear un punt de 
trobada per als membres del Club. 
 
Dins el 78 clubs de lectura hi ha una gran varietat d’oferta, amb els clubs especialitzats en temàtiques concretes, en la 
majoria dels casos relacionades amb l’especialització de la biblioteca. També s’ofereixen 9 clubs de lectura fàcil, 
dirigits a facilitar l’aprenentatge del català a les persones nouvingudes a la ciutat.  
 

 Nombre clubs 
Mitjana 

d’assistents per 
sessió 

Total Clubs de Lectura 78 18 

 
 
 
Col·laboració en programes de la ciutat 
 
Calendari festiu 
 
En la programació de les activitats de les Biblioteques de Barcelona hi ha una cura especial a crear 
complementarietats amb el calendari festiu de la ciutat, una tasca que insereix les biblioteques dins el teixit urbà i 
social de la ciutat. 
 

 Per la festa major d’hivern de la ciutat, Santa Eulàlia. 

 Per Carnaval. 

 Per Sant Jordi les biblioteques realitzen moltes activitats de difusió de la lectura, sovint coordinades amb els altres 
agents del territori. Com a conjunt de xarxa de la ciutat, Biblioteques de Barcelona organitza el Pregó de Sant 
Jordi al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any 2010 vam demanar a l’escriptor Bernardo Atxaga 
que ens acompanyés i reflexionés sobre la importància de la lectura. 

 Per la festa major d’estiu, La Mercè. 

 Un Nadal de conte és el programa que des de fa uns anys realitzen les biblioteques en aquestes festes. 
 
Sisena trobada europea de novel·la negra: BCNegra. L’organitza l’Institut de Cultura de Barcelona. Les biblioteques hi 
participen des de la primera edició, amb xerrades d’alguns dels autors que participen en la trobada i amb 
l’organització de clubs de lectura per a joves, en conveni amb centres escolars de tota la ciutat.  
 
Món Llibre. Aquest any ha estat la quarta edició d’aquesta festa de la literatura per a nens i nens que organitza 
l’Institut de Cultura de Barcelona. Les biblioteques hi participen amb l’organització d’un mercat d’intercanvi de llibres i 



  Memòria 2010 64 

amb la programació dels espectacles de Petit Format que habitualment es poden veure a les biblioteques. També es 
realitza una guia de lectura en col·laboració amb les editorials participants. Aquest 2010 s’ha ofert també un conjunt 
de preceptors de la lectura, bibliotecaris que feien recomanacions a la carta als assistents. 
 
Saló Internacional del Còmic de Barcelona. La bib. Ignasi Iglésias – Can Fabra, especialitzada en Còmic, participa cada 
any al Saló amb l’organització d’una exposició i amb la presència al Saló.  
 
Festa de la Música. Les biblioteques de la ciutat es fa ressò d’aquesta celebració, de manera destacada la bib. Vapor 
Vell, especialitzada en Músiques Urbanes,. 
 
Setmana de Poesia de Barcelona. En aquest cas és la bib. Guinardó - Mercè Rodoreda, especialitzada en poesia, la que 
té una presència més important en aquesta setmana poètica que se celebra a tota la ciutat, tot i que altres 
biblioteques també participen amb la programació d’activitats infantils relacionades amb la poesia. Es realitzen 
trobades amb autors i lectures poètiques. 
 
Grec. Festival d’Estiu de Barcelona. Les Biblioteques de Barcelona organitzen dins el programa del festival un conjunt 
d’activitats:  
- Juliol a la cuina, a la biblioteca Francesca Bonnemaison. Autors joves presenten les seves obres inèdites a la sala 

La Cuina de la biblioteca, prenent aquest any com a referència Joan Maragall, amb motiu del 150è aniversari del 
seu naixement.. Es van realitzar 3 sessions amb 393 assistents 

- Converses al Grec. Durant el festival, els protagonistes dels espectacles que s’estrenen al Grec (autors, directors, 
actors) presenten la seva obra a tres de les Biblioteques de Barcelona i a Casa Amèrica de Catalunya. Es van 
realitzar 4 sessions amb 223 assistents. 

 
Aquest any l'aportació de Biblioteques de Barcelona al Festival Grec s’ha ampliat més enllà de la programació 
d’aquestes activitats. Biblioteques de Barcelona ha creat i gestionat un bloc, actiu des del 18 de maig fins al 31 de 
juliol, on es penjaven posts per a cada espectacle uns dies abans de la seva programació. De cada espectacle es van 
seleccionar les obres disponibles a les Biblioteques de Barcelona, es recomanava una obra i es seleccionaven enllaços 
relacionats que podien anar des d'un vídeo de l'espectacle, un arxiu de música, una pàgina web, etc.  
 
Es van ressenyar 82 espectacles. El bloc va rebre 3.165 visites. 
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L’IMPACTE DELS SERVEIS 
 
ELS INSCRITS 
 
Any rere any cada cop són més els ciutadans de Barcelona que disposen del carnet de Biblioteques de Barcelona. 
Concretament l’any 2010 se n’han fet 70.616 de nous, la qual cosa ha significat un augment del 9,4% del nombre 
d’inscrits respecte l’any anterior. Sumats a totes aquelles persones que ja el tenien, fa que actualment les biblioteques 
de Barcelona tinguin 810.431 inscrits, xifra que confirma les biblioteques públiques com la institució amb més socis de 
tot Barcelona. Això significa que aproximadament un 49,5% de la població de Barcelona té carnet de la biblioteca. 
 
 

    
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nous Carnets 42.540 63.572 80.666 75.153 78.080 78.785 88.960 87.802 76.612 70.616 

Total Carnets 192.204 240.714 321.380 376.289 442.258 506.402 578.044 663.647 740.670 810.431 

Increment - +25,2% +27% +17% +17,5% +14,5% +14,1% +14,8% +11,6% +9,4% 

Percentatge població 
Barcelona inscrita 

13% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 41% 45,8% 49,5% 

 
 
Alguns trets del perfil dels usuaris de Biblioteques de Barcelona són que les dones superen en quasi 7 punts els homes 
(53,1% dones; 46,3 homes), i que la franja d’edat que fa més ús de la biblioteca és la dels adults. 
 
Pel que fa al seu origen nacional, quasi un 24% dels inscrits ha nascut en d’altres països, essent els més representats el 
Pakistan, l’Argentina, Itàlia i l’Equador.  
 
Cal tenir en compte que aquest 24% està per sobre del 17,3% de persones nascudes a l’estranger que registra la 
població de Barcelona. Aquesta dada és doncs un bon indicador per comprovar que les Biblioteques de Barcelona son 
un dels primers equipaments públics al que les persones nouvingudes es dirigeixen a l’hora d’establir-se a la ciutat i 
crear vincles socials i culturals amb la seva nova realitat.  
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LES VISITES  
 
El 2010 les Biblioteques de Barcelona han rebut un total de 5.982.936 visites, superant en un 19,6% les visites 
previstes pel Pla de Biblioteques per al 2010 (5.000.000). Respecte l’any 2009 el creixement ha estat negatiu, és a dir 
s’ha produït un 2,2% menys de visites. 
 
Un cop feta l’anàlisi de l’impacte dels serveis de les biblioteques, tots amb increments positius, l’explicació més 
raonable és atribuir aquesta davallada a la nova política de préstec, que a més de poder tenir en préstec fins a 30 
documents, en allargar els períodes de préstec dels documents audiovisuals d’una setmana a 30 dies, i la possibilitat 
de renovar aquest préstec fins a 4 ocasions (també possible a través d’Internet, sense necessitat de visitar la 
biblioteca), ha canviat una mica els hàbits dels usuaris, que no necessiten anar tan sovint a la biblioteca per usar 
aquest servei. 
 

 
 

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

1.362.840 1.575.092 1.773.029 2.327.815 2.987.729 3.651.455 4.126.308 4.421.266 4.896.978 5.172.624 5.756.946 6.119.285 5.982.936 

- +15% +12% +31% +28,3% +22% +13% +7,1% +10,8% +5,6% +11,3% +6,3% -2,2% 

 
En relació a la població aquesta xifra es pot llegir de diverses maneres: si tots els ciutadans de Barcelona en fossin 
usuaris hi haurien anat una mitjana de 3,7 vegades l’any; una mitjana que augmenta considerablement si la fem a 
partir dels inscrits a les biblioteques, de manera que a cada persona amb carnet li correspondrien 7,4 visites l’any. 
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Si posem en relació les visites amb les hores d’obertura del conjunt de la xarxa, obtenim que cada dia les Biblioteques 
de Barcelona atenen 22.450 visites, una mitjana de 623 per biblioteca. I si volem afinar encara més, cada hora 
s’atenen 3.097 visites, una mitjana de 86 visites per hora a cadascun dels equipaments.  Cal matisar que aquestes 
mitjanes es mouen en uns extrems que van des de la biblioteca que rep 2.123 visites de mitjana per dia a la que en rep 
una mitjana de 72; o bé en el cas de visites per hora van de les 229 visites a les 13 visites cada hora. 
 
Pel que fa a la distribució territorial de les visites, en el gràfic següent es pot observar que són els districtes que han 
implementat un major nombre de les actuacions previstes al Pla de Biblioteques 1998-2010 els que reben un major 
nombre de visites. 
 

 
 
 
Visites escolars i de grups de professionals 
 
Les visites dels centres escolars són una de les prioritats pel que fa a formació d’usuaris. Des de les biblioteques es 
promouen aquest tipus de visites per donar a conèixer els recursos que ofereix la biblioteca a les escoles i als alumnes 
individualment.  
 
També són importants les visites de grups de professionals no només del món de la bibliotecologia, sinó també de 
l’arquitectura, de la gestió cultural o bé de l’educació social. En aquest sentit es fa un esforç important per poder 
atendre els grups de professionals d’arreu del món que demanen visites comentades a les biblioteques. 
 
El 2010 han estat 1.926 grups amb un total de 43.255 assistents. S’ha registrat un important augment del nombre de 
grups, d’un 23,5 i d’un 29% de les persones ateses. 
 
D’aquests grups 1..498  corresponen a visites de centres escolars, amb un total de 33.411 alumnes. Tenint en compte 
que la població de Barcelona en edat escolar (5-14 anys) era de 123.743 persones, un 27% dels escolars de 
l’ensenyament obligatori han visitat les biblioteques públiques durant el 2010, 6 punts més que al 2009. 
 
Pel que fa a grups procedents de centres d’ensenyament no obligatori, grups procedents d’altres col·lectius, com ara 
casals d’avis, tallers ocupacionals, grups d’esplai, etc. i les visites de professionals (bibliotecaris, arquitectes, gestors 
culturals de municipis i altres organitzacions territorials), hi ha hagut un total de 428 grups, amb un total de 9.844 
persones ateses. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre total visites 927 1.044 1.105 1.328 1.716 1.559 1.926 

Nombre total visitants  19.371 23.507 24.082 28.081 31.944 33.354 43.255 
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EL PRÉSTEC DE DOCUMENTS 
 
Seguint la tendència dels darrers anys, el préstec de documents s’ha estabilitzat aquest 2010: els documents que els 
usuaris s’han endut en préstec han augmentat un 1,1%, arribant fins als 4.439.460 documents prestats. Aquesta 
quantitat significa mantenir la mitjana de 2,7 documents prestats per habitant , i si es posa en relació amb el nombre 
d’inscrits, la xifra s’eleva fins a 5,5 documents prestats a cada persona inscrita, quatre dècimes per sota de l’any 
anterior. 
 
Si tenim en compte els canvis en la política de préstec que s’han produït amb la introducció del sistema de gstió 
Millennium, que allarga els períodes de préstecs dels materials audiovisuals d’una setmana fins a 30 dies, aquests 
resultats es poden considerar realment positius. 
 
 

     
 

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

759.658 897.525 1.057.663 1.409.596 1.854.904 2.525.771 3.079.324 3.713.484 3.816.777 3.905.107 4.336.236 4.390.993 4.439.460 

- +18,15% +17,84% +33,27% +31,59% +36,17% +21,92% +20,59% +2,78% +2,31% +11,04% +1,3% +1,1% 

 
 
Tipologia dels documents en préstec 
 
La classificació del fons documental de les biblioteques ens permet segmentar la informació del préstec en tipologies 
diferents. També en aquest aspecte la introducció de Millennium ha significat alguns canvis en aquest recompte dels 
usos, i per tant no podem analitzar l’increment segons els tipus de material. 
 
De tota manera sí que podem apuntar que la tendència de disminució en el préstec del fons musical i l’inici del 
descens del fons de vídeo es mantenen, deguda essencialment pels canvis en els hàbits dels usuaris que cada cop més 
accedeixen a la música i al cinema a través d’Internet.  
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Fons general 

(llibres) 
Infantil Petits lectors Àudio i vídeo 

Diaris i 
revistes 

Fons local 
Fons 

especial 
Altres 

suports 

Tipologia de 
suport dels doc 
prestats 

1.529.336 683.169 56.891 1.536.553 180.177 4.544 434.903 13.887 

 
 
Préstec interbibliotecari 
 
Aquest servei és un dels principals indicadors del funcionament en xarxa de les biblioteques de la ciutat i de la 
demarcació. Es realitza bàsicament entre totes les biblioteques públiques de la província de Barcelona que 
comparteixen el catàleg col·lectiu, encara que també es realitza amb altres institucions com ara universitats, centres 
privats, etc. En aquest sentit hi ha establerts convenis entre la Diputació de Barcelona i la UPC i entre Biblioteques de 
Barcelona i l’Institut Goethe, l’Institut Italià i l’Institut Francès i també amb la Central de Préstec del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat (CEPSE). És un servei de pagament, i el cost està regulat per un preu públic idèntic al del 
Servei de retorn on es vulgui (1,2 €). La mitjana de temps que ha d’esperar un usuari és de 4-5 dies si el préstec és dins 
de la ciutat de Barcelona.  
 
Aquest 2010 el servei ha ofert una novetat important pel que fa a la ciutat de Barcelona: el préstec interbibliotecari 
entre les biblioteques pertanyents a Biblioteques de Barcelona ha començat a ser gratuït. L’objectiu de suprimir 
aquesta taxa és fer realitat el propòsit que la col·lecció de les Biblioteques de Barcelona es percebi com una col·lecció 
única, on cada biblioteca és un punt d’accés a la totalitat de documents.  
 
Així el servei de préstec interbibliotecari ha experimentat un creixement molt notabe, tant pel que fa a documents 
deixats com rebuts, ja que la circulació entre biblioteques de la ciutat ha augmentat notablement: els documents 
deixats han experimentat un 41,3% més elevats i els rebuts un 52% més alts. 
 
A aquest fet s’hi ha de sumar, encara que en una proporció molt menor, l’entrada de dues Biblioteques de Barcelona – 
les biblioteques Sagrada Família i Jaume Fuster- al circuït de préstec interbibliotecari de la Generalitat de Catalunya. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Préstecs deixats 4.984 12.979 16.669 24.201 31.312 34.532 37.627 43.256 50.124 70.848 

Increment - 160,4% 28,4% 45,2% 29,4% 10,3% 8,9% 15% 15,9% 41,3% 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Préstecs rebuts 4.417 13.123 18.028 21.499 24.518 28.211 30.964 36.500 42.283 64.263 

Increment - 197,1% 37,4% 19,3% 14,0% 15,1% 9,7% 17,9% 15,8% 52% 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Diferència entre 
deixats i rebuts 

567 -144 -1.359 2.702 6.794 6.321 6.663 6.756 7.841 6.585 

 
 

Evolució de visites i préstecs  
 
Tot i el lleuger decreixement de les visites d’aquest 2010 degut, com ja s’ha comentat, als canvis en la política de 
préstec de documents, la gràfica d’evolució de visites i préstecs ens mostra a partir del 2005 la tendència d’un 
creixement més accelerat de les visites que del servei de préstec. Aquesta característica fa pensar que els usos 
tradicionals de la biblioteca van canviant i diversificant-se.  
 
L’increment de serveis i d’oferta cultural que fan les biblioteques continua portant nous usuaris a serveis diferents del 
de préstec de documents, tradicionalment el més estès a totes les xarxes de biblioteques del món. El 2005, l’any en 
que les línies es comencen a separar, va ser –per exemple- l’any d’implantació dels primers Espais Multimèdia, un 
servei que ofereix a més de l’accés en autoservei a programes d’ofimàtica, de tractament d’imatge, d’animació, etc... 
sessions de formació bàsica en les diferents disciplines digitals, que any rere any augmenten el nombre d’usos en 
relació a l’oferta. 
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INTERNET I ESPAIS MULTIMÈDIA  
 
El darrer trimestre del 2005 va suposar una notable millora pel que fa a la infraestructura destinada al servei d’accés 
públic a Internet a les Biblioteques de Barcelona amb la posada en marxa del Espais Multimèdia, que s’ha anat 
consolidant amb l’oferiment de nous serveis com ara la connexió Wi-Fi, com s’ha explicat en el capítol d’accessibilitat.  
 
Els Espais Multimèdia es van crear gràcies a un acord amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI). 
 
Cal tenir en compte, però, que els accessos a Internet que es realitzen des dels Espais Multimèdia no han estat 
inclosos en els registres automàtics del sistema informàtic de gestió de les biblioteques fins l’any 2009. Aquests usos 
han estat assimilats als que es realitzen des dels ordinadors d’Internet i + ja que s’ha usat una tecnologia similar. 
 
Des de l’any 2008, a més, totes les biblioteques que s’inauguren disposen ja del servei Internet i + que ofereix la 
Diputació de Barcelona, que s’està extenent progressivament a totes les biblioteques. Amb aquest servei tots els 
ordinadors amb connexió a Internet de la biblioteca inclouen també programes d’ofimàtica a disposició dels usuaris. 
Aquest nou sistema que millora l’ús del servei no permet, però, registrar l’edat de les persones que l’usen, i per tant 
no disposem d’aquestes dades d’ús, o en tot cas només d’una part esbiaxada, i per això no creiem oportú incorporar 
l’anàlisi de la tipologia d’usuaris en aquesta memòria. 
 
El mateix cal aplicar als usos que es fan a través del servei Wi-Fi, que ofereix a tots els usuaris amb carnet connectar-se 
a Internet des dels seus dispositius portàtils en una àmplia zona de la biblioteca, però la recollida de dades no permet 
distingir-ne l’edat.  
 
Així doncs el conjunt d’usos d’Internet ha experimentant aquest 2010 un 18,3% de creixement, arribant fins als 
963.704.  Si posem en relació els usos d’Internet amb la població de Barcelona, trobem que cada habitant de la ciutat 
ha usat 0,6 vegades aquest servei, i si ho fem amb el nombre d’inscrits aquesta relació puja fins a 1,2 vegades.  
 
 

 
 

 

 

Usos Internet 
des dels PC’s no 

integrats a 
Internet i + 

Accesos Wi-Fi 

Accessos 
Internet i + 

i Espais 
Multimèdia 

Total 

Usos  Internet 286.716 274.932 402.056 963.704 

Increment respecte 
el 2009* 

- - - 18,3% 

(*) no es realitza la comparativa amb l’any anterior en els parcials perquè no són equiparables al 2009 
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Espais Multimèdia 
 
Ja són 28 les biblioteques que a finals de 2010 disposen d’Espai Multimèdia, amb un total de 258 ordinadors 
disponibles (12 més que al 2009). 

 
Els Espais Multimèdia són de lliure accés per als usuaris amb carnet de biblioteques, en determinades franges horaries 
funcionen com un autoservei (amb reserva prèvia), i se’n pot fer ús entre 4 i 8 hores setmanals. En altres franges es 
reserven a cursos de formació digital i a altres activitats. A l’autoservei es poden utilitzar les eines d’ofimàtica i 
impressió, digitalitzar i gravar documents en disquet, CD i amb alguns dispositius portàtils de memòria USB, visualitzar 
DVD i arxius multimèdia, fer tractament i edició d’imatges, conèixer i treballar amb programari lliure... 
 
 
 
PROCESSOS D’AVALUACIÓ 
 
Anàlisi d’indicadors 
 
Els Serveis Centrals de Biblioteques de Barcelona duen a terme de manera sistemàtica l’anàlisi dels indicadors 
disponibles per tal mesurar i valorar la tipologia d’accions i les característiques concretes de cada biblioteca. S’ha 
treballat amb indicadors descriptius diversos: usos dels serveis, activitats, nombre de personal, metres quadrats. Això 
ha permès detectar on cal planificar i ajustar recursos. Una eina d’anàlisi són també les comparatives amb altres 
xarxes de biblioteques que ens puguin servir de referència.  
 
D’altra banda es treballen els indicadors d’explotació del carnet de biblioteques i també els que obtenim a través de 
l’enquesta Òmnibus Municipal. Aquestes dades ens ajuden a detectar quins són els sectors de la població on les 
biblioteques tenen una penetració més gran, i ens serveix per dissenyar millor els serveis i les activitats per tal 
d’arribar als públics que ara no són usuaris d’aquest equipament. 
 
 
Projecte Tibidabo 
 
L’any 2003 es va començar a treballar en aquest projecte de comparativa d’indicadors de xarxes de Biblioteques 
Públiques d’arreu del món, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L’eina 
construïda durant el 2007 que ens permet mantenir els lligams amb les ciutats participants de manera telemàtica i 
alhora posar a disposició de tothom els continguts i els indicadors que es recullen. Durant el 2010 s’ha valorat 
l’oportunitat de mantenir aquest projecte, ja que una de les seccions de la IFLA, Metropolitan Libraries, realitza un 
projecte similar amb moltes ciutats coincidents. El projecte es tancarà el proper 2011, amb l’elaboració d’un informe a 
partir de les darreres dades disponibles. 
 
 
Cercle de Comparació Intermunicipal de Biblioteques 
 
La Diputació de Barcelona porta a terme des de l’any 2000 els Cercles de Comparació Intermunicipal. Es tracta d’un 
instrument que va més enllà de l’obtenció d’informació, permetent la participació dels responsables locals de 
diferents serveis en el procés de definició i validació dels indicadors, en l’anàlisi dels resultats, i la comparació entre els 
diferents municipis. Tot això possibilita el coneixement i la transferència de bones pràctiques i l’establiment d’accions 
de millora per part dels governs municipals. 
 
S’han realitzat cercles sobre diversos serveis municipals, com per exemple les Escoles Bressol, la Policia Local, els 
Mercats, etc. L’Ajuntament de Barcelona hi va participar per primera vegada el 2007 a través del Cercle dedicat a 
Biblioteques. 
 
Al taller es convida als tècnics de cultura i els directors de la biblioteca central dels municipis. En el cas de Barcelona 
als tècnics referents de biblioteques i als caps de serveis personals, així com les direccions de cada biblioteca de 
districte i alguns membres dels serveis centrals de Biblioteques de Barcelona.  
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El 2010 hi han participat 27 municipis de la província, a més de Barcelona, que donada les dimensions de la ciutat, ha 
treballat com si cada districte fos un municipi. El 2010 els districtes de la ciutat han treballat indistintament amb la 
resta de 27 municipis que en tots els casos superen els 30.000 habitants. S’ha tingut cura que a cada grup hi hagués, a 
més dels districtes de Barcelona, representants de tots els tamanys de municipi (entre 30.000 i 60.000 i majors de 
60.000). 
 
Es treballa sempre amb les dades tancades de l’any anterior (per tant del 2009) sobre 4 dimensions: Encàrrec polític / 
estratègic; Usuari / Client; Valors Organitzatius / Recursos Humans; Economia. Per a cada fase s’utilitza un conjunt 
d’indicadors comuns que determinen els punts forts i les oportunitats de millora de cada municipi / districte. L’anàlisi 
aquest any s’ha centrat en les línies de tendència dels resultats dels darrers anys, de manera que també ha permès 
detectar quines són les àrees sobre les quals fer especial atenció. 
 
La valoració que s’ha fet de la participació en aquestes Cercles ha estat positiva, sobretot perquè permet fer l’anàlisi 
dels serveis bibliotecaris en sessions de treball on comparteixen una mateixa taula els responsables municipals de les 
biblioteques amb els directors d’aquests equipaments. Les propostes de millora que han resultat d’aquest treball 
s’han incorporat en els Plans d’Acció 2011 conjunts de les biblioteques de cada districte. 
 
 
Les biblioteques a l’Òmnibus Municipal  
 
Biblioteques de Barcelona participa en l’Òmnibus municipal, l’enquesta telefònica que realitza l’Ajuntament de 
Barcelona  amb l’objectiu de conèixer l’opinió, l’ús i les propostes de millora de diferents serveis de la ciutat, amb 6 
preguntes sobre biblioteques públiques que ens proporcionen diferents indicadors: sexe, nivell d’estudis, llengua, etc.  
Des del Març del 2002 s’han anat introduint algunes modificacions en les preguntes i la freqüència de la consulta, per 
tal d’obtenir-ne els resultats més eficients.  
 
Donat que en les consultes dels darrers anys els resultats han estat molt estables, s’ha decidit participar en una sola 
de les onades anuals que es realitzen a través de l’Òmnibus, la del mes de desembre.  
 
De les set qüestions que s’han plantejat, tres de les preguntes bàsiques es mantenen des del 2002, amb la finalitat de 
continuar la sèrie de resultats i veure l’evolució a llarg termini.  
 
Fitxa tècnica de l’enquesta:  
- Mostra: 1.000 entrevistes  
- Univers: Població de Barcelona de 16 i més anys amb llar amb telèfon 
- Metodologia: entrevista telefònica 
 
 
Coneixement de les biblioteques 
 
El 84,9%  dels enquestats assegura que coneix alguna biblioteca pública de la ciutat. En relació a la darrera consulta 
del 2009, els entrevistats que coneixen alguna biblioteca pungen un 3,1% respecte l’any anterior. 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Les coneixen 57,5 64,4 66,0 70,9 77,8 73,4 83,4 82,3 84,9 

Increment - 12,1% 2,5% 7,3% 9,7% -5.6% 13,6% -1,3% 3,1% 

 
 
Serveis utilitzats pels usuaris 
 
Tot i que es confirmen les tendències d’usos d’anys anteriors, cal esmentar especialment alguns dels  serveis que han 
tingut un creixement més destacat, com ara el servei de consulta que ha crescut més de 10 punts. Serveis com ara el 
préstec i l’ús de les instal·lacions amb materials propis s’ha estabilitzat, i experimenten un descens notable els usos 
que tenen a veure amb l’accés a Internet i l’ús d’ofimàtica.  
 
En aquest sentit cal ressenyar que s’ha afegit a la consulta el servei de WiFi que fins ara no apareixia a l’enquesta. De 
tota manera la suma d’Espais Multimèdia, connexió a Internet amb els ordinadors de la biblioteca i la connexió a 
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través de WiFi s’eleva fins al 66,9%, un percentatge que supera fins i tot els usos de materials de consulta i significa un 
augment de 24 punts respecte la consulta anterior. 
 
Manté la tendència de creixement l’accés a les activitats culturals. 
 

 Préstec Consulta Estudi Internet 
Activitats 
culturals 

2006 71,2 68,6 35,2 40,9 20,6 

2007 72 68,5 29,8 41.6 19,35 

2008 77,4 64,2 31 42,3 22,7 

2009 88,1 64,3 35,4 66,9 36,6 

2010 84% 74,6 32,3 50,9 39,5 

 
 
Grau de satisfacció dels usuaris 
 
A la pregunta “Què milloraria de les biblioteques públiques” el 23,8% manifesta que no hi milloraria res, i un 29,3% no 
es posiciona sobre la qüestió. La millora més esmentada és la de l’ampliació de la col·lecció amb més llibres, seguida 
de l’ampliació de l’espai i de serveis i activitats. L’ampliació dels horaris, que fins els darrers anys havia anat 
augmentant, en aquesta ocasió disminueix quasi en 7 punts. 
 
 
Els no usuaris: motius que addueixen per no anar a les biblioteques 
 
Des del desembre del 2005 hem preguntat als enquestats que es manifesten no usuaris de les biblioteques públiques 
els motius pels quals no hi van. Addueixen els motius següents: 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Manca d’interès, no els agrada llegir 26,2 25,1 12,8 11,9 9,4 

Manca de temps / tenen altres ocupacions 27,2 28,1 34,2 35,8 23,8 

Tenen llibres, en compren 20,4 17,4 22,9 25,4 21,7 

Raons d’edat o salut 8,9 10,2 10,8 9,4 6,2 

No les coneixen o els queden lluny 2,3 4,7 2,2 4,5 3,1 

Fan servir Internet 5,6 4,2 4,2 3,1 5,4 

Van a altres biblioteques 4,4 3,7 4 2,5 4,2 

Altres 8,5 9 9 7,4 5,6 

 
El motiu més adduït per no utilitzar les biblioteques continua éssent la manca de temps o tenir altres ocupacions. La 
manca d’interès continua la seva tendència a disminuir, i disminueixen lleugerament els qui manifesten que 
prefereixen comprar els llibres o els que no coneixen o tenen dificultats per arribar-hi. 
 
 
Enquesta de Satisfacció d’Usuaris de Biblioteques de Barcelona 
 
La darrera enquesta de Satisfacció d’Usuaris es va realitzar el 2008. Donat que aquesta és una consulta que es realitza 
cada quatre anys durant el 2009 no s’ha disposat de noves dades en aquest sentit. 
 
 
Enquesta de Satisfacció dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Anualment l’Ajuntament de Barcelona realitza entre els ciutadans una enquesta de satisfacció dels serveis municipals. 
La mostra es realitza sobre 6.000 residents a la ciutat 
 
Per cinquè any consecutiu les Biblioteques de Barcelona són l’equipament municipal més ben valorat pels ciutadans, 
amb 7,5 punts, el valor més alt des que al 2006 es van incorporar a l’enquesta. Si és valora només la puntuació 
d’aquells que es van manifestar usuaris habituals de les biblioteques (un 52,3%), la puntuació puja 0,2 punts, fins als 
7,7 punts. 
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COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
 
Convenis amb altres entitats 
 
A través de la campanya Llegir sempre surt a compte, Biblioteques de Barcelona ha realitzat acords amb 125 
institucions culturals de la ciutat que, amb la presentació del carnet de Biblioteques de Barcelona, ofereixen 
descomptes i altres avantatges en els seus serveis, convertint-lo en un carnet que obre les portes de la cultura més 
enllà dels serveis de les pròpies biblioteques. 
 
Durant el 2010, s’han fet més de 68.000 usos dels descomptes i ofertes amb el carnet de biblioteques. 
 
S’ha reforçat també la col·laboració amb algunes d’aquestes entitats que a través de l’edició de punts de llibre per al 
servei de préstec, que en el seu revers ofereixen informació sobre la programació d’aquestes institucions culturals. 
 
 
La millora en la comunicació amb els usuaris 
 
Els webs de Biblioteques de Barcelona 
 
El passat any 2009 les Biblioteques de Barcelona van fer un salt molt important a l’hora d’implementar els serveis de 
comunicació amb els usuaris a través d’Internet: totes les biblioteques de la xarxa disposen ja de pàgina web pròpia, 
davant les 15 que hi havia a finals del 2008.  
 
Cal destacar l’esforç que s’ha fet en aquest sentit que ha permès que les noves bibliteques disposin de pàgina web 
abans d’inaugurar-se, de manera que els futurs usuaris podien fer-se el carnet fins i tot abans que aquestes iniciïn els 
seus serveis presencials. 
 
El conjunt de webs de Biblioteques de Barcelona han experimentat un fort increment d’ús, en part gràcies a que 
aquest és el primer any complet amb totes les pàgines en funcionament (excepte la de la biblioteca que es va 
inaugurar el mes de maig, que va començar a funcionar uns dies abans de la seva inauguració). El total ha 
experimentat un increment del 50% respecte el 2009, fins arribar a 2.546.440 aquest 2010. Si comparem aquesta xifra 
amb les visites presencials a les biblioteques, obtindrem una proporció d’1 visita virtual per cada 2,3 visites presencials 
(davant les 3,6 de l’any anterior). 
 
 
Les Biblioteques de Barcelona a Facebook i Twitter 
 
Aquest 2009, amb l’eclosió de la comunicació a través d’Internet i de les eines 2.0, des de Biblioteques de Barcelona 
s’ha fet un salt molt important a l’hora d’implementar els serveis de comunicació amb els usuaris a través d’aquests 
eines: les biblioteques s’han fet presents a Facebook, un espai que permet la comunicació fluïda entre la biblioteca i 
els usuari, i també a Twitter.  
 
L’acollida ha estat realment bona, amb més de 11.000 seguidors del conjunt de pàgines de les biblioteques. 
 
 
El butlletí electrònic Mesbiblioteques 
 
El 2008 es va posar en marxa un butlletí d’informació, el Mesbiblioteques.com, que de manera periòdica informa als 
usuaris sobre les activitats i els serveis que ofereixen les biblioteques. En aquesta primera etapa del servei els 
butlletins s’enviaven de manera centralitzada.  
 
Aquest 2010 les biblioteques han pogut gestionar el seu propi espai al Butlletí, de manera que han pogut sectorialitzar 
i per tant dirigir millor les seves comunicacions al públic objectiu de cadascun dels serveis o les activitats que 
s’anuncien. 
 
Durant el 2010 s’han enviat al voltant de 126.721 butlletins electrònics, el 12,55%  dels quals han estat oberts pel 
receptor. 



  Memòria 2010 76 

Seguiment dels suggeriments i/o queixes 
 
Des de l’any 2003 es recullen els suggeriments i les queixes dels usuaris de les Biblioteques de Barcelona, un element 
que ens ajuda a millorar els serveis a partir de l’opinió de les persones que en són usuàries.  
 
A l’hora de quantificar el nombre de queixes i la seva tipologia cal, primer de tot, posar-les en relació amb el nombre 
de visites que reben les biblioteques: en termes absoluts la proporció de queixes per visita d’aquest 2010 és de 
0,000207, o sigui de 2,07 queixes per a cada 10.000 visites que reben el conjunt de les 36 biblioteques de la ciutat. 
 
 

 
 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Queixes per cada 
10.000 visites 

1,67 0,88 0,76 1,25 1,73 1,53 2,23 2,07 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 609 364 338 614 895 883 1.365 1.240 
Increment - -40% -7.1 81,6% 45,7% -1,3% 54,5% -9,1% 

 
Com es veu en la gràfica anterior, el nombre de queixes ha disminuït un 9,1% respecte l’any anterior.  
 
Cal tenir en compte que el darrer any hi va haver un increment notable d’aquest valor entre d’altres motius perquè es 
van inaugurar tres noves biblioteques, i que la posada en funcionament dels nous equipaments i la millora dels ja 
existents requereixen un temps d’ajustament: en els primers mesos és previsible que es produeixin petits incidents en 
el funcionament correcte de l’equipament i dels serveis. En aquest sentit aquest any també s’ha inaugurat un nou 
equipament. 
 
Un darrer motiu que cal destacar és que durant el quart trimestre del 2009 es va posar en marxa el nou sistema 
informàtic de gestió de la col·lecció i el préstec, el Millennium, que ha comportat també canvis en la política de 
préstecs i en el funcionament, i durant els primers mesos encara es van haver d’anar fent ajustaments que en algun 
moment van afectar al servei.  
 
També cal tenir en compte que s’ha reforçat la presència de Biblioteques de Barcelona en el sistema IRIS (Incidències 
Reclamacions i Suggeriments) de l’Ajuntament de Barcelona, que a partir del 2011 serà l’únic sistema de gestió de les 
queixes. 
 
A les queixes i els suggeriments s’hi dóna resposta des de la mateixa biblioteca i/o des dels Serveis Centrals. De fet des 
de les pròpies biblioteques es potencia l’ús de la bústia de suggeriments i queixes, ja que és un bon instrument per 
conèixer l’opinió dels usuaris i donar una resposta ajustada a les seves necessitats, a més de millorar els serveis de 
tota la xarxa. 
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La Comissió de Lectura Pública  de la ciutat 
 
A la Comissió de Lectura Pública, l’espai de participació municipal relacionat amb la lectura pública promogut pel 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, aquest 2010 es va presentar el projecte de les jornades Els futurs de la 
biblioteca pública  i del document de reflexió Biblioteques de Barcelona: 10 anys més. Nous reptes, noves oportunitats,  
 
També es va presentar una proposta d’ampliació dels membres que formen part de la pròpia Comissió, segons el que 
preveuen les seves Normes reguladores, que va ser ben rebuda pel conjunt dels assistents. 

 
 
Participació en projectes de cohesió social 
 
 
Organització de la II Jornada de Biblioteca Pública i Immigració 
 
Biblioteques de Barcelona ha organitzat, conjuntament amb l’Institut Goethe, el Consolat dels Estats Units a 
Barcelona, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la tercera 
edició de la Jornada de Biblioteca Pública i Immigració. 
 
Aquesta Jornada, sota el títol Protagonistes: els joves va presentar experiències de biblioteques d’Alemanya, dels 
Estats Units, i de Catalunya en temes d’immigració i cohesió social. A la Jornada, que es va realitzar a la Biblioteca 
Francesca Bonnemaison, hi van assistir al voltant de 200 persones. 
 
 
Participació en el projecte de ciutat A l’estiu Barcelona t’acull 
 
Biblioteques de Barcelona participa en aquest projecte organitzat per la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona amb la participació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des del 2009. 
 
Es tracta d’un projecte dirigit a nens i joves que han arribat a Barcelona procedents dels processos de reagrupament 
familiar. Degut al període d’arribada a la ciutat dels participants en aquest programa, encara no s’han escolaritzat i per 
tant no han tingut accés a una xarxa social organitzada que els aculli i no coneixen encara la ciutat ni els seus espais de 
lleure i cultura. 
 
Biblioteques de Barcelona hi va participar oferint les biblioteques com a lloc de realització de les trobades diàries 
durant els mesos d’estiu, aportant els seus recursos per facilitar als nous usuaris el coneixement de la ciutat, i en el 
disseny d’algunes de les activitats. 
 
Aquest any s’han afegit tres biblioteques a les tres que ja el van fer el 2009: a més de les bibiloteques Guinardó-Mercè 
Rodoreda, Ignasi Iglésias-Can Fabra i Poblenou-Manuel Arranz s’han afegit les biblioteques Sant Pau-Santa Creu, Vapor 
Vell i Nou Barris. El calendari va ser del 5 de juliol al 27 d’agost, en total 42 dies d’activitat.  
 
El total de participants en aquests dos mesos ha estat de 131 joves, dels quals 98 participants hi van ser els dos mesos, 
és a dir la totalitat dels dies de l’activitat i 33 joves i només un dels mesos.  
 
Els participants procedien de 19 països diferents. Perú és el país d’on provenien el major número de participants, un 
24% del total. Seguit per l’Equador amb un 16% de participants i a continuació Bolívia amb un 11%, i un 10% dels joves 
eren de nacionalitat Colombiana. El 9% de participants eren Pakistanesos i el 7% de Filipines. 
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Participació en el programa d’intercanvi Barcelona – Medellín 
 
Les Biblioteques de Barcelona han iniciat aquest 2010 una col·laboració amb les biblioteques de la ciutat de Medellín, 
Colòmbia, convidades per la Fundació Kreanta i per l’Ajuntament de Barcelona, en un programa de transferència de 
coneixement i intercanvis professionals. 
 
Aquest 2010 la col·laboració s’ha concretat en programes d’intercanvi entre Barcelona i Medellín, amb l’anada de dos 
professionals de Biblioteques de Barcelona a Medellín en unes intenses sessions d 
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LA GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES 
 
 
EL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA  
 
President: Exm. Sr. Jordi Hereu (Ajuntament) 
Vicepresident: Exm. Sr. (Diputació) 
 
Es va constituir el 10 de gener de 2001, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. El 
Consorci es regeix pels Estatuts aprovats per les dues institucions titulars, publicats al BOP del 2 de desembre del 
2000. Té personalitat jurídica pròpia i es regula segons la legislació de règim local i general. 
 
Està integrat per representants de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, les dues institucions que van 
promoure la seva creació. El 2008 s’han produït alguns canvis degut a canvis de càrrecs polítics dins les institucions 
representades en els dos òrgans de govern, la Comissió Executiva i el Consell General. 
 
MEMBRES DEL CONSELL GENERAL 

Ajuntament de Barcelona  Diputació de Barcelona  

Excm. Sr. Jordi Hereu 
Alcalde 
President del Consell general del 
Consorci 

PSC Excm. Sr. Antoni Fogué 
President 
Vicepresident del Consell general 
del Consorci 

PSC 

  Sr. Jordi Martí  
Delegat de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona 

PSC 
Im. Sr. José Manuel González 
Labrador 

Diputat de Cultura PSC 

Ima. Sra. Elsa Blasco  Regidora del districte d’Horta-Guinardó ICV-EUA Im. Sr. Jaume Ciurana Diputat Regidor CIU 
Ima. Sra. Gemma 
Mumbrú 

Regidora del Dte. de Sant Andreu PSC Im. Sr. Carlos del Río  Diputat Regidor PP 

Ima. Sra. Francina Vila Representant del grup polític CiU Sr. Josep Altayó Representant del grup polític ICV-EUA 
Im. Sr. Alfredo Bergua  Representant del grup polític PP Sr. Francesc Albiol  Representant del grup polític ERC 
Sra. Sílvia Mata Representant del grup polític ERC Sr. Avel·lí Serrano Coordinador de l’Àrea de Cultura - 

Sra. Marta Clari  
Gerent de l’Institut de Cultura de 
Barcelona  

- Sr. Jordi Permanyer  Gerent del Servei de biblioteques - 

 
La Comissió Executiva, formada per 6 vocals triats del Consell General: 

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

Ajuntament de Barcelona  Diputació de Barcelona  

Sr. Jordi Martí  

Delegat de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona 
President delegat de la Comissió 
executiva del Consorci 

PSC 
Im. Sr. José Manuel González 
Labrador 

Diputat de Cultura 
Vicepresident de la Comissió 
executiva del Consorci 

PSC 

Ima. Sra. Elsa Blasco  Regidora del districte d’Horta-Guinardó ICV-EUA Sr. Avel·lí Serrano Coordinador de l’Àrea de Cultura - 

Sra. Marta Clari  
Gerent de l’Institut de Cultura de 
Barcelona  

- Sr. Jordi Permanyer Gerent del Servei de biblioteques - 

 
 
La Comissió Executiva 
 
La Comissió Executiva s’ha reunit tres cops, els dies: 

 25 de març de 2010 
 12 de maig de 2010 
 7 d’octubre de 2010 

 
Els principals temes tractats en aquestes reunions han estat:  
- la memòria econòmica global del període 2009, l’aprovació inicial del Compte General, les generacions de crèdit 

per majors ingressos, la incorporació de romanents de crèdit  al pressupost del 2010; les bases d’execució del 
pressupost 2011,  

- els preus públics del 2011, 
- la gestió dels recursos humans (nomenaments, convocatòries realitzades, convocatòria de l’oferta pública per al 

2010 i calendari d’execució, la proposta de la plantilla i relació de llocs de treball per a l’any 2011), 
- la Memòria d’activitat del 2009, 
- el Pla d’acció 2011,  
- el seguiment i actualització del Mapa de Biblioteques,  
- el seguiment dels principals indicadors de gestió i de les enquestes d’usuaris,  
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- el resultat de l’auditoria organitzativa dels serveis centrals, 
- la modificació de determinats llocs de treball, 
- convenis amb entitats i contractes de patrocini. 
 
 
El Consell General 
 
El Consell General s’ha reunit els dies: 

 12 de maig de 2010 
 7 d’octubre de 2010 

 

D’entre els principals temes tractats pel Consell General en aquestes reunions, es van presentar i aprovar:  
- en relació als recursos econòmics: el Compte General de Biblioteques de Barcelona del 2009, la modificació de 

crèdit del pressupost 2010,  
- en relació als recursos humans: nomenaments i convocatòries realitzades, convocatòria de l’oferta pública per al 

2011 i calendari d’execució,  
- la Memòria d’activitat del 2009, 
- el Pla d’acció 2011,  
- El pressupost 2011 
- el seguiment i actualització del Mapa de Biblioteques,  
- el seguiment dels principals indicadors de gestió i de les enquestes d’usuaris,  
- convenis amb entitats i contractes de patrocini 

 
 
 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 
 
La Xarxa de Biblioteques està actualment formada per 36 biblioteques, 8 de districte i les 28 restants de proximitat. 
Un cop la Xarxa estigui totalment completada, estarà conformada per la Biblioteca Central Urbana, les biblioteques de 
districte i les biblioteques de proximitat. Les seves funcions i relacions s’estructuren de la manera següent: 
- Les biblioteques de districte coordinen les biblioteques de barri, cooperen amb la resta de serveis que configuren 

el conjunt bibliotecari de la unitat territorial (biblioteques escolars, biblioteques especialitzades de museus, 
xarxes privades...), fan funcions d’interlocució entre els serveis centrals de Biblioteques de Barcelona i les 
biblioteques de barri i es coordinen amb altres equipaments del territori. 

- Les biblioteques de proximitat donen servei a una població més reduïda i localitzada, i la seva funció bàsica és la 
de solucionar les demandes d’informació més immediates.  

- Les biblioteques filials, que serveixen a una població inferior als 5.000 habitants, i són a càrrec d’auxiliars tècnics. 
De fet la biblioteca Collserola–Josep Miracle respon a aquesta tipologia, tot i que s’assimila a les biblioteques de 
proximitat, ja que ofereix els mateixos serveis als usuaris. 

 
Aquesta estructura en xarxa de les biblioteques queda completada amb uns Serveis Centrals que n’asseguren la gestió 
centralitzada i la coordinació i suport de totes les qüestions transversals que afecten el conjunt de les biblioteques de 
la ciutat. L’estructura d’aquests serveis centrals és com segueix: 
- Gerència 
- Direcció d’Administració: 

- Àrea de gestió econòmica 
- Unitat de recursos humans 

- Direcció Tècnica: 
- de Coordinació i Serveis 
- de Projectes, Planificació i Avaluació 

- Direcció de Programes i Cooperació 
- Equip de suport a la gestió 
- Secretaria Tècnica 
- Direcció de Comunicació i premsa 
 
 
 
 


