
    7 BIBLIOTEQUES DE DISTRICTE    26.000
m2 de superfície bibliotecària 
21 biblioteques de barri

  3.651.455 usuaris (UN AUGMENT

DEL 22%)   Un  creixement  d’usuaris  del  167,9%  des  del 1998       

321.380 carnets: el club amb

més socis de la ciutat 

2.525.771 documents prestats

(augment del 36,2%)   1.889
usuaris per hora al conjunt de la xarxa  

        232,5%

préstecs + que al 1998  1.149 hores setmanals    (48.081 anuals) de

biblioteques obertes  896.121 Documents   disponibles        
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Una biblioteca és un espai
d’amics

Tahar Ben Jelloum, Elogi de l’amistat

“La llibertat, el progrés i el desenvolupament de la
societat i dels individus són valors humans fonamentals.
Aquests només s’aconseguiran mitjançant la capacitat de
ciutadans ben informats per exercir els seus drets
democràtics i tenir un paper actiu en la societat. La
participació constructiva i el desenvolupament de la
democràcia depenen tant de la formació completa com de
l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament,
a la cultura i a la informació.

La biblioteca pública, l’accés local cap al coneixement,
proporciona les condicions bàsiques per aprendre al llarg
dels anys, per decidir lliurement i per al desenvolupament
cultural de l’individu i dels col·lectius”

Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública (1994)
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LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 1998-2003

El 22 d’abril de 1998 es va aprovar, per unanimitat, el Pla de Biblioteques de
Barcelona. De la informació al coneixement.

Durant aquests 5 anys la realitat de les biblioteques de Barcelona ha canviat
convertint aquest equipaments en els centres culturals de proximitat on la cultura, la
informació i l’oci hi són presents. Centres connectats amb l’actualitat i articulats en
una xarxa àmplia i diversa de centres culturals, socials i educatius.

Actualment, el club més gran de la ciutat el conformen els ciutadans amb carnet de
biblioteques. Un carnet que s’ha reconvertit en el veritable carnet cultural de la ciutat
gràcies als acords amb els principals agents: teatres, auditoris, llibreries, festivals,
cinemes, etc

2001 2002 2003
Nous Carnets 42.540 63.572 80.666
Total Carnets 192.204 240.714 321.380
Increment 25,2% 27%

La millora, ampliació i diversificació dels fons ha estat una prioritat any rera any.
Actualment s’hi troba la informació en diferents suports: llibres, revistes, cd-roms,
dvd, cds, suport electrònic, internet, etc. Han augmentat, també les subscripcions a
diaris i revistes, uns 500 títols diferents, i s’ha apostat per l’especialització
complementària dels mateixos. Gastronomia, diversitat cultural, disseny i
arquitectura, músiques urbanes, jocs i esports, mediterrània, poesia, novel·la
barcelonina, circ, còmic, fotografia, cinema són algunes de les que es troben
actualment a les biblioteques.

25,20%
27%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2001 2002 2003

Total Carnets

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Any 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Documents 434.780 536.486 648.423 713.828 810.187 896.121



  Memòria 2003  

S’ha intensificat molt el  servei a les biblioteques ampliant les hores setmanals
d’obertura de les mateixes. Actualment totes les biblioteques estan per sobre de
l’horari mínim, en biblioteques de barri situat en 30, i algunes d’elles superen l’horari
òptim i en biblioteques de districte situat en 60 hores.

2000 2001 2002 2003
Total hores setmanals
(Increment anual)

760
955

(+25,66%)
1.035

(+8,38%)
1.149

(+11%)
Increment acumulat 36,1% 51,2%
Hores setmanals mínimes
previstes pel Pla Biblioteques

735 825 900 945

2001 2002 2003

Total hores anuals
(Increment anual)

35.274
43.141

(+22,3%)
48.081

(+1,4%)
Increment acumulat +36,3%
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La resposta dels ciutadans ha estat massiva i entusiasta. Els usuaris i préstecs s’han triplicat
en 5 anys.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Usuaris de
biblioteca

(% acumulat)
1.362.840 1.575.092

(+15%)
1.773.029
(+30%)

2.327.815
(+70,8%)

2.987.729
(+119,2%)

3.651.455
(+167,9%)

Documents
prestats

(% acumulat)
759.658 897.525

(+18,1%)
1.057.663
(+39,2%)

1.409.596
(+85,5%)

1.854.904
(+144,1%)

2.525.771
(+232,5%)

Actualment la xarxa de biblioteques consta de 28 centres. Amb les inversions
previstes aquest mandat està previst arribar a 35 centres.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Equipaments 18 20 22 25 27 28

Metres quadrats 11.038 13.700 18.013 19.810 23.200 26.000

% creixement -- 24,1 % 30 % 10 % 17,1 % 16 %

% acumulat -- -- 63,1 % 79,4 % 110,1 % 135,5 %
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RESUM EXECUTIU

La Xarxa de Biblioteques Públiques s’està consolidant com un dels espais
culturals de referència dels ciutadans de Barcelona. El 2003, el conjunt de
biblioteques públiques de la ciutat va tenir més de tres milions i mig
d’usuaris (3.651.455), un 22% més que l’any anterior; és a dir, cada ciutadà
hi ha anat una mitjana de 2,3 vegades l’any. A aquestes xifres cal afegir-hi
l’augment en un 36% del nombre de préstecs (un total de 2.525.771
documents prestats) i en un 27% del nombre de carnets (corresponent als
80.666 nous carnets); aquesta dada situa el nombre d’usuaris actius - socis
a prop de les 321.380 persones, la qual cosa fa de les biblioteques la
institució amb més socis de la ciutat.

La consolidació de les biblioteques com un dels principals referents culturals
dels ciutadans de Barcelona és el resultat de l’aplicació del “Pla de
Biblioteques de Barcelona 1998-2010, de la informació al coneixement”.
Aquest Pla, aprovat l’any 1998, defineix un nou concepte de biblioteca,
oberta a tothom amb les infraestructures, els suports tecnològics i les
activitats que faciliten la democratització i la difusió de la informació, la
transmissió de coneixements, la formació, l’educació permanent,
l’autoinformació i el lleure, i estructura una xarxa de 40 biblioteques que s’ha
d’anar completant gradualment fins al 2010, any rere any. El Pla, per tant,
situa la biblioteca com a equipament públic actiu, impulsor i dinamitzador;
referent cultural del territori del qual és coneixedor i còmplice i amb
orientació cap als usuaris de tal manera que la biblioteca s’adapti a les
demandes dels ciutadans i s’avanci en la detecció de necessitats
informatives, formatives i culturals. El paper democratitzador de les
biblioteques és evident. Cap altra institució pública cultural ofereix un
conjunt de serveis a una secció tan àmplia de població.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona (a partir d’ara CBB) és l’ens de
gestió de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Barcelona i el responsable
delegat de dur a terme el Pla de Biblioteques 1998-2010. Aquesta memòria
exposa les accions que ha dut a terme el CBB en el decurs del 2003, sempre
en el context del desplegament del Pla. La memòria constitueix, també, una
síntesi de la resposta cada cop més positiva dels barcelonins i les
barcelonines davant de les noves biblioteques.

L’any ha tingut aquests elements més destacats:

§ La Xarxa s’ha vist ampliada amb dues biblioteques noves: Fort Pienc, al
districte de l’Eixample, i El Carmel - Juan Marsé al districte d’Horta
Guinardó. Això fa que al final del 2003 la ciutat disposi de 28
equipaments, la suma de la superfície de les biblioteques públiques de la
ciutat sigui de 26.000 metres quadrats (un 16% més que al 2002, i un
acumulat des de 1998 del 135,5%)

§ El nombre d’usuaris ha superat els tres milions i mig, 3.651.455
exactament, amb un augment del 22% sobre l’any 2002 i més del
167,9% respecte del 1998.

§ Els indicadors de préstec han estat molt bons (2.525.771 documents
prestats, un 36% més que l’any 2002 i un 232,5% més que l’any 1998).

§ Els usuaris d’Internet a les biblioteques han estat 315.276 persones cosa
que suposa un augment del 37% respecte el 2002. Actualment totes les
biblioteques públiques de la ciutat disposen del servei d’Internet públic
gratuït.
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§ El 2003 el conjunt de biblioteques han obert més hores al públic que mai,
en total 1.108 hores setmanals, un 4% més que l’any anterior, i un
acumulat del 54% respecte l’any 2000. Això suposa superar en un 17%
el mínim previst pel Pla de Biblioteques.

§ El carnet de les biblioteques s’ha convertit en el més difós a la ciutat,
amb un augment del 27% (80.666 nous carnets) i situa les Biblioteques
de Barcelona com la institució amb més socis de la ciutat (321.380
persones). El pla per estendre l’ús del carnet de biblioteques a centres i
serveis culturals i concebre aquest carnet com el carnet cultural “la
biblioteca t’obre la porta a la cultura”, està donant uns resultats
excel·lents gràcies a la complicitat de nombrosos agents culturals de la
ciutat.

§ S’ha ampliat el nombre de biblioteques amb fons especialitzats afegint
els de disseny i arquitectura contemporània a Fort Pienc i novel·la
barcelonina contemporània a El Carmel-Juan Marsé. Els fons
especialitzats existents han continuat aprofundint aquest aspecte,
especialment amb l’ampliació del fons i l’organització d’activitats, sovint
en col·laboració amb institucions de la ciutat relacionades amb el tema
de l’especialització del fons. Per exemple a la Xavier Benguerel,
especialitzada en cinema, s’han fet activitats amb alguns dels festivals de
cinema que es fan a la ciutat.

§ És rellevant l’augment en el nombre d’activitats de tota mena i per a tots
els públics organitzades tant des dels Serveis Centrals del CBB com a
iniciativa de cadascuna de les biblioteques com per la presència de les
biblioteques en programacions generals de la ciutat. Cal destacar la
ràpida consolidació dels més recents serveis a l’usuari: préstec
interbibliotecari, préstec a domicili, punts de suport de la UOC, sales
d’estudi... Cal notar també l’esforç de comunicació realitzat amb el
consegüent augment de difusió de les biblioteques, amb nous productes
(agendes trimestrals, nous opuscles, noves guies de lectura) i una major
difusió. La web de les Biblioteques de Barcelona
(www.bcn.es/biblioteques) s’ha consolidat com a portal de la informació i
el coneixement.

§ Els mitjans de comunicació coneixen cada vegada més què fan les
biblioteques i en són més còmplices. D’aquesta manera els ciutadans i
les ciutadanes de Barcelona coneixen cada vegada més que les
biblioteques són el cor de la cultura i de la qualitat de vida i, per tant, de
la ciutat del coneixement. Ha augmentat la cooperació amb les editorials
i els salons del món de l’edició i la lectura.

§ Ha augmentat la participació de les Biblioteques de Barcelona en
processos de planificació estratègica, tasca important per tal
d’aconseguir que les biblioteques adquireixin una forta centralitat com a
equipament cultural de la ciutat del coneixement.

§ La Comissió de Lectura Pública s’ha consolidat com a punt de trobada i
coordinació dels agents culturals i educatius de la ciutat vinculats a la
lectura i la biblioteca. S’han posat en marxa 5 comissions de lectura
pública de districte: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi,
Sant Andreu i Sant Martí.

§ Les biblioteques són ben valorades pels ciutadans (un 66,8% les
coneixen i un 91,5% d’aquests en té una bona opinió) si bé hi ha alguns
aspectes on apareixen propostes de millora (fons, espai, activitats...).

El resum d’aquest any 2003 és una clara mostra de l’excel·lent resposta dels
barcelonins i les barcelonines davant de més i millors biblioteques.
Continguts, aprenentatge, ciutadania, lleure, creativitat, proximitat i
cooperació són les paraules que resumeixen un any de feina compromesa.
Un pas més en el desenvolupament del Pla de Biblioteques que aposta per
acostar més el coneixement a la ciutadania.

El paper democratitzador de les biblioteques és evident. Cap altra institució
pública cultural ofereix un conjunt de serveis a una secció tan àmplia de
població. Tot seguit es destaquen les sis funcions bàsiques de les
biblioteques amb el detall dels projectes i serveis que més clarament hi
responen i que desenvolupen les Biblioteques de Barcelona.
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Projectes que fan de
les biblioteques

porta d’entrada als
continguts

 Les biblioteques tenen un paper cabdal en la configuració del volum de
coneixements de la ciutadania. Al segle XXI, els “coneixements” de cadascun
dels ciutadans es mesura tant pels continguts apresos (“allò que sabem”)
com per les capacitats (“allò que volem saber”) i fins i tot per les motivacions
(“allò que ens empeny a saber”). El nou concepte de biblioteca pública, tal
com és descrit al Pla de Biblioteques de Barcelona, té un paper cardinal: els
seus fons han d’estar permanentment actualitzats, han d’incloure tota mena
de documents (des dels llibres i les revistes fins als DVD o les bases de dades
on-line), han de tenir en compte que no hi ha públic sinó “públics” de la
cultura i que els continguts evolucionen amb molta rapidesa.

Algunes de les intervencions bàsiques realitzades són:
- L’especialització de fons, com a política de desenvolupament de la

col·lecció en el marc d’una xarxa formada per diversos nodes
complementaris: cadascuna de les biblioteques no és només un
equipament de barri o de districte, sinó un centre cultural de ciutat.
Poesia (Guinardó-Mercè Rodoreda), circ (Nou Barris), cinema (Xavier
Benguerel), mediterrània (Vila de Gràcia), novel·la barcelonina
contemporània (El Carmel-Juan Marsé) són algunes de les
especialitzacions actuals de les Biblioteques de Barcelona.

- El préstec interbibliotecari complementa l’especialització i garanteix que
des de qualsevol biblioteca es pugui aconseguir un document de la xarxa
de biblioteques públiques de tota la província.

- La diversificació de formats i suports, entenent en aquest context des del
DVD fins a Internet.

- Totes les biblioteques de Barcelona disposen de serveis d’Internet
gratuïts.

- La creació de materials seleccionats. L’edició de guies de lectura,
l’elaboració de dossiers temàtics que proposen itineraris dirigits
d’informació i lectura en funció de demandes i necessitats específiques
d’ordre individual i col·lectiu.

- Els elements de difusió de les Biblioteques de Barcelona transmeten el
nou concepte de biblioteca oberta i dinàmica.

Projectes que fan de
les biblioteques

 espais per a
l’aprenentatge

Les biblioteques són equipaments culturals amb una històrica vocació
educativa i formativa. Al segle XXI l’educació i la formació són tasques que
els ciutadans desenvolupem al llarg de tota la nostra vida en un constant
reciclatge i actualització dels nostres coneixements. Les biblioteques del
segle XXI s’han de configurar com a equipaments amb una forta sinèrgia
amb les institucions educatives que fan aquesta funció (escoles, instituts,
universitats...) i han d’impulsar les alfabetitzacions, tant les més literals i
relacionades amb la lectura com les noves (per exemple, l’alfabetització
informàtica). Aquest camí conjunt de cultura i educació és necessari en tota
la població, però resulta especialment rellevant en les franges d’edat més
joves i els sectors amb menys oportunitats.

En aquest sentit s’han creat i consolidat els següents projectes:
- Una col·laboració estreta amb les escoles (amb visites de coneixement de

l’equipament, guies de recursos, cursos i mòduls específics, centres
d’interès) i les biblioteques escolars (cercant la complementarietat).

- L’establiment de punts de suport de les universitats, concertant amb
aquestes la possibilitat de vincular continguts pedagògics, materials
didàctics, i la proximitat als docents des d’un punt de vista divulgatiu al
públic general. És especialment rellevant l’acord existent amb la
Universitat Oberta de Catalunya - UOC.

- El món dels Tovets, projecte que apropa el món de la joguina i els contes
il·lustrats, i s’adreça a la petita infància.

- El cicle Enreda’t amb l’acció, tallers dinàmics sobre llibres. Els tallers
tenen una durada d’1 ½ h en 3 sessions. Es treballa a partir d'un llibre i
es fan activitats participatives entorn dels temes proposat. Dirigit a nens
i nenes de 8 a 13 anys.

- 4 sales d’estudi obertes en horari nocturn i amb activitats específiques
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adreçades a les franges de públic juvenil.
- Les biblioteques acullen estudiants i becaris en pràctiques, preferentment

de les àrees que tenen a veure amb la gestió de la informació i la
documentació.

- Serveis d’autoaprenentatge (llengües i informàtica/ofimàtica) per a
usuaris.

- Cursos per aprendre a utilitzar Internet i les TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació), adreçats bàsicament als adults i a la gent
gran.

Projectes que fan de
les biblioteques

 espais per generar
noves formes de

ciutadania i identitat

Les biblioteques són espais públics i aquests es defineixen per la seva
capacitat d’afavorir la convivència, de conèixer més sobre un mateix i sobre
els altres, i així reconèixer que la identitat i la diversitat no són sinó dues
dimensions d’una mateixa cosa. Les biblioteques han d’assumir aquest paper
mediador entre la ciutadania, el coneixement i la participació ciutadana i
esdevenir entitats actives, impulsores i dinamitzadores d’aquests fets.

En aquest sentit, s’han desenvolupat els següents projectes:
- Servei de Diversitat Cultural a la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, amb

fons especialitzats i material per a tallers, textos en català, castellà,
àrab, urdú i panjabi, que parlen del Magrib i l’Àsia o han estat editats en
algun país d’aquestes regions. Aquesta activitat ha permès que aquesta
biblioteca sigui membre de la Xarxa UNESCO de Biblioteques Associades.

- Impuls a les col·leccions locals (els fons de les biblioteques públiques que
fan referència a la història i la geografia del barri), amb la implicació de
la població (especialment dels usuaris de les biblioteques) en la recollida
de material.

- Impuls a les col·leccions de fons vinculades a necessitats i/o demandes
de col·lectius poblacionals concrets (per sector d’edat, tipologia, etc.)

- Cooperació estreta amb les entitats del barri i del districte, mitjançant la
cessió d’espais i la cooperació i la implicació en l’organització de
projectes conjunts (per exemple, l’Eixart de Sant Martí).

- Existeixen programes que porten “la biblioteca fora de la biblioteca”, com
el Bibliomercat de la Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner al Mercat del Besòs
(que obrirà el 2004) o analitzen com portar serveis de lectura als
hospitals (Gràcia) o a les persones amb dificultats de mobilitat (Sarrià-
Sant Gervasi).

- S’han posat en marxa sistemes d’avaluació (com fulls de suggeriments i
queixes) per tal d’assegurar estàndards de servei i garantir al màxim la
comunicació amb els ciutadans.

- Associació d’Amics i Amigues de les Biblioteques de Barcelona, com a
eina per implicar els usuaris de biblioteques en la gestió i/o realització
d’activitats, revistes i butlletins. Els voluntaris del servei de préstec a
domicili, com una plataforma de participació en el desenvolupament
d’aquest servei.

Projectes que fan de
les biblioteques

 espais per al lleure
dels ciutadans

 Les biblioteques aprofundeixen en el bagatge cultural de cadascun dels
ciutadans i les ciutadanes que utilitzen els seus serveis. Ampliar els
coneixements, sentir les emocions de la lectura o participar en activitats de
formació vol dir també un lleure qualificat i amb criteri, un lleure que fuig de
la banalització. Les activitats de les biblioteques, dinàmiques i constantment
renovades, aposten per convertir les experiències quotidianes en elements
d’una qualitat de vida amb més coneixement.

- L’Aventura de Llegir, programa de difusió cultural i de la lectura a la
Xarxa de Biblioteques de Barcelona.

- Aperitius Musicals, programa per a la difusió de la música. Audicions
comentades dirigides a públic familiar que situen la música en el seu
context social i històric.

- Sopa de Lletres, conjunt de diferents activitats que s’organitzen des de
cada biblioteca, en molts casos vinculades al calendari festiu i a les
entitats de cadascun dels barris i districtes de la ciutat.
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- L’agenda trimestral pretén mostrar la diversitat de la totalitat d’activitats
i accions que es duen a terme a les biblioteques, els serveis culturals
vinculats al carnet de biblioteques i algunes recomanacions de serveis i
lectures.

- Els mitjans de comunicació (des de les revistes de difusió en l’àmbit de
barri fins a les ràdios o les televisions generalistes) han estat implicats
en la difusió de les activitats de les biblioteques, coneixen millor les
activitats i poden projectar millor el nou concepte obert i dinàmic.

Projectes que fan de
les biblioteques

un component clau de
la infrastructura

creativa

La participació dels ciutadans en projectes culturals amb dimensió creativa
amplia la capacitat d’entendre l’entorn i de relacionar-s’hi. Conèixer els
mecanismes amb els quals es construeix un text fa créixer les nostres
possibilitats per analitzar i gaudir d’una lectura, alhora que ens dota d’eines
per millorar la nostra expressió. Escriure és saber llegir, ja que tot text és la
reescriptura d’un primer esborrany a partir de la seva lectura crítica. La
biblioteca dóna eines per aprofundir aquests coneixements a partir de
programes concrets:
- Els clubs de lectura, grups de lectors i lectores que llegeixen i comenten

un mateix llibre. Aquesta activitat promou l’aprenentatge de la lectura
alhora que socialitza una pràctica individual com és el fet de llegir.

- Tallers i activitats per a la creació (jornades, mostres, trobades, etc.) En
aquest camp les biblioteques tenen molt camí per córrer. En aquest
sentit treballa el cicle “Atrapa la paraula”, tallers dirigits a joves i adults
per tal de facilitar-los eines per al desenvolupament creatiu de la
narració oral.

Projectes que fan de
les biblioteques

el centre cultural
bàsic de proximitat i

el líder de
l’articulació de la

cooperació entre els
diferents agents

culturals

La biblioteca ha d’exercir com un referent cultural bàsic del territori. Té una
tasca bàsica com a promotor de la cooperació amb altres agents culturals,
econòmics i socials del barri, del districte i de la ciutat. Arxius, centres
d’informació sectorials, biblioteques administratives del municipi, oficines
d’informació al ciutadà i biblioteques tenen molts punts en comú. Estan en
marxa diversos projectes que sumen esforços i multipliquen la capacitat dels
serveis dirigits als ciutadans.

- La Comissió de Lectura Pública és l’espai de concertació amb els altres
agents del sector de “lectura pública” per desplegar conjuntament
accions estratègiques de futur i els objectius i orientacions fonamentals
en aquest camp.

- Club d’usuaris, entenent que el club més gran d’usuaris culturals que té
la ciutat és el dels “socis” de les biblioteques (321.380 persones tenien
carnet al final del 2003). Estan en marxa sinèrgies entre les biblioteques
i els equipaments i serveis culturals de la ciutat, per estendre l’ús del
carnet de biblioteques a centres i serveis culturals i concebre aquest
carnet com el carnet cultural de Barcelona.

- La cooperació amb els agents de la ciutat vinculats amb la lectura:
editorials, gremis, fires, llibreries, etc., per tal d’establir aliances.

- La implicació d’agents culturals territorials en la gestió de les
biblioteques. En aquesta línia, la Biblioteca Montbau és una experiència
pilot que inicia una nova forma de col·laboració entre l’Administració i el
sector associatiu de la ciutat que pot servir de referència en la gestió
d’altres biblioteques. Un altre exemple és la col·laboració iniciada
enguany entre l’Escola de Circ Rogelio Rivel i la Biblioteca de Nou Barris.

- La presència de les biblioteques en processos de planificació estratègica
(de barri o de ciutat, d’abast sectorial o genèric) és fonamental per
transmetre a tots els interlocutors (culturals, socials, econòmics) el seu
concepte com a equipament cultural de la ciutat del coneixement.

- El desplegament de totes aquelles instàncies de treball cooperatiu
necessàries per fer de la xarxa el veritable i efectiu sistema de treball
(grups de treball, taules de coordinació...)
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1.  LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA L’ANY 2003:
EL CLUB AMB MÉS SOCIS DE LA CIUTAT

El 2003 ha suposat un important salt endavant en la implantació del Pla de
Biblioteques, tant en aspectes quantitatius com qualitatius. El que l’any
passat qualificàvem com la revolució silenciosa que comença a fer soroll el
2003 ha esdevingut la institució amb més socis de la ciutat: més de 321.380
persones tenen ja el carnet de les Biblioteques de Barcelona, un 27% més
que el darrer any. El carnet s’ha convertit en la clau d’accés a la societat del
coneixement, perquè a més de la seva funció en la pròpia xarxa del Consorci
i en la xarxa de biblioteques municipals de la província, ofereix avantatges
en molts altres equipaments culturals de la ciutat, com ara teatres, llibreries,
cinemes...

EL CONSORCI DE
BIBLIOTEQUES DE
BARCELONA (CBB)

El CBB és l’ens de gestió de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Barcelona.
És una institució jove (constituïda el 10 de gener del 2001) i està integrada
per representants de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona,
les dues institucions que van promoure la seva creació.

El CBB es coordina amb l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona i alhora comparteix la gestió d’alguns elements que convergeixen
en la Xarxa de Biblioteques, amb una clara distribució de responsabilitats
entre cadascuna d’aquestes tres institucions i que consta als estatuts.

Els òrgans de govern del CBB són:
- El Consell General
- La Comissió Executiva

ÒRGANS DE GOVERN
DEL CBB

Les eleccions municipals del 14 de juny de 2003 van comportar el canvi de
vocals que representen les institucions presents als òrgans de govern del
Consorci. Després de constituir el nou Consistori i la nova Diputació, l’Alcalde
de Barcelona i el President de la Diputació de Barcelona van nomenar els
següents vocals:

Ajuntament de Barcelona Diputació de Barcelona

Joan Clos
Alcalde
President Consell General
 del Consorci

PSC José Montilla
President
Vicepresident Consell
General del Consorci

PSC

Ferran Mascarell
Regidor de Cultura
President delegat Comissió
Executiva Consorci

PSC Antoni Fogué
Diputat de Cultura
Vicepresident Comissió
Executiva del Consorci

PSC

Pere Alcober Regidor President districte
de Sants-Montjuïc

PSC Ángel Merino Diputat d’educació IC

Elsa Blasco Regidora districte d’Horta-
Guinardó

IC Jaume Ciurana Diputat,  Regidor CIU

Sílvia Mata Representant grup
Municipal

ERC Ángeles Esteller Diputada, Regidora PP

Montserrat
Ballarin

Regidora districte de Les
Corts

PSC Josep Oriol
 Fernández

Representant grup
polític

ERC

Oriol Balaguer Director gerent de l’ICUB Esteve Leon Coordinador Àrea de
Cultura

Josep M. Luchetti Gerent districte de
l’Eixample

Jordi Permanyer Cap Servei de
Biblioteques

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

• Ferran Mascarell. Regidor president de la Comissió d’educació,
cultura i benestar social. President delegat de la Comissió
Executiva.
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• Antoni Fogué. Diputat president de cultura. Vicepresident Delegat
de la Comissió Executiva.

• Esteve Leon. Coordinador Àrea de Cultura. Diputació Barcelona
• Jordi Permanyer. Cap del Servei de Biblioteques. Diputació

Barcelona.
• Josep Maria Luchetti. Gerent de l’Eixample. Ajuntament Barcelona.
• Oriol Balaguer. Director-Gerent de l’ICUB. Ajuntament Barcelona.

La Comissió
Executiva

La Comissió Executiva  s’ha reunit amb periodicitat trimestral, els dies:
§ 14 de febrer de 2003
§ 6 de maig de 2003
§ 23 d’octubre de 2003
§ 1 de desembre de 2003

Els principals temes tractats en aquestes reunions van ser: la gestió dels
recursos humans (nomenaments, convocatòries realitzades, borsa de treball
temporal, relació de llocs de treball i aprovació de l’oferta pública per al
2003, projecte de competències professionals), la gestió pressupostària
(liquidació econòmica de l’exercici 2002, rendició de comptes, taxes i preus
públics, pla de pensions, bases d’execució i pressupost 2003), el repàs de
l’estat d’execució de les obres del Pla de Biblioteques, informes de gestió
(memòria de l’any 2002, informes trimestrals, plans de treball 2003 i 2004),
els programes d’activitats i ampliacions d’horaris i l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres institucions i de patrocini.

El Consell General El Consell General es va reunir dos cops l’any 2003, en tant que òrgan
superior de govern mitjançant el qual es regeix el CBB, els dies:

§ 16 de maig  de 2003
§ 11 de desembre de 2003

Entre els principals temes tractats pel Consell General, es va aprovar la
memòria del 2002, i els comptes del mateix exercici, el Pla d’acció 2004, les
bases d’execució i el pressupost 2004, la plantilla i la relació de llocs de
treball, així com el seguiment dels convenis de col·laboració i patrocini entre
el CBB i altres institucions, i la revisió de dos articles dels estatuts.
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2.  LA GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

El CBB disposa d’un equip de Serveis Centrals (responsables de la direcció i
administració), de la Xarxa de Biblioteques pròpiament dita i d’uns equips de
projecte (que executen programes, accions o iniciatives específiques, a partir
d’encàrrecs des de taules de coordinació o grups de treball).

En el decurs de l’any 2003 s’ha treballat en gran mesura per impulsar els
elements de gestió propis dels equipaments bibliotecaris (plantilla, pla de
pensions, anàlisi d’indicadors, projecte de definició de competències
professionals, formació específica), desplegar totes aquelles instàncies de
treball cooperatiu necessàries per fer de la Xarxa el veritable i efectiu
sistema de treball (grups de treball, taules de coordinació...), consolidar la
comunicació interna (reunions amb els districtes, taula de cultura, taula de
comunicació...), posar en marxa els sistemes d’avaluació (suggeriments i
queixes) i assegurar les visites tècniques com a mecanisme d’intercanvi i
desenvolupament de la institució.

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

L’estructura organitzativa bàsica dels serveis generals consta de:
� Direcció d’Administració:

- Àrea de gestió econòmica
- Unitat de recursos humans

� Direcció Tècnica
� Direcció de Programes
� Equip de suport a la gestió

La Xarxa de Biblioteques està actualment formada per 28 biblioteques, 7 de
districte i les 21 restants de barri. Un cop la Xarxa estigui totalment
completada, estarà conformada per la Biblioteca Central Urbana, les
biblioteques de districte i les biblioteques de barri. 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 generals
del CBB i les biblioteques de barri i es coordinen amb altres equipaments
del territori.

- Les biblioteques de barri donen servei a una població més reduïda i
localitzada, i la seva funció bàsica és la de solucionar les demandes
d’informació més immediates. Es coordinen amb la biblioteca de districte,
de la qual reben suport en l’adequació del fons a les demandes de la
població, en el préstec interbibliotecari i en l’organització de les activitats
de la biblioteca.
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ACCIONS DE GESTIÓ Com en tota organització, darrera els serveis que el CBB ofereix als ciutadans
i que són visibles per a tothom, hi ha una estructura complexa que cal
gestionar dia a dia: la plantilla, els plans de pensions, l’anàlisi d’indicadors, el
projecte d’anàlisi de competències, la formació específica realitzada, els
convenis de pràctiques...

Com a accions de gestió realitzades en el decurs del 2003 podem destacar:
- S’ha iniciat l’aplicació del Projecte de definició de competències

professionals, s’han dissenyat a mida les proves per a la selecció de llocs
de direcció i de base.

- S’ha iniciat una primera experiència en processos masius amb l’aplicació
dels criteris del Projecte en la selecció de la borsa de contractacions
temporals.

- S’ha fet una primera avaluació de competències directives del grup de
personal bibliotecari que voluntàriament va expressar el desig d’accedir a
llocs de direcció.

- S’han convocat i executat els processos selectius per proveir les places
de la direcció de Fort Pienc i  El Carmel-Juan Marsé.

Plantilla El desplegament del Pla de Biblioteques comporta un augment de la plantilla
de les Biblioteques de Barcelona per tal d’assegurar l’ampliació de la Xarxa i
l’augment dels horaris i els programes. A finals del 2003, la plantilla estava
formada per un total de (235) persones, que es distribueixen de la manera
següent:
- Serveis Centrals: 11 persones (gerent, administradora, directora tècnica,

cap de Recursos Humans, director de Programes, tècnica de Gestió
d’Activitats Culturals, secretària de direcció, tècnics de suport a:
Recursos Humans, Comptabilitat, tècnica, polivalent).

- Xarxa de Biblioteques: 206 persones
§ 70 bibliotecàries i bibliotecaris
§ 114 tècnics auxiliars
§ 22 subalternes i subalterns

- Equip itinerant: 19 persones
§ 5 bibliotecàries i bibliotecaris
§ 10 tècnics auxiliars
§ 1 tècnic auxiliar en informàtica
§ 3 persones de suport

Com a indicador comparatiu, al final del 2001 la Xarxa disposava de 51
bibliotecaris, 82 auxiliars i 17 subalterns i un total, entre personal assignat a
biblioteques, personal itinerant i personal dels Serveis Centrals, de 160
persones.

En el decurs del 2003 cal esmentar la jubilació de 2 persones de la plantilla
del CBB.

Pla de pensions La Comissió Executiva del CBB, va aprovar en data 4 de juliol de 2002 la
proposta de reglament del pla de pensions del CBB així com els tràmits
pertinents fins a la seva aprovació. En aquest sentit es va a signar un acord
amb tots els representants del personal del CBB amb data 14 de novembre
de 2002, consensuant el contingut de l’esmentat reglament.

Posteriorment la Diputació de Barcelona va aprovar un pla de pensions de
promoció conjunta, en el qual s’inclou el CBB com a promotor. Aquest fet ha
impedit continuar amb els tràmits de constitució ja que una mateixa
institució no pot ser promotora de dos plans de pensions. Per aquest motiu
es va sol·licitar la separació del CBB com a promotor d’aquest pla per tal de
poder continuar amb els tràmits pertinents fins a la constitució definitiva.
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Finalment el passat 22 de juliol de 2003 es va constituir la Comissió
Promotora del Pla de Pensions del Consorci, es van nomenar els càrrecs i es
va aprovar el text del reglament , alhora que es decidia integrar-lo al Fons de
Pensions de l’Ajuntament de Barcelona. La sol·licitud d’integració es va
realitzar formalment el 13 de novembre de 2003.

Les funcions d’aquesta Comissió promotora són transitòries fins a la
formalització del Pla i la constitució de la Comissió de Control, que
supervisarà el seu funcionament i execució.

Anàlisi d’indicadors Els Serveis Centrals del CBB han dut a terme una anàlisi d’indicadors per tal
d’analitzar i mesurar la tipologia d’accions i les característiques concretes de
cada biblioteca a partir d’indicadors descriptius diversos: serveis, activitats,
nombre de personal, metres quadrats. Això ha permès detectar,
conseqüentment, allà on cal planificar i ajustar recursos. Per a l’any vinent
resta ampliar la informació a partir de l’anàlisi sobre el públic usuari a partir
del tractament de la base de dades dels carnets, així com l’estudi de
sarisfacció que s’iniciarà en col·laboració amb el Departament d’Estudis de la
Diputació de Barcelona.

Formació El personal del CBB han assistit a cursos organitzats pel Consorci, per la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, el Col·legi de
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, l’ICUB (Institut de Cultura de
Barcelona) i el Consorci per a la Normalització Lingüística o altres entitats o
institucions. Els continguts de la formació es poden estructurar en aquests
tres àmbits:

- Continguts específics: desenvolupament de la col·lecció, àrees
infantils, servei d’informació, temàtiques específiques vinculades a
les especialitzacions de les biblioteques, immigració, interculturalitat,
revistes, recursos d’informació a Internet per a bibliotecaris, atenció
a l’usuari, ...

- Gestió: elaboració del Pla d’acció anual, gestió de biblioteques grans,
treball en equip, gestió del conflicte, organització del treball i gestió
del temps, màrqueting i difusió.

- Tècniques de suport: català, tècniques de redacció de textos,
comunicació escrita, plans d’emergència, ofimàtica i Internet, creació
i manteniment de pàgines web.

Cal destacar també la inscripció de personal del CBB a diverses jornades del
sector com per exemple: Jornades sobre documentació audiosivual, Jornades
de l’IFLA, 11s. Jornades sobre la biblioteca Infantil i Juvenil.

Convenis de
pràctiques

− S’ha iniciat una nova estada de diversos alumnes de secundària a les
biblioteques Garcilaso, Vila de Gràcia, Julià de Capmany, Sofia Barat i Fort
Pienc.

− S’han acollit estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
a les biblioteques de Barceloneta – La Fraternitat, Vapor Vell, Nou Barris,
Ignasi Iglésias-Can Fabra

− Dues estudiants del mòdul professional de secundària han realitzat
pràctiques d’animació sòcio-cultural a les biblioteques Guinardó-Mercè
Rodoreda i Les Corts-Miquel Llongueras.

− El CBB ha contactat amb el Consell de la formació professional de
Barcelona. S’han arribat a diferents acords: incloure el CBB com a
institució que ofereix espais de pràctiques per a estudiants de secundària,
participar en el programa de “projectes reals” i ser centre receptor, durant
estiu, d’alumnes en pràctiques provinents de països europeus. En aquesta
primera experiència s’ha incorporat un estudiant a la Biblioteca Guinardó-
Mercè Rodoreda, concretament un alumne d’informàtica de l’IES Anna
Gironella de Mundet.
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− Llicenciatura en Documentació: una alumna ha fet les seves pràctiques als
serveis centrals del CBB. Durant la seva estada ha elaborat un projecte
consistent en la creació d’un servei adreçat a les empreses per a la futura
biblioteca del barri del Bon Pastor.

− Un treballador de la Biblioteca Vila de Gràcia realitza el treball de final de
carrera d’Humanitats a la UOC, centrant-lo en l’estudi de l’oferta cultural
de les biblioteques de Barcelona, i més específicament de la de Vila de
Gràcia. S’ha acordat que l’alumne en les seves tutories inclogui un petit
sistema d’indicadors per estudiar quina influència tenen les activitats
culturals en la captació de nous usuaris pels altres serveis de la biblioteca.

− S’ha iniciat el contacte amb Barcelona Activa per tal de col·laborar en
programes de formació i  d’inserció laboral  a  les Biblioteques de
Barcelona, que pot suposar la participació d’algunes persones en el suport
a diverses activitats de les biblioteques.

LA COMUNICACIÓ
INTERNA I EL

TREBALL
COOPERATIU

El treball cooperatiu és fonamental en una organització estructurada en
forma de xarxa com és el CBB. En el decurs del 2003 els instruments que es
descriuen a continuació han consolidat l’estructura organitzativa general i la
Xarxa de Biblioteques de Barcelona.
- Comunicació interna: Com a eina interna d’informació principal s’ha

continuat amb la publicació electrònica de periodicitat mensual
Bibliorevista, que inclou informació interna, criteris, temes referits als
recursos humans i tot allò que facilita l’intercanvi d’informació entre els
equips i l’organització en general.

Les taules de
coordinació

Aquest nom respon a la convocatòria mensual de la reunió de
directors/directores de biblioteca, un mes totes les biblioteques de la xarxa i
l’altre mes només les biblioteques de districte i/o les biblioteques de
referència. Les biblioteques de referència són les biblioteques que, mentre no
existeix una biblioteca de districte, són responsables de coordinar accions en
el territori amb el conjunt de biblioteques de barri, són el centre de
referència en el projecte “biblioteca sempre oberta” i, per tant, assisteixen a
les reunions de coordinació bimestrals.

En les reunions realitzades durant el 2003 s’han treballat els temes:
- Presentació del Pla d’acció del Consorci i dels plans d’acció 2004
- Presentació de la central de préstec
- Presentació del document La biblioteca pública: nous reptes i estratègies

en la societat de la informació.
- Presentació del Fòrum Barcelona 2004
- Presentació del programa del departament de premsa del CBB
- Presentació del nou servei de manteniment informàtic i del tècnic que se

n’ocuparà
- Enquesta d’avaluació de la satisfacció dels usuaris de les biblioteques,

impulsada per la Diputació de Barcelona.
- Adquisicions de fons
- Recursos Humans i Formació
- Pla de Pensions del Consorci
- Eleccions sindicals
- Horaris d’estiu
- Estat de les obres i nous projectes
- Cessió d’espais i taxes.
- Problemàtica dels morosos del servei de préstec
- Estudiants en pràctiques
- Programes: Converses abans d’aixecar el teló, Festa de la Música,

programa d’estiu, activitats infantils, activitats de Sant Jordi,
programació de Nadal.

- Projectes de solidaritat i cooperació, projecte de Biblioteques de
Guatemala-Intervida

- Dia de la Biblioteca
- Guies de lectura 2004 i serveis diversos
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Grups de treball El 2003 s’ha consolidat el funcionament dels grups de treball amb l’objectiu
de consensuar metodologies d’intervenció sobre temes específics.

El 2003 ha estat en funcionament els següents grups de treball:
- Internet
- Informació
- Seguretat
- Materials didàctics
- Préstec a domicili
- Solidaritat i Cooperació

Els temes tractats en el decurs del 2003 han estat:
- Les webs de les biblioteques
- Les guies i d’altres suports de difusió com a elements de millora del

servei
- La senyalització
- El servei d’informació
- El programa de reserves
- Formació per a usuaris
- Materials didàctics per a les visites escolars
- Línies de treball del CBB en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació

internacional.

Espais de coordinació
amb les institucions

promotores

Reunions amb els districtes: Aquest any 2003 s’han realitzat reunions de
coordinació i seguiment amb cadascun dels districtes de la ciutat.
- A cada reunió hi ha assistit la gerència de districte, els serveis personals i

l’administració, i per part del CBB, les direccions de totes les biblioteques
del districte, la gerència, la direcció tècnica/programes i
l’administració/recursos humans.

- Les reunions han servit per presentar el Pla d’acció general del CBB, cada
pla d’acció concret de cadascuna de les biblioteques, presentar el Pla
d’acció del districte en cultura vinculat a les biblioteques i compartir
ambdues institucions les expectatives i potencialitats de totes les
biblioteques del districte.

- Aquest any 2003 s’ha posat en funcionament l’espai de coordinació
trimestral per districtes. Hi assisteixen les direccions de cada biblioteca,
el tècnic de cultura de cada districte, la directora tècnica i el director de
programes del Consorci. S’han tractat temes com ara obres,
manteniment, compres i inversions, programació i seguiment del Pla
d’acció.

Taules de cultura - Reunions amb els tècnics de cultura: Cada mes el
CBB assisteix a la Taula de cultura, la reunió que l’ICUB convoca amb els
tècnics de cultura de cada districte per tal d’informar de les accions bàsiques
dutes a terme. El CBB hi és present amb el director de programes i la
directora tècnica, esporàdicament.

Taula de comunicació de l’ICUB: El CBB és present en aquesta taula que
coordina les accions de comunicació de totes les direccions de l’Institut de
Cultura de Barcelona.

Reunions de caps de zona de la Diputació de Barcelona: La direcció
tècnica ha estat present a les reunions, de caràcter trimestral, de caps de
zona de la Diputació de Barcelona. Aquesta reunió és important per continuar
la coordinació estreta amb el Servei de Biblioteques de la Diputació i per
assegurar l’intercanvi tècnic amb altres territoris de la demarcació.

El CBB ha participat també en diversos grups de treball del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona (i que s’especifiquen en el capítol
Grups de treball d’aquesta Memòria)
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ELS PATROCINIS L’any 2002 es van iniciar els primers passos per tal de fer accions de
patrocini en activitats o serveis de biblioteques. Durant el 2003 s’han
concretat els següents:
- En el marc de l’acord de patrocini amb Transports Municipals de

Barcelona (TMB) s’ha acordat definitivament el contingut de l’acord de
patrocini. El contracte inclou: producció conjunta de bosses, distribució
d’informació de les biblioteques des dels dispensadors dels autobusos,
producció de material gràfic conjunt, senyalització de les biblioteques en
la cartografia de marquesines i metro, càpsula informativa a Canal Metro.

- El contracte signat amb COMRàdio per a l’any 2003 suposa la radiació
diària de 2 falques de 30” durant tot l’any, el contingut de les quals s’ha
renovat cada quinze dies. Això ha suposat un total de 48 falques
diferents sobre serveis, accions, promocions i activitats a les biblioteques
de Barcelona.

SUGGERIMENTS I
QUEIXES

Aquest any 2003 es van començar a recollir els fulls resum mensuals sobre
suggeriments i queixes a les Biblioteques de Barcelona així com als Serveis
Centrals. El nombre rebut ha estat de 609, distribuïts així: primer trimestre:
263; segon trimestre: 124; tercer trimestre: 103; quart trimestre: 119.

Com a balanç de tot l’any, cal reportar els principals temes apareguts:
- Servei de préstec: normativa de morosos, préstec interbibliotecari de

discs i retorn a qualsevol biblioteca, reserves de llibres donats de baixa,
fitxa personal de préstec.

- Servei d’informació: pissarra amb recomanacions de llibres i crítiques
literàries.

- Col·lecció / Servei de música, premsa i revistes: demandes
concretes de títols, centres d’interès i subscripcions a revistes, ordre en
la classificació, més d’un exemplar dels diaris.

- Àrea infantil: ampliació d’horaris als matins, tallers, jocs de taula i jocs
en general, edat màxima de l’àrea infantil, espais de treball en grup,
proposta d’activitats didàctiques per a adults sobre llibres d’infants.

- Servei bases de dades i Internet: més ordinadors, més velocitat
(ADSL) , targetes de música, sistema de reserva.

- Activitats: cursos d’Internet a la tarda, aforaments limitats, clubs de
lectura en francès.

- Espais i equipaments: horaris de les biblioteques, soroll - silenci,
deficiències tècniques de manteniment, ofimàtica, sales d’estudi, canals
tv, adaptació prestatgeries a la gent gran, endolls per connectar
portàtils, canviadors de nadons als lavabos.

- Altres: gestió d’alguns serveis, vigilància, mòbils, preu fotocòpies,
parquing de bicis, manteniment exterior.

Les queixes i els suggeriments es treballen amb cadascun dels directors de
les biblioteques. S’hi dóna resposta des de la mateixa biblioteca i/o dels
Serveis Centrals i se cerca a partir de les propostes dels directors resposta a
les demandes de manera concreta en un centre i/o es modifica aspectes en
el conjunt de la xarxa.
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3. L’AMPLIACIÓ INFRAESTRUCTURAL DE LA XARXA
DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

El desenvolupament de les infraestructures bibliotecàries de Barcelona té un
referent en el “Pla de Biblioteques 1998-2010” que planifica, entre altres
aspectes, la inauguració de nous equipaments i la readequació dels centres
que no s’adapten als requeriments del Pla.

LES NOVES
BIBLIOTEQUES 1998-

2003

Des de l’any 1998, any d’aprovació del “Pla de Biblioteques 1998-2010” fins
al final de l’any 2003 s’han inaugurat 11 biblioteques i se n’han adequat 4
més:

Biblioteques inaugurades des del 1998:
- Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda a Horta-Guinardó (districte, 1999)
- Biblioteca Garcilaso a Sant Andreu (barri, 1999)
- Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras a Les Corts (districte, 2000)
- Biblioteca Clarà a Sarrià-Sant Gervasi (barri, 2000)
- Biblioteca Barceloneta a Ciutat Vella (barri, 2001)
- Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró a Horta-Guinardó (barri, 2001)
- Biblioteca Poble Sec Francesc Boix a Sants-Montjuïc (barri, 2001)
- Biblioteca Collserola-Josep Miracle a Sarrià-Sant Gervasi (barri, 2002)
- Biblioteca Vila de Gràcia (barri, 2002)
- Biblioteca Fort Pienc (barri, 2003)
- Biblioteca El Carmel – Juan Marsé (districte, 2003)

Biblioteques readequades des del 1998:
- Biblioteca Sofia Barat a l’Eixample (barri, 2000)
- Biblioteca Vapor Vell, trasllat de Laporta i Mercader, a Sants-Montjuïc

(districte, 2000)
- Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, trasllat a l’edifici de Can Fabra, a

Sant Andreu (districte, 2002)

Això fa que actualment la Xarxa de Biblioteques de Barcelona disposi de 28
equipaments:

- 7 biblioteques de districte, que són: Vapor Vell a Sants-Montjuïc, Miquel
Llongueras a Les Corts, Mercè Rodoreda i Carmel-Juan Marsé a Horta-
Guinardó, Xavier Benguerel a Sant Martí, Nou Barris i Ignasi Iglésias-Can
Fabra a Sant Andreu.

- 21 biblioteques de barri.

- Cal esmentar que, en data 31 de desembre de 2003, la Biblioteca
Francesca Bonnemaison estava tancada temporalment per obres, tot i
que es mantenia el programa d’activitats primer al Pati Llimona i després
al propi centre.

Així, al final del 2003, la xarxa de 28 biblioteques de Barcelona disposava
d’un total de 26.000 m², la qual cosa significa un creixement d’un 16 %
respecte de l’any 2002, i un creixement acumulat des del 1998, any
d’aprovació del Pla, del 135,5%.

També a finals del 2003 els arquitectes Moisès Gallego i Tomàs Morató,
autors de la la reconversió de Can Fabra, van rebre el Premi Bonaplata a la
millor restauració de béns immobles que atorga l’Associació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
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INVERSIÓ DE L’AJUNTAMENT EN BIBLIOTEQUES DES DEL 1996

districte/equipament PAM
1996-1999

PAM
2000-2003

Total

Ciutat Vella

Barceloneta 733.235 1.007.802 1.741.037

Eixample

Joan Miró 24.040

Fort Pienc 300.506 1.590.036

Sofia Barat 106.980 107.407 2.128.970

Sants-Montjuïc

Vapor Vell 2.077.699 1.233.770

Francesc Candel (illa Philips) 680.843 3.992.312

Les Corts

Riera Blanca 1.794.021 275.354 2.069.375

Sarrià-Sant Gervasi

Clarà 885.291 69.140

Vallvidrera (amb centre
cívic)

1.290.900 2.245.331

Gràcia

Lesseps (1a fase) 2.428.799

Vila de Gràcia 1.615.836 4.044.635

Horta-Guinardó

Mercè Rodoreda 1.806.041

Montbau 252.426

Carmel-Joan Marsé 3.076.865 5.135.332

Nou Barris

Nou Barris 936.377 936.377

Sant Andreu

Bon Pastor 292.270

Can Fabra 6.595.137 6.887.407

Sant Martí

Clot (adquisició local) 215.000 215.000

TOTAL 8.664.190 20.731.585 29.395.775

 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Equipaments 18 20 22 25 27 28

Metres quadrats 11.038 13.700 18.013 19.810 23.200 26.000

Evolució i creixement
dels equipaments

bibliotecaris

% creixement -- 24,1 % 30 % 10 % 17,1 % 16 %

 % acumulat -- -- 63,1 % 79,4 % 110,1 % 135,5 %
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BIBLIOTECA CENTRAL
URBANA

El 2002 la Biblioteca Central Urbana (BCU) va modificar la seva previsió
d’ubicació, de l’antic mercat del Born als terrenys situats entre la Ciutadella i
l’Estació de França. Les obres d’excavació de la BCU es van iniciar a
començaments del 2002 a l’antic mercat del Born, l’edifici on el Pla de
Biblioteques preveia la seva ubicació.

El programa de construcció de la BCU al Born preveia una primera fase
d’excavació, que va descobrir unes restes arqueològiques de gran extensió,
d’importància històrica i en bon estat de conservació. La troballa va generar
un intensíssim debat ciutadà i es va fer una detallada anàlisi de la
compatibilitat dels usos (entre restes arqueològiques i biblioteca) que va
culminar en:

- La definició del Born com a espai cultural vinculat a les restes
arqueològiques trobades.

- La nova ubicació de la Biblioteca Central Urbana en els terrenys situats
entre la Ciutadella i l’Estació de França. El Pla director de la Ciutadella
preveu reutilitzar el conjunt dels terrenys, actualment ocupats pel
Zoològic, recuperant el disseny de Fontserè així com donar nou ús a
l’Aquari i algunes de les zones de l’actual Zoo, connectar el Parc actual
amb el Parc Mar de la Barceloneta i redissenyar l’actual carrer de la
Circumval·lació. El Pla preveu també la reorientació d’ús de l’actual
Estació de França. Finalment fa una reserva d’espai de 6.000 m² de
planta per a ubicar-hi la futura Biblioteca Central Urbana. Aquesta
ubicació ha estat proposada per l’Ajuntament de Barcelona al conjunt
d’administracions implicades en la construcció i la gestió de la BCU: el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i la Generalitat de Catalunya.

La Biblioteca Central Urbana, per tant, es construirà en un edifici nou. El
Ministeri es farà càrrec de la construcció de l’edifici, la Generalitat de
Catalunya assumirà les despeses del seu funcionament, tant pel que fa al
manteniment i al personal com a l’adquisició de fons, i l’Ajuntament de
Barcelona, per la seva part, cedirà els terrenys en el marc d’adequació
urbanística de l’entorn.

La Biblioteca Central Urbana complirà una doble funció. Com a biblioteca
pública d’àmbit provincial serà el centre receptor del material de dipòsit legal
i serà la biblioteca de referència del préstec interbibliotecari. D’altra banda,
com a biblioteca central urbana gestionarà el sistema de lectura pública de la
ciutat, i serà el centre de referència pel que fa als serveis d’informació de la
ciutat i a la coordinació interinstitucional en la gestió de la lectura pública.

La Biblioteca tindrà una extensió de 15.000 metres quadrats, amb un fons
inicial previst de 250.000 documents, xifra que s’incrementarà fins a 600.000
documents al llarg dels seus primers deu anys. Un cop el seu funcionament
estigui consolidat es calcula que tindrà entre 8.000 i 16.000 visitants diaris,
la qual cosa el convertirà en un dels equipaments culturals amb més usuaris
de la ciutat.

De fet, en aquests moments ja són accessibles a través d’Internet un total de
60.000 dels 250.000 volums amb els quals es posarà en funcionament la
Biblioteca de Barcelona mitjançant les adreces electròniques:
http://www.gencat.es/slp/vtls/catalan/index.html i
http://cultura.gencat.es/biblio/index.htm. Aquests 60.000 volums estan
disponibles en una sala especialment habilitada a l’Arxiu Nacional de
Catalunya a Sant Cugat del Vallès.

Durant el 2003 es van iniciar els diversos tràmits administratius per tal que
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes retornés la titularitat de
l’edifici del Born a l’Ajuntament de Barcelona. També s’han realitzat diversos
treballs arqueològics en el solar que haurà d’acollir la biblioteca per
determinar la idonietat de la nova ubicació.

S’han realitzat diverses visites al solar, d’entre les quals cal destacar la de
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representants del Ministerio de Educación y Cultura, de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquesta es va prendre
l’acord que el Ministerio emetrà un informe sobre aquesta nova ubicació.

LES NOVES
BIBLIOTEQUES DE

DISTRICTE I DE
BARRI

L’any 2003 ha suposat un pas més en el desenvolupament de les
biblioteques. S’han realitzat 2 inauguracions i s’ha treballat en la construcció
o ampliació d’11 biblioteques més.

Les dues inauguracions realitzades l’any 2003 han estat:

− La Biblioteca de Fort Pienc, al districte de l’Eixample .  El 15 de març del
2003 es va fer la inauguració del complex infraestructural que inclou el
centre cívic de Font Pienc, el futur mercat, la futura escola-bressol i la
residència de gent gran, a part de la biblioteca , tots ells al voltant d'un
interior d'illa enjardinat. El 23 d’abril es va inagurar el servei d’aquesta
nova biblioteca de barri dins la xarxa de Biblioteques de Barcelona: la B.
del Fort Pienc.

− La Biblioteca El Carmel – Juan Marsé. Es va inaugurar l’11 d’octubre de
2003.  És en un edifici de nova construcció de cinc plantes i 2.392 m2,

especialitzada en narrativa barcelonina contemporània. Actualment és una
de les biblioteques més grans de la xarxa.

Durant el 2003 s’ha treballat en la construcció o ampliació de 11 biblioteques
més. D’aquestes, 2 seran inaugurades el 2004, 2 iniciaran les obres en el
decurs del 2004 i 4 més estan definint el seu programa funcional i/o s’ha
començat a elaborar el projecte arquitectònic.

La previsió per al 2004 preveu la inauguració de:
- Biblioteca Francesca Bonnemaison al Dte. de Ciutat Vella (readequació)
- Biblioteca Bon Pastor al Dte. de Sant Andreu

La situació de les biblioteques en les quals s’ha treballat el 2003 es descriu a
continuació, districte per districte i biblioteca per biblioteca:

Districte de l’Eixample.
- Respecte de la futura biblioteca de Sant Antoni s’ha començat a treballar

amb l’equip d’arquitectes que es faran càrrec de l’obra, s’ha aprovat el
projecte bàsic i s’ha iniciat el projecte executiu. L’edifici serà de nova
planta i donarà accés a un interior d’illa del carrer Borrell, on s’ubicarà un
casal de gent gran. Comptarà amb tres plantes més una de soterrada on
hi haurà una sala polivalent.

- Quant a la futura biblioteca de districte a Sagrada Família, s’ha fet
l’aprovació definitiva del projecte bàsic i s’ha començat la redacció del
projecte executiu. Estarà situada en un dels edificis laterals del Mercat.

Districte de Sants-Montjuïc.
- S’ha finalitzat l’elaboració del projecte bàsic i executiu de la nova

biblioteca a la Zona Franca. El 29 de març es va realitzar un acte simbòlic
de 1ª pedra de tot l’edifici que contindrà un Centre d’Atenció Primària i la
biblioteca. Aquest trasllat suposa l’ampliació de la Biblioteca Francesc
Candel fins a aproximadament 1.300 m2, a una antiga nau de la fàbrica
Philips.

Districte de Gràcia.
- S’han realitzat les obres de fonamentació de la biblioteca de districte a

Lesseps, i s’ha iniciat l’aixecament de l’estructura S’ha treballat també
conjuntament amb el districte en l’elaboració del programa d’usos, i en la
definició del projecte de mobiliari.

- S’ha elaborat el programa funcional de la biblioteca de barri de Penitents,
i ha estat aprovat pel districte.
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Districte d’Horta-Guinardó.
− S’ha treballat en la recerca d’un espai alternatiu a l’actual Sala de lectura

d’Horta , cedida en pròrroga per la Fundació la Caixa. La Biblioteca d’Horta
s’ubicarà a l’antiga Masia Can Mariné. S’han iniciat els tràmits
administratius perquè passi a ser propietat municipal.

Districte de Nou Barris
− La biblioteca de Roquetes està previst que es traslladi a un dels dos

edificis de l’actual Centre Cívic Via Favència. Es treballa en el programa
funcional. El projecte s’ha presentat al districte i a les entitats que han de
compartir l’edifici: Projectart, TV Nou Barris i l’Arxiu Històric de Les
Roquetes.

Districte de Sant Andreu.
− Un cop aprovat el projecte bàsic i executiu de la Biblioteca de Bon Pastor,

s’han iniciat les obres i es treballa en el projecte de mobiliari. La
inauguració està prevista per a la tardor del 2004.

Districte de Sant Martí.
− S’han continuat les obres de la primera fase de Can Saladrigas on entre

altres serveis s’instal·larà un casal d’avis. Cal treballar per completar el
programa funcional global de l’edifici, que ha d’integrar el programa
funcional de la biblioteca amb els altres equipaments culturals que s’han
de concretar: extensió Museu d’història de la ciutat, extensió del MACBA,
tallers per a artistes, geganters, etc.

− Per altra banda l’Ajuntament de Barcelona va fer efectiva, al mes de
desembre, la compra del local al carrer Clot on actualment es troba
situada la sala de lectura Clot. El districte preveu reubicar la TV Clot
situada actualment als baixos de la Farinera. Un cop fet aquest canvi
d’ubicació s’ha elaborat el projecte  funcional i posteriorment el projecte
arquitectònic bàsic i l’executiu per ubicar la biblioteca a la Farinera  (el
conjunt dels sòtans de la Farinera més l’accés a planta baixa).

En resum, l’estat de les biblioteques en procés de construcció o ampliació a
finals del 2003 és el següent:

− En fase d’obres:
− Francesca Bonnemaison
− Bon Pastor
− Lesseps

− En fase de projecte arquitectònic:
− Sant Antoni
− Sagrada Família
− Marina-Francesc Candel

− En fase de projecte funcional:
− Clot
− Can Saladrigas
− Penitents
− Roquetes
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4. L’OFERTA DE LES BIBLIOTEQUES DE LA CIUTAT
DEL CONEIXEMENT

La biblioteca pública és definida al Pla de Biblioteques com un espai obert a
tothom, amb els suports tecnològics que facilitin la democratització i la
difusió de la informació, la transmissió de coneixements, la formació
acadèmica, l’educació permanent, l’autoinformació, el lleure, el foment de la
creativitat “narrativa” i la trobada amb altres ciutadans. Aquest model es
posa a la pràctica a partir del desenvolupament d’una oferta àmplia que
inclou elements comuns per a tots els centres, com el fons general i la
connexió gratuïta a Internet, i propostes específiques per a cada un d’ells,
com els fons especialitzats i les accions de foment de la lectura.
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Biblioteca
Barceloneta -
La Fraternitat

És situada al districte de Ciutat Vella, al barri de la Barceloneta, en un edifici històric, l’edifici
modernista de l’antiga cooperativa obrera La Fraternitat, construït el 1918 per Manuel Guàrdia Vila.
És una de les biblioteques noves de la xarxa, va ser inaugurada el 22 de maig de 2001. Disposa de
686 m² distribuïts en les 4 plantes de l’edifici.

La biblioteca Barceloneta-La Fraternitat  ofereix els següents serveis:
-  Consulta en sala.
-  Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
-  Servei d’informació.
-  Àrea infantil independent.
-  Internet.
-  Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Club de Lectura, l’escriptor del mes...
- Edició d’un full informatiu mensual anomenat Tela marinera.
-  Fons especialitzat en restauració gastronòmica i en ficció de la mar per a infants (en

construcció).
-  Visites de coneixement de la biblioteca.

El 2003 va obrir un total de 266 dies, amb un total d’hores acumulat de 1.736. Va tenir un total de
83.770 visitants, o sigui una mitjana de 315 visitants per dia. Els usuaris de préstec van ser
21.227, que es van emportar 63.437 documents en préstec (un 29,2% més que l’any 2002), una
mitjana de 238,4 documents diaris. El nombre de carnets va ser de 1.401, xifra que va portar el
nombre d’usuaris actius - socis a 4.900.

Programes i serveis
- Programa de coneixement de la biblioteca adreçat a la comunitat escolar.
- Programa d’accés bàsic a la cultura digital. I això d’internet?
- Col·lecció documental. L’augment pressupostari per aquest concepte ha permès

reforçar alguns fons, especialment:
- L’apartat de l’especialització en Restauració i hostaleria.
- La proposta de literatura  per a infants amb la mar com a fil conductor.
- Introduir propostes culturals interactives en format CD-Rom per a infants.
- Iniciar la secció de novel·la en diferents idiomes.

- Observatori del Servei d’Informació. Al llarg de l’any s’han recollit dades sobre la
tipologia de les consultes ateses pel S.I. per fixar, conèixer i avaluar la dinàmica
de preguntes-respostes.

- Cicles d’activitats foment lectura. Es mantenen els mateixos d’anys anteriors i es
continua la prova engegada el novembre del 2002 Créixer llegint, en col·laboració
amb Edicions 62. Continuen amb bona acceptació: El Món dels tovets, l’Aventura
de llegir i el Club de  lectura – enguany les sessions obertes han estat: literatura
russa i literatura africana i del carib, dins el programa de Translit i el CCCB.

 Comunicació
- Es continua produint, editant i distribuint el full informatiu Tela Marinera, així com

altres productes d’autoedició com l’escriptor/il·lustrador del mes, noves
adquisicions segons matèries i suports, catàleg de fitxes de pel·lícules de cinema,
guia de revistes i diaris, etc.

- També s’ha continuat amb èxit la gestió personalitzada de la bústia de
suggeriments i queixes.

Comunitat i territori
- Col·laboració amb la Llibreria La Garba, presentació de llibres d’autors que viuen o

treballen a la Barceloneta. Contra los aliseos de Román Sánchez  i  Por los
adentros i  José Tomàs de Salvador Boix.

- Participació en les propostes del calendari festiu local
- Marató popular de lectura de poesia.
- Col·laboracions i acollida dels col·lectius: Infants Centre obert, Casal infantil del

Centre Cívic Barceloneta; Minúsvàlids psíquics del Taller Escola Barcelona; Escoles
d’adults:  Barceloneta i  CC.OO. Manuel Sacristan; Projecte de grup d’ajuda, Alerta
gent gran,

- Ciutat Vella: Participació en les taules de Cultura i de Territori; Membre de la
Coordinadora d’acollida per la llengua del Districte; Membre Jurat Certamen
Literari del CPR del Districte i assessors de compra dels títols de llibres pels
premiats.

- Barcelona: Acollida i gestió de públic de l’Itinerari literari Barcelona i el mar;
Acollida d’itineraris culturals pel barri organitzats des d’altres centres culturals
com ara Casa Golferichs, Casa Elizalde i grups de gent gran com l’Associació
Passejades pel temps, ponts amb el passat.

Àmbit tècnic i sector professional
- Participació en Grups de Treball Tècnic de la Xarxa de  BB BCN i en el  grup

d’anàlisi literatura infantil, Rates de Biblioteca al Centre Rosa Sensat i a la Llibreria
Catalonia.

- Acollida i tutelatge d’una alumna en pràctiques de la Facultat Biblioteconomia.
- Sessió teòrica i pràctica sobre la Gestió d’una biblioteca pública de barri per

alumnes de 3er de l’assignatura de Biblioteca Pública de la Diplomatura.
- Assessorament i informació per a l’elaboració de treballs sobre biblioteca i àrea

infantil d’alumnes de magisteri, biblioteconomia i educació infantil.
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Biblioteca Francesca
Bonnemaison

Situada al districte de Ciutat Vella, al barri de Sant Pere, al carrer de Sant
Pere més Baix i a tocar de la Via Laietana. És actualment la biblioteca pública
més antiga (va ser fundada l’any 1909 per Francesca Bonnemaison per tal de
millorar el nivell cultural de les dones, i esdevingué la primera biblioteca
pública d’Europa d’aquestes característiques). Des del 1940 la biblioteca
forma part de la Xarxa de Biblioteques Públiques. A causa de la seva llarga
història, i de la seva especialització des del moment de la inauguració,
constitueix una biblioteca molt singular, amb col·leccions molt valuoses en
temes com la condició de la dona, la literatura, la història, l’art, la cuina, la
moda...

Disposava de 583 m², abans del tancament per obres que es varen iniciar a
l’abril del 2002. Aquestes obres les duu a terme el Departament de Projectes
Civils de la Diputació de Barcelona, ja que l’edifici és propietat de la
Diputació. La reinauguració està prevista per als primers mesos del 2004.

La biblioteca ha seguit activa fent diferents accions de cara a l’exterior:
activitats de foment de la lectura (l’Aventura de Llegir, Club de Lectura, etc.)
s’han mantingut en funcionament des del tancament de la biblioteca, amb la
col·laboració dels centres cívics del Pati Llimona i del Convent de Sant
Agustí; en total, el 2003 es van realitzar 34 activitats. L’equip humà s’ha
dedicat intensivament a la revisió dels fons, a la catalogació retrospectiva
dels fons històrics i procedents de donatius.

La biblioteca conté un fons especialitzat en el tema de la dona dels més
importants d’Europa, organitzat en sis blocs temàtics:
- Arxiu de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (1909-1936).
- Col·lecció de fullets i documents d’escoles i institucions de dones abans

de la guerra, tant europees com americanes.
- Estudis sobre la dona: feminisme, moral, religió…
- Moda i costura. Col·lecció de revistes de moda des del 1860.
- Cuina i economia domèstica. Va ser l’activitat de major impacte públic als

anys 20 i 30.
- Literatura i novel·les. Una extensa col·lecció de literatura escrita per

dones o especialment adreçada a elles. A principis del segle XX es
col·leccionaven totes les edicions en sis idiomes; en l’actualitat es fa la
selecció de les edicions més significatives en català i castellà.

La biblioteca disposa d’un equip tiflotècnic dirigit a persones amb dificultat de
visió i invidents. Aquest servei és encara poc usat i s’ha considerat iniciar
una campanya per tal que es doni a conèixer. Actualment, i fins a la seva
reobertura, aquest servei s’ha traslladat a la Biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda.
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Biblioteca Pere Vila

És situada al districte de Ciutat Vella, davant de l’Arc del Triomf. És la
pionera de les biblioteques públiques de Barcelona, atès que fou inaugurada
en temps de la segona república, el 15 d’abril del 1934. Disposa tan sols de
168 m². La poca visibilitat i la manca de diferenciació dels dos edificis entre
els quals es troba encabida (el CEIP i el IES) dificulta la identificació de la
biblioteca i, per tant, la captació de nous usuaris; per això funciona
bàsicament com a biblioteca de suport al complex escolar on està situada.

La Biblioteca Pere Vila oferia els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura.
- Visites de coneixement de la biblioteca.

La biblioteca va obrir 119 dies i un total de 1.040 hores. El nombre de
visitants va ser de 13.032, una mitjana diària de 109 visitants, un 22,2%
menys que l’any 2002. Es van fer 311 carnets, una mitjana de 2,6 per dia.
Van utilitzar el servei d'Internet 1.000 usuaris, una mitjana de 8,4 per dia.
Van fer ús del servei de préstec 4.518 usuaris, una mitjana de 38 per dia.
S'han prestat 11.536 documents, una mitjana de 96,6 per dia.

A partir de gener de 2004 la biblioteca es reconvertirà en biblioteca escolar
dels centres CEIP Pere Vila i IES Pau Claris, com de fet a la pràctica ja feia,
ja que una gran part del públic estable eren els seus estudiants.

Als usuaris se’ls oferia la possibilitat de fer-se el carnet de la Biblioteca F.
Bonnemaison, explicant també que molt a prop hi ha la Biblioteca Fort Pienc,
per tal que poguessin triar. El darrer trimestre es va adaptar l’horari a les
necessitats escolars obrint els dimecres al matí.

Durant el mes d’octubre es van fer els primers passos del procés de
conversió a biblioteca escolar, fent visites guiades als alumnes d’ambdós
centres, donant suport al personal docent a l’hora de confeccionar les llistes
de fons, preparant lots de llibres per a les aules, etc...

El 31 d’octubre hi va haver una reunió amb representants dels dos centres,
del Districte de Ciutat Vella, de l’IMEB, del Departament d’Ensenyament i del
CBB. En aquesta reunió, es concreta que el Departament d’Ensenyament
donarà suport als centres pel que fa a:
• L’adquisició del programa informàtic que haurà d’utilitzar la biblioteca a

partir del moment en que es retiri el programa actual de les biblioteques
públiques.

• El pressupost per al manteniment del fons de la biblioteca.
• El personal per mantenir la Biblioteca.

El CBB es compromet a fer l’expurg del fons i comprar-ne de nous, catalogar-
los i fer el procés tècnic per tal de deixar la biblioteca adaptada i preparada
com a biblioteca escolar.

El divendres 19 de desembre es va tancar definitivament com a biblioteca
pública.



  Memòria 2003  

Les biblioteques
de districte i de barri,

una a una:

Biblioteca Sant Pau-
Santa Creu

És situada al districte de Ciutat Vella, al Raval, al conjunt d’edificacions, d’origen gòtic, que
formaven part de l’antic hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, d’on pren el seu nom. És una de
les biblioteques més antigues de la xarxa, atès que va ser inaugurada el 1941, el 1969 fou ubicada
a les sales actuals i des del 1997 els serveis infantil i per a adults funcionen integrats (anteriorment
eren dues biblioteques independents). Disposa de 950 m² distribuïts en els dos edificis , i 144 punts
de lectura.  És la biblioteca de referència de Ciutat Vella: responsable de coordinar accions en el
territori amb el conjunt de biblioteques de barri i és el centre de referència en el projecte
“biblioteca sempre oberta”.

La biblioteca Sant Pau-Santa Creu ofereix els següents serveis:
-  Consulta en sala.
-  Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
-  Servei d’informació.
-  Formació d’usuaris. Programes de coneixement.
-  Àrea infantil independent.
-  Internet. Projecte Chilias.
-  Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Club de Lectura general i Club de Lectura

juvenil.
- Edició d’un full informatiu mensual anomenat Clau de volta.
- Centre de Documentació del Llibre Infantil i Juvenil.
- Servei de la diversitat cultural.
-  Visites de coneixement de la biblioteca.

Disposa d’un fons especialitzat en diversitat cultural,  inclou material per a tallers i textos en català,
castellà, àrab, urdú i panjabi, que parlen del Magrib i l’Àsia o han estat editats en algun país
d’aquestes regions. És membre de la Xarxa Unesco de Biblioteques Associades.

La biblioteca ha obert 296 dies un total de 1.827 hores. El nombre de visitants ha estat de
201.575. S'han fet 6438 carnets, una mitjana de 22 per dia. Han utilitzat el servei d'Internet
14.152 usuaris, una mitjana de 49 per dia. Han fet ús del servei de préstec 44.798 usuaris, una
mitjana de 151 per dia. S'han prestat  107.168 documents, una mitjana de 2,4 per usuari.

Col·lecció:
− En relació a la col·lecció s’han fet importants millores del fons documental gràcies a l’augment

del pressupost de compres.

Diversitat cultural:
- Millores en el fons documental àrab i en les llengües dels països del subcontinent indi:

Pakistan, Índia i Bangla Desh.
- Participació a diferents fòrums relacionats amb la immigració i la biblioteca pública.
- Realització de xerrades i ponències sobre aquest tema i assessorament a altres biblioteques.
- Vinculat a la diversitat cultural s’han creat dos centres d’interès, un sobre immigració i l’altre

amb un fons sobre aprenentatge de català i castellà dirigit als diversos centres docents per
adults que hi ha Ciutat Vella.

- En relació a l’ús de la biblioteca, es constata un elevat nombre d’usuaris immigrants tant
infants com adults, utilitzant els diferents serveis que s’ofereixen.

Formació d’usuaris :
- Es manté l’alt nombre de visites de casals i escoles del barri i s’inicien diversos acords amb

algunes d’elles amb préstec de lots de llibres tant de coneixements com de lectura.
- Utilització del Chilias com una bona eina de treball amb la formació d’usuaris i de relació amb

les escoles. Col·laboració amb el manteniment d’informació que ofereix la WEB.
- Formació d’adults en Internet
- Visites de centres d’adults. Acolliment setmanal al Taller Ocupacional Sant Jordi de disminuïts

psíquics profunds.

Programes :
- Des de fa anys la biblioteca ofereix setmanalment L’Hora del Conte en diversos formats.
- Els Contacontes sense fronteres mereixen una menció especial. Mensualment, aquests

adolescents/joves, usuaris de la biblioteca, grans lectors i afeccionats al conte han explicat
contes als petits amb gran èxit i “professionalitat”.

- A l’estiu juguem a la biblioteca.
- Clubs de Lectura: inici de tres nous clubs “satèl·lits” que es realitzen a dos casals d’avis i a

l’escola d’adults del barri. Són clubs adaptats als usuaris d’aquests centres.

Territori:
- Reunions de territori convocades per la cap de territori del districte amb altres equipaments

del barri.
- Membres de la Coordinadora d’Acollida per la Llengua de Ciutat Vella.
- Participació a la XER amb centres escolars del Raval.
- Membres del Jurat dels Jocs Florals del Districte.
- Participació al PEC de l’Institut d’Educació a través del grup d’immigració.
- Col·laboració amb Translit a les jornades de literatura africana al CCCB i a la biblioteca.
- Treball amb escoles i casals, altres centres d’ensenyament, entitats i associacions,

especialment amb l’Associació AMISI de mediadors interculturals
- Participació grup de selecció de llibres per a infants de Rosa Sensat.
- Membres del Centre de Documentació del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
- Participació programa d’intervenció al c/ Hospital impulsat per Desenvolupament Comunitari.
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Biblioteca Fort Pienc

La biblioteca està situada dins el complex d'equipaments del barri, entre els carrers Alí
Bei-Sicília-Sardenya-Ribes (a l'antiga illa de la fàbrica de l’empresa Fichet), davant
l'Estació del Nord. La biblioteca compta amb 1.091 m2 en tres plantes, amb una sala
d’actes, una sala d’exposicions i una terrassa utilitzable. Està especialitzada en temes
de disseny i arquitectura contemporània (durant el 2003 Barcelona ha celebrat l'Any
del Disseny).

Ofereix tots els serveis d’una biblioteca de barri:
− consulta de documents (des de llibres i revistes a DVD)
− préstec
− préstec interbibliotecari
− internet
− activitats de promoció de la lectura

Inaugurada el 23 d’abril de 2003, la Biblioteca Fort Pienc ha assolit un dels seus
primers objectius: convertir-se en un equipament de referència al barri, amb 130.000
visitants en 172 dies, més de 755 usuaris de mitjana cada dia.

Cal destacar positivament l’augment progressiu dels usuaris dels serveis sota demanda
al llarg de l’any. El nombre total d’usuaris de préstec ha estat de 29.548, que es van
endur 77.350 documents. La demanda  d’Internet cobreix el cent per cent de l’oferta
(11.727 usuaris en 172 dies, més de 68 usuaris diaris)

Quant a les activitats, cal destacar l’èxit mediàtic d’iniciatives com la Zona Oficial de
Bookcrossing i la gran participació del públic en actes d’autors tan coneguts com Jorge
Bucay, i a les activitats infantils.

A 31 de desembre, el nombre de carnets era de 5.932 (735 infantils; 671 joves; 1.781
adults i 320 gent gran). Si es té en compte que la població del barri de Fort Pienc és
de 28.829 (dades del Padró Municipal d’Habitants de 2000), es pot deduir que una
cinquena part del barri té carnet de la biblioteca.

Durant l’any 2003 s’han cobert les necessitats bàsiques d’informació bibliogràfica i
documental dels usuaris.

Activitats infantils:
− Les activitats infantils en dissabte han estat un encert perquè han aconseguit crear

l’hàbit de portar els nens a la biblioteca els dissabtes, independentment de si hi ha
o no cap activitat.

− El Món dels Tovets ha tingut bona acceptació.
− L’experiència i la bona convivència amb el Centre Cívic aconsellen treure algunes

activitats al carrer.

Fons:
− El 2003 s’ha apostat per potenciar la col·lecció de CD’s i DVD’s.
− Quant al cinema, la col·lecció està formada per clàssics i moderns del cinema

independent.
− En música, s’ha prioritzat la música espanyola independent dels últims anys.
− Pel que fa a l’especialització en Arquitectura Contemporània i Disseny a mesura que

el fons augmenti es vol incorporar un comitè d’experts en la selecció.

Infrastructura:
− El conjunt d’edificis projectats pel Josep Llinàs han resultat ser un gran focus

d’atenció tant per part del públic com per part dels aficionats a l’arquitectura. En
ambdós casos -afluència de públic i visites d’estudiants d’arquitectura- ha
beneficiat molt la biblioteca.

− La política de mantenir sempre oberts tots els espais (terrassa inclosa) ha provocat
que un allau de persones hagi fet seva la biblioteca i n’hagi decidit els usos de cada
espai. Així la segona planta ha quedat com una àrea de consulta i estudi; la
primera planta, una zona de pas i consulta de novetats, i una de relax; la terrassa,
segons l’hora del dia ha servit de sala d’estudi, de zona d’esbarjo, de solàrium, de
sala d’actes o del que els usuaris han volgut. La planta baixa és la zona
emblemàtica i la més coneguda per tots els veïns, i on es concentren els serveis
més “populars”: préstec, Internet, música, cinema i revistes.
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Biblioteca Infantil i
Juvenil Lola Anglada

És situada al districte de l’Eixample, a l’esquerra, als jardins Montserrat
(Rocafort/Còrsega). Va ser inaugurada l’any 1974 i renovada el 1989.
Disposa de 270 m² distribuïts en una sola planta . És una biblioteca de barri.

La biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada destaca pel seu fons especialitzat
en literatura infantil i juvenil Lola Anglada.
A més, ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Petits cicles temàtics.

La biblioteca ha obert 256 dies i un total de 1.421 hores. El nombre de
visitants ha estat de 34.595, una mitjana diària de 135 visitants, un 3,5%
més que l’any 2002. S'han fet 1020 carnets, una mitjana de 4 per dia, un
46% més que l'any anterior. Han utilitzat el servei d'Internet 4.696 usuaris,
una mitjana de 18 per dia, amb un increment  del 4,7% respecte  l'any 2002.
Han fet ús del servei de préstec 8.500 usuaris, una mitjana de 33 per dia.
Significa un increment del 23,% respecte l'any 2002.  En relació als visitants,
el percentatge dels que s'han emportat documents en préstec ha estat del
24,5%.  S'han prestat  20.923 documents, una mitjana de 82 per dia.
Significa un increment del 19,13% respecte l'any 2002.

Aspectes a destacar del 2003:

- Canvis dels ordinadors d'accés a Internet per al públic i connexió a la
línia ADSL. Encara que aquest  canvi es va produir a finals d'any i per
tant no es reflexa estadísticament dins l'any 2003,  representa un canvi
qualitatiu important en l'accés a internet.

- Dotació de pressupost per comprar pel.lícules en DVD i discos compactes
per a infants.  Ha estat rebut amb satisfacció per a pares i fills.  També
s’ha de valorar l'aspecte qualitatiu que representa l'adquisició per
compra, ja que el petit fons de videos i CD's disponibles fins ara eren
fruit de donacions de particulars i de col·leccionables diversos.  No ha
estat encara significativa la seva incidència en les estadístiques de
préstec.

- La dotació de pressupost per a revistes de temàtica general havia anat
minvant els darrers anys, però aquest 2003 s’ha pogut comptar
finalment amb un mínim pressupost per tal de conservar les més
sol·licitades o consultades.

- La incorporació d’un fons fix de novel·la.
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Biblioteca Joan Miró

És situada al districte de l’Eixample, al cantó de llevant del parc de Joan Miró,
al perímetre de l’antic escorxador. Va ser inaugurada l’any 1990, en un
singular edifici dels arquitectes Galí, Quintana i Solanas, i disposa de 750 m²
distribuïts en 2 plantes d’un edifici en dos cossos.

És la biblioteca de referència de l’Eixample: això implica la responsabilitat de
coordinar accions en el territori amb el conjunt de biblioteques de barri, i ser
el centre de referència en el projecte “biblioteca sempre oberta”.

La biblioteca Joan Miró ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Programes de promoció i difusió de la lectura
- Visites de coneixement de la biblioteca

La biblioteca disposa de 5 PC, (4 per adults, 1 per nois i noies) que posa a
disposició dels seus usuaris, per consultar Internet.

Durant el 2003 la biblioteca ha tingut 188.554 usuaris, una mitjana diària de
637. D’aquests, 8.800 han utilitzat Internet (14 diaris) i 53.033 el servei de
préstec, retirant 153.456 documents, una mitjana de 518 diaris, i de 3 l’any
per usuari. S’han fet 3.176 nous carnets, amb els quals la biblioteca arriba
als 24.708 totals. L’ha col·lecció s’ha incrementat em 2.635 documents, fins
arribar al total de 23.592.

Fons documental:
− En acabar l’any 2003, la biblioteca oferia un total de 57.519 documents

als seus usuaris

Activitats:
− L’aventura de llegir
− El món dels tovets
− El Cau dels somnis
El nombre total d’assistents a les 30 activitats realitzades ha estat de 976.

Visites de grups:
− Durant el 2003 es van atendre 45 visites de grup la majoria d’escolars,

amb un total de 746 alumnes.

Difusió:
− La biblioteca ha editat i difoses 15 publicacions
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Biblioteca Sofia Barat

És situada al districte de l’Eixample, a la dreta, a l’interior d’illa de Girona-Bailèn-
Diputació-Consell de Cent, amb l’entrada situada al primer dels carrers esmentats. És
una de les biblioteques noves de la Xarxa, atès que va ser inaugurada el 2000, si bé,
amb el mateix nom, en una altra ubicació, la biblioteca existia des del 1971. Disposa
de 535 m² distribuïts en 3 plantes.

La Biblioteca Sofia Barat ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura.
- Edició d’un full informatiu mensual anomenat La biblioteca a...
- Visites de coneixement de la biblioteca.

Principals objectius del Pla d’acció 2003
− millora del Servei d’Informació a l’usuari
− millorar la imatge de la biblioteca
− La potenciació de l’àrea infantil: en col·laboració amb les escoles s’han fet 28

visites escolar on hi ha participat 676 alumnes.

La biblioteca durant el 2003 ha obert 276 dies, un total de 1.651 hores. Cal tenir
present que en el darrer trimestre de 2003 s’ha ampliat l’horari d’obertura al públic de
34,5 a 40,5 hores setmanals.

Usuaris de la biblioteca:
− Les persones que han entrat a la biblioteca per utilitzar qualsevol del seus serveis

durant el 2003 han estat  110.084 que suposa una mitjana de 399 usuaris/dia.

Carnets de biblioteca:
− S’han fet 2.385 carnets, un increment respecte el 2002 del 4%. Els usuaris actius

amb carnet d’aquesta biblioteca durant el 2003 són el 56% del total.

Usuaris del servei de préstec:
− Han utilitzat el servei de préstec 34.982 usuaris que suposa una mitjana de

127/dia. L’increment respecte el 2002 és de un 10% (3.221) i l’augment de la
mitjana un 13 %.

Documents prestats:
− El fons documental a finals del 2003 era de 24.870 documents, amb un creixement

de 2.559 documents.
− S’han prestat un total de 110.084 documents que suposa una mitjana de 399

doc/dia.
− Increment respecte el 2002 és del 10 % en números absoluts i l’augment de la

mitjana ha estat d’un 13 %.
− La rotació del fons de la biblioteca és de 4 documents.

Préstecs interbibliotecaris:
− Aquest servei es va consolidant i augmenta any rera any. Durant el 2003 s’han

deixat 611 documents a altres biblioteques i se n’han rebut 715.
− Respecte el 2002 els documents deixats han augmentat un 7% i el demanats i

rebuts han estat del 30%.

Usuaris d’internet:
9.333 usuaris han utilitzat aquest servei amb una mitjana de 34 per dia.
Increment respecte el 2002 del 24%

Activitats:
Durant el 2003 s’han realitzat un total de 58 activitats on hi han participat 1.685
persones.
− Activitats infantils: Hora del conte,  6 activitats per a nens de 3 a 7 anys i tres per

a nens de 8 a 11 anys.
− Activitats per a joves i adults: 6 activitats: conferències, trobades amb

escriptors...; Club de Lectura: 9 sessions; Un concert el més d’agost al pati de la
biblioteca

− Visites escolars i formació d’usuaris: s’han fet un total de 28  visites escolars
“Coneix la Biblioteca” on hi ha participat 676 alumnes; una visita organitzada per a
gent gran d’un Casal d’avis, una visita organitzada per a immigrants en
col·laboració amb Barcelona Activa.
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Biblioteca Francesc
Candel

La Biblioteca Francesc Candel és de barri i es troba ubicada a la Zona Franca, lloc de
residència de l’escriptor que li dóna nom, dins el districte de Sants-Montjuïc. No és pas
una biblioteca de les més noves, atès que fou inaugurada el 1987 i fou renovada el
1992. Actualment disposa de 380 m² distribuïts en una sola planta.

Prepara una nova reestructuració i ampliació, que comportarà, a mitjà termini, un
canvi d’ubicació a un dels edificis catalogats de l’antiga fàbrica Philips. En el decurs del
2003, s’ha treballat en l’elaboració del projecte bàsic i executiu de la futura nova
biblioteca; el projecte va ser aprovat conjuntament entre el districte de Sants-
Montjuïc, el CBB i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; el límit municipal passa
ben arran de la nova ubicació i ambdós ajuntaments es van posar d’acord, juntament
amb la Diputació de Barcelona, per tal de treballar conjuntament el projecte de futur.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura.
- Edició d’un full informatiu anomenat La Candela (bimestral), nascuda al gener del

2002.
- Visites de coneixement de la biblioteca.

Del 2003 cal destacar tres punts positius:
− l’augment del servei, en tots els aspectes;
− la creació de la Comissió de Lectura Pública del Districte de Sants-Montjuïc, i totes

les tasques que se’n deriven;
− l’inici de programació a la biblioteca d’activitats per a adults.

No s’ha iniciat cap nou servei, sinó que s’han desenvolupat els ja existents. Els més
rellevants són:

− Servei a domicili
− Serveis a les escoles

La biblioteca ha estat oberta 252 dies, que signifiquen 1.396 hores anuals de servei.
Els usuaris han estat 55.799, un 39,91% més que el 2002, i una mitjana diària de
221. D’aquests 4.913 han usat Internet, una mitjana diària de 19 persones, els usuaris
de préstec han estat 10.735, que han retirat 23.139 documents, una mitjana de 92
per dia, un 16,5% més que el 2002. S’han fet 1.109 carnets nous, i el nombre total de
la biblioteca és de 6.216. A finals d’any el fons de la biblioteca és de 25.045
documents.

Activitats:
− L’Aventura de llegir: 8 activitats amb 603 participants
− Campanya d’activitats pròpies: Les activitats que s’han programat des de la

biblioteca han intentat fomentar els artistes locals, tot contractant professionals del
Districte, fet també que ha incidit en els índexs d’assistència que han estat força
alts.

− Exposicions de documentació
− Guies de lectura
− Certamen literari Francesc Candel: Un any més la biblioteca va formar part del

comitè organitzador d’aquest certamen.
Projectes:
− Al llarg de l’any s’ha expurgat el fons d’imaginació infantil, i s’han iniciat les

tasques d’expurgada del fons d’adults, per tal d’adequar el fons pel futur trasllat de
la biblioteca i per a alleugerar la manca d’espai a les prestatgeries.

Comunicació:
− Al gener va aparèixer un article sobre el futur trasllat a la publicació local La Marina

(any X, núm. 102).
− El dia 11 de març la BTV va emetre un reportatge sobre la biblioteca dins el

programa Saló de lectura.

S’ha consolidat la Xarxa de Biblioteques Públiques de Sants-Montjuïc i s’ha prestat
molta atenció i dedicació al treball cooperatiu i coordinat.

És d’aquest marc que ha nascut la Comissió de Lectura Pública de Sants-Montjuïc, que
treballa cooperativament amb professionals d’educació, professors de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació i els responsables de l’Arxiu del districte.
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Biblioteca Poble Sec
Francesc Boix

És una biblioteca de barri, situada al Poble Sec, dins del districte de Sants-Montjuïc. És
una biblioteca molt nova, atès que fou inaugurada el 15 de setembre de 2001, en un
edifici històric del Poble Sec (construït el 1889 per una societat benèfica), amb 539 m²
distribuïts en 3 plantes. La Biblioteca del Poble Sec porta el nom de Francesc Boix,
fotògraf i veí del barri, que va ser empresonat al camp de concentració de
Mauthausen; les fotografies que va aconseguir fer-hi van servir com a prova al judici
de Nuremberg.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura.
- Visites de coneixement de la biblioteca.
- Sala polivalent.

La biblioteca té un fons especialitzat molt característic, que se centra tant en el Fons
Especial del mateix Francesc Boix i els camps de concentració nazis com en el fons
d’aquelles obres que aporten idees per a una cultura de la pau. A més, la biblioteca
disposa d’una important col·lecció de documents sobre la Guerra Civil Espanyola. La
biblioteca també acull la biblioteca una bona col·lecció local, amb tota mena de
documents que fan referència al barri.

La biblioteca ha estat oberta 257 dies, que signifiquen 1.695 hores anuals de servei.
Els usuaris han estat 85.321, una mitjana diària de 109 persones. D’aquests 12.985
han usat Internet, una mitjana diària de 51 persones, els usuaris de préstec han estat
27.974, que han retirat 82.633 documents, una mitjana de 237 per dia, un 17,7 %
més que el 2002. S’han fet 2.198 carnets nous. Les activitats de foment de la lectura
organitzades han estat 55 i hi han assistit 1.651 persones, una mitjana de 30 per
activitat.

De l’exercici del 2003 cal destacar:
− l’èxit entre els estudiants de l’obertura del servei de Sala d’Estudi Nocturna en

període d’exàmens (del 19 de maig a l’11 de juliol), amb una mitjana de 12
persones per dia –com a màxim n’hi caben 27-.

− la consolidació de diverses activitats relacionades amb els Fons Especials de la
Biblioteca i l’acceptació que els usuaris han demostrat en iniciar-se el Centre
d’Interès de la Guerra Civil Espanyola.

− els serveis de la Biblioteca es van incrementar amb l’obertura (el mes d’abril) del
Centre de Documentació Històrica del Poble Sec, documentació gestionada
conjuntament amb l’Arxiu Municipal del Districte, augmentant també la consulta de
la Col·lecció Local de la Biblioteca.

− la creació de la Comissió de Lectura Pública del Districte de Sants-Montjuïc va
comportar un primer contacte directe amb les escoles públiques, l’Arxiu Municipal i
el Centre de Recursos Pedagògics. Tot just iniciat l’any 2004 s‘està veient com
s’incrementen la demanda de visites escolars.

Línies de treball del Pla d’Acció 2003:
− Usuaris d’àrees infantils: reduir la conflictivitat i formar en la educació i en l’ús

correcte de la biblioteca.
− Treballar usuaris nous: adolescents, immigrants.
− Serveis especials.

Fons especialitzat:
− La Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix ha mantingut, des del seu inici, la voluntat

d’oferir activitats pensades per aprofundir en el coneixement i difusió del seus Fons
Especials: Cultura de la Pau, Francesc Boix i Camps de  concentració nazis.

− Gràcies a la col·laboració amb el  Museu d’Història de la Ciutat i les seves visites
guiades al Refugi Antiaeri 307 del Poble Sec, els mateixos usuaris han demanat
més documentació sobre aquesta temàtica, per tant, s’ha creat aquest Centre
d’Interès, pensat tant en infants i adolescents, com en adults i persones grans.

Centre Documentació Històrica del Poble Sec:
− Durant els primers mesos del 2003 s’ha incorporat la documentació d’aquest centre

a la biblioteca, i a partir del mes d’abril es va oferir aquest nou servei. El Centre de
Documentació està gestionat conjuntament amb l’arxiu Històric Municipal del
Districte de Sants-Montjuïc.
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Biblioteca Vapor Vell

És la biblioteca de districte de Sants-Montjuïc i està ubicada en ple barri de Sants. Fou
inaugurada en la seva ubicació actual l’any 2000, al mític Vapor Vell de Sants,
llargament reivindicat pels moviments socials, si bé la biblioteca (anomenada Laporta i
Mercader) existia des del 1984 en una altra seu (Cotxeres). Disposa d’una superfície
de 2.000 m² en un edifici de 4 plantes.

La biblioteca treballa en estreta coordinació amb la resta de biblioteques del districte
(Francesc Candel i Poble Sec-Francesc Boix).

La Biblioteca del Vapor Vell ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili (el 2003 hi han participat fins a 13 voluntaris), préstec

interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Aperitius Musicals, Club de Lectura i club autònom

(anomenat Tertúlia Vapor Vell).
- Sala d’estudi oberta en horari nocturn de dilluns a divendres, amb activitats

complementàries (grups de conversa i navegació per Internet).
- Edita “A tot vapor” (guia sobre novetats).
- Sala d’actes.
- Visites de coneixement de la biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 304 dies, que signifiquen 2.571 hores anuals de servei.
Els usuaris han estat 382.340, una mitjana diària de 1.257 persones, que significa un
65,4% més que el 2002. D’aquestes 26.829 han usat Internet, una mitjana diària de
88 persones, els usuaris de préstec han estat 92.960, que han retirat 254.709
documents, una mitjana de 838 per dia, un 42,6% més que el 2002. S’han fet 4.899
carnets nous.  El fons documental a finals del 2003 era de 59.877 documents. Des del
24 de setembre, la biblioteca obre de dilluns a dissabte, matí i tarda. És a dir, s’ha
ampliat per la franja dels dilluns al matí i els dissabtes a la tarda.

Del 2003 cal destacar:
− Augment del servei (gràcies sobre tot a l’ampliació horària). L’augment de més

d’un 65% d’usuaris, quasi 1300 persones de mitjana diària, són una fita i un repte
impensables fa poc més de 3 anys.

− Creació de la Comissió de Lectura Pública de Sants-Montjuïc, que ha realitzat una
important feina de lligam amb les escoles del districte.

− Realització d’un cicle d’activitats al voltant de la figura de Julio Cortázar,
anomenada Volta al món de Cortázar.

− L’assistència de nous públics (molts joves) a les activitats programades.

Dels serveis oferts, destacar:
− Servei a domicili: 11 particulars i 1 residència atesos, cursos de formació,

voluntaris...
− Servei a les escoles: visita a la biblioteca de 1.215 escolars, visites escoles

d’educació especial...
− Treball d’àrea infantil: 2 educadors de carrer, gincanes...
Sala d’Estudi:
− A aquestes dades cal afegir les de la Sala d’Estudi, que ha obert tot l’any (a

excepció d’un mes durant l’estiu), amb un horari ampliat respecte l’any passat, de
les 21 h. a la 1 de la matinada.

Activitats:
− Al llarg de l’any 2003 la biblioteca ha mantingut una intensa oferta cultural, amb

132 activitats que han aplegat 3.589 assistents, amb una mitjana de 27 assistents
per activitat. (980 a L’Aventura de Llegir,  756 altres programes, 450 a Volta al
món de Córtazar, 125 al cicle Esperit de Teatre, 621 a altres tipus d’activitats).

− Exposicions: 6 exposicions que han rebut 36.384 visites
Especialització Músiques Urbanes:
− El 2003 ha estat un any de consolidació del servei
− Adquisicions: 1.150
− Catalogació: s’han incorporat totes les maquetes al catàleg (tant les del fons

provinent de la Bàscula com les donacions de RNE i d’en Jordi Turtós).
− Préstecs: 10.306
− Digitalització del fons videogràfic històric: 261 vídeos BETA (tota la col·lecció de

vídeos de concerts de finals dels 80, quasi 400 concerts, és consultable a través de
catàleg i disponible en préstec)

Comunicació:
− Esforç de comunicació i difusió per arribar més i millor als usuaris. A través de:

Ràdio 3 Sants, L’Informatiu de Sants , El 15, La BURXA, “mailing” electrònic;
Plafons interns, Web.
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Biblioteca Can Rosés

Situada al districte de les Corts, al costat del nucli històric de l’antic municipi,
a l’edifici singular de Can Rosés. És la biblioteca pública més veterana de les
Corts (va ser inaugurada el 1971) i ha estat ubicada en seus diverses; la
seva ubicació a Can Rosés data del 1994. Disposa de 770 m² distribuïts en 3
plantes.

La biblioteca de Can Rosés ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Club de Lectura.
- Visites comentades.

La biblioteca ha estat oberta 258 dies, que signifiquen 1.657 hores anuals de
servei. Els usuaris han estat 93.830, una mitjana diària de 363 persones, un
9,1% més que el 2002. D’aquestes 10.695 han usat Internet, una mitjana
diària de 41 persones. Els usuaris de préstec han estat 24.031, que han
retirat 69.259 documents, una mitjana de 268 per dia, un 24,6% més que el
2002. S’han fet 1.691 carnets nous, un 49,9% més que el 2002.

Accions prioritàries del 2003, dirigides a incrementar la qualitat del servei:
− Millorar la comunicació amb l´usuari
− Millorar el servei d´informació
− Continuar la tasca  d´adeqüació del fons bibliogràfic: revisió del fons de

ciències socials i ciències aplicades.

Fomentar la lectura com a mitjà de formació i esbargiment:
− Fomentar l´ús  de l´àrea infantil
− Millorar l´oferta de préstec
− Ampliar el fons amb un nou centre d´interès: Racó de pares i mares

Difondre la biblioteca com a espai de trobada i de lleure:
− Díptic, anuncis de les activitats a revistes del districte, fulletons i altres

informacions a escoles, associacions culturals...

Activitats:
− L´Aventura de Llegir per a adults i infants: l´Hora del conte, tallers per a

infants.
− Club de Lectura.
− El món dels Tovets.

Participació en la dinàmica sòcio-cultural del districte:
− col·laboració en la programació d´activitats culturals de la Mostra

d´Entitats.
− col·laboració en la programació d´activitats culturals del districte del Juliol

a les Corts, Festa Major i Nadal.
− participació en la Taula de Cultura.
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Biblioteca Les Corts –
Miquel Llongueras

És la biblioteca de districte de les Corts i és ubicada a la cruïlla de la Riera Blanca i la Travessera de
les Corts, davant de les instal·lacions del FC Barcelona i arran de la divisòria municipal amb
l’Hospitalet de Llobregat. És una biblioteca nova, inaugurada l’any 2000, amb 1.431 m² en 4
plantes . Comparteix un edifici de nova planta anomenat Centre Cultural Riera Blanca amb altres
serveis municipals socials i una ludoteca.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
-  Consulta en sala.
-  Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
-  Servei d’informació.
-  Àrea infantil independent.
-  Internet.
-  Programes de promoció i difusió de la lectura.
-  Servei de base de dades Eric/Medline.
-  Sala d’actes.

La biblioteca ha estat oberta 285 dies, que signifiquen 2.332 hores anuals de servei. Els usuaris
han estat 222.538, una mitjana diària de 781 persones. Tenint el compte els habitants
empadronats del districte, la mitjana fa que cadascun passés 2,6 vegades per la biblioteca.
D’aquests usuaris 16.462 han fet servir Internet, una mitjana diària de 58 persones. Els usuaris de
préstec han estat 57.612, que han retirat 159.440 documents, una mitjana de 202 per dia, un
18,9% més que el 2002. S’han fet 2.782 carnets nous. El fons documental a finals de 2003 és de
48.638 documents.

Les línies bàsiques d’actuació del 2003 han estat:
− Elaborar polítiques que afavoreixin el funcionament intern de la biblioteca.
− Desenvolupar mecanismes que millorin el rendiment i la implicació del personal.
− Crear una política de desenvolupament de la col·lecció, fent especial incidència en els suports,

l’especialització, els centres d’interès i les baixes.
− Afavorir la creació i difusió de materials que afavoreixin l’ús del fons i les activitats.
− Crear mecanismes per a la millora de la interacció amb els usuaris.
− Continuar amb l’adequació dels espais de la biblioteca en funció de les necessitats d’ús.
− Crear mecanismes perquè les activitats reverteixin en l’ús de fons i serveis.
− Millorar i augmentar l’ús dels serveis.

Millora en els serveis.
− Internet, s’ha materialitzat en la instal·lació de la línia ADSL
− Servei de préstec. Contactes amb el Centre de Rehabilitació i Salut Mental de les Corts per la

col·laboració com a voluntaris en el servei préstec a domicili
− Activitats per a promoure la creació i el debat; s’ha iniciat activitats com la peli dels dimarts

(un cine fòrum), un taller d’escriptura i un club de lectura en llengua alemanya.
− Compra de material orientat a materials de gran demanda com són el cinema i la música i els

centres d’interès com idiomes, el racó de pares i mares...
− S’ha fer Inventari del fons durant l’estiu del 2003.

Formació:
− S’ha incorporat una persona de pràctiques dels estudis de formació professional de grau

superior en “Animació sociocultural” de l’IES Salvador Seguí de Barcelona.

Punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya:
− 222 estudiants de la UOC feren ús del nostre servei, demanat informació presencial o telefònica

o fent ús de l’ordinador o l’espai d’estudi.
− 168 persones del públic en general ens feren consultes presencials o telefòniques relatives a la

Universitat Oberta.

Activitats:
− 221 activitats, a les quals assistiren 4.271 persones.

La difusió de les activitats i dels serveis de la biblioteca s’ha fet a través de:
− opuscles, l’Agenda d’Activitats
− 27 guies de lectura temàtiques
− difusió a premsa, des del Consorci i des del Departament de Comunicació i Qualitat del Districte

de les Corts
− de la difusió directa per correu electrònic a centres i mitjans de comunicació
− articles publicats a la revista local Travessera
− d’un estand conjunt de les biblioteques de les Corts a la Mostra d’Entitats del Districte

Relacions institucionals:
− L’Arxiu del Districte,
− Punt d’informació a la Dona de les Corts
− Biblioteques d’àmbit especialitzat.
− Participació en Grups de Treball del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de

Catalunya.
− Participació d’un membre de la Biblioteca en la International Network of Public Libraries
− Centre Cultural Riera Blanca
− Ludoteca la Tardor
− Centre de recursos pedagògics del Districte de Les Corts, centres educatius del Districte
− associacions de veïns
− Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de les Corts Oest.
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Biblioteca Clarà

La Biblioteca Clarà és situada al barri de les Tres Torres, al districte de
Sarrià-Sant Gervasi, a l’antic taller, rehabilitat i ampliat, de l’escultor Josep
Clarà i Ayats; la biblioteca té 762 m² distribuïts en 2 plantes. És una
biblioteca molt nova, atès que va ser inaugurada el 25 de febrer del 2000.
Part de l’obra escultòrica de l’artista es pot contemplar al jardí. La Biblioteca
Clarà és la biblioteca de referència del districte.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: Préstec a domicili, Préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura i Club de Lectura juvenil.
- Visites de coneixement de la biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 280 dies, que signifiquen 1.768 hores anuals de
servei. Els usuaris han estat 95.704, i una mitjana diària de 342. D’aquests
6.113 han usat Internet, una mitjana diària de 21,8 persones, els usuaris de
préstec han estat 28.471, que han retirat 74.550 documents, una mitjana de
266 per dia, un 12,8% més que el 2002. S’han fet 1.2.433 carnets nous, un
20% més que el 2202, i el nombre total de socis de la biblioteca és de 9.852.
A finals d’any el fons de la biblioteca és de 26.723 documents.

− El servei de Préstec Domiciliari ha estat usat per 150 persones. El servei
iniciat el juny de 2002 es va consolidant i a finals del 2003 hi ha 14
carnets d’usuaris de préstec a domicili, entre residències de gent gran i
usuaris particulars.

Activitats:
− Els contes del divendres a la tarda, amb contistes voluntaris, ha ajudat a

augmentar el préstec de llibre infantil, sobretot el de ficció.
− S’ha mantingut l’assistència a les activitats adreçades a infants (1467

participants).
− El Club de lectura per a adults i un per  a joves han evolucionat

favorablement, amb un creixement notable d’usuaris.
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Biblioteca Collserola
– Josep Miracle

És una biblioteca de barri situada a Vallvidrera, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi, i deu el seu nom a l’escriptor i lingüista continuador de l’obra de
Pompeu Fabra. És una de les biblioteques més noves de la xarxa: fou
inaugurada el 5 de juliol de 2002, en una jornada amb activitats diverses
d’animació infantil, cercavila i activitats de les associacions culturals de la
zona. En el moment de la inauguració tenia un fons d’uns 8.000 llibres, 350
vídeos, 750 CD i 30 títols de revista subscrits. La biblioteca disposa de 467,5
m², en un edifici configurat com a espai cultural nou i compartit amb un
centre cívic.

Des del moment de la inauguració, la biblioteca ha ofert els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura juvenil, Club de Novel·la

Històrica.

La biblioteca ha estat oberta 256 dies, que signifiquen 1.424 hores anuals de
servei. Els usuaris han estat 35.780, una mitjana de 140 per dia. D’aquests
usuaris 1.961 han fet servir Internet. Els usuaris de préstec han estat 6.824,
que han retirat 15.755 documents, una mitjana de 61 per dia, un 86,5% més
que el 2002. S’han fet 444 carnets nous. El fons documental a finals de 2003
és de 48.638 documents.

Activitats i visites escolars:
− Total d'activitats organitzades per a diferents grups d'edat: 54, amb 1492

assistents
− Destacar els actes del primer aniversari de la biblioteca: 4 activitats amb

145 assistents
− Inici amb forta participació del nou Club de lectura de Novel·la Històrica.
− 7 cursos d'introducció a Internet, amb un 82% d'assistència.
− 3 visites escolars, amb una assistència de 65 alumnes
− 2 visites informatives programades, amb una assistència de 108

persones.
− Les mil cares del Carnestoltes: lectura del pregó del Carnestoltes,

escenificació d’un conte i lealització de caretes per part dels assistents
amb un concurs de les millors.

Serveis:
− Implementació línia ADSL que ha potenciat una major ús del servei

d'Internet

Fons documental:
− Creixement del fons al 2003: 2664 documents. Fons final al 2003: 13432,

sense comptar les revistes.
− Destacar l’ampliació del fons infantil de coneixement i el fons de cinema.

Publicacions i material de difusió:
− 21 guies de lectura publicades al llarg de l'any.
− Destacar l'actualització trimestral de tramesa informativa per grups

d'edat.
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Biblioteca Antoni
Julià de Capmany

Situada al nord del centre històric de Gràcia, al Torrent de l’Olla i ben a prop de la
plaça de Lesseps, dins el districte de Gràcia. És una biblioteca de barri que té una
superfície de 208 m². Va ser inaugurada el 1971 i renovada el 1985.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura.

La biblioteca ha estat oberta 257 dies, que signifiquen 1.419 hores anuals de servei.
Els usuaris han estat 36.375, una mitjana de 141 per dia. D’aquests usuaris 1.645 han
fet servir Internet. Els usuaris de préstec han estat 10.641, que han retirat 23.810
documents, una mitjana de 92,6 per dia, un 21,3% més que el 2002. S’han fet 1.135
carnets nous. El fons documental a finals de 2003 és de 19.772 documents. La
Biblioteca disposa de 132 publicacions periòdiques, que estan a l’abast del públic.

Línies estratègiques 2003:
− Fomentar i mantenir la bona comunicació existent amb l’equip intern de treball
− Millorar i intensificar la comunicació amb les administracions implicades.
− Augmentar la  difusió per donar a conèixer la Biblioteca
− Potenciar i enfatitzar l’atenció personalitzada als usuaris.
− Continuar amb programes com “la biblioteca a casa” (servei de préstec i lectura a

domicili) que fomenten serveis de qualitat.
− Cuidar la implicació voluntària dels usuaris a la Biblioteca
− Continuar també la coordinació i la bona comunicació amb les biblioteques del

mateix districte.
− Pendre part activa en la vida del barri. Fomentar la col.laboració amb altres

entitats, associacions i equipaments de la zona.

Servei de préstec i lectura a domicili:
− La col·laboració del grup de voluntaris ha esta molt important per poder dur a

terme aquest projecte.

Expurg i tractament del fons de reserva i magatzem:
− Durant el mes de març es va començar l’expurg de les obres de coneixement del 5

i del 6. Aquesta feina es va realitzar també durant el mes d’abril i després es va
començar l’expurg de l’apartat de Guies de viatge.

− Des del mes de setembre fins el desembre es va començar a tractar el fons de
reserva de la biblioteca. Introducció dels exemplars al catàleg i tractament tècnic.
Una part d’aquest fons es va enviar a catalogar a la Biblioteca Vila de Gràcia.

Contactes i Difusió:
− El contacte amb el Districte de Gràcia, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la

Biblioteca Vila de Gràcia, ha estat una constant durant tot l’any 2003.
− Des del Districte de Gràcia es fa una difusió mensual de les activitats de la

biblioteca. Aquesta difusió és molt útil i consta dels següents fulletons: pòster
individual per cada activitat, pòster amb totes les activitats mensuals i programes
de mà de doble cara amb les activitats mensuals de les biblioteques de Gràcia.

− Mitjans de comunicació: Gràcia Tv va realitzar una gravació sobre la biblioteca i els
seus serveis; BTV va gravar una entrevista sobre el servei de “La biblioteca a casa”
per al programa “Saló de lectura”.   Es va fer difusió del servei i també de la
biblioteca.

Exposicions i activitats:
− Dones i llibres
− Terenci Moix: vida i obra
− Contes de por amb l’artefacte de la fantasia
− Miquel Martí i Pol
− Activitats per a infants i adults dins el cicle l’Aventura de Llegir.

Visites escolars:
− 5 visites escolars amb 126 participants.
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Biblioteca Vila de
Gràcia

La biblioteca és al bell mig de la vila de Gràcia, a la cruïlla de la Travessera i el Torrent de l’Olla, en
un edifici de nova planta de l’arquitecte Josep Llinàs de 1.029 m² i 6 plantes. Va ser inaugurada el
12 de maig de 2002.

La col·lecció inicial de la Biblioteca Vila de Gràcia és la fusió dels fons de la Sala de Lectura Sant
Jordi, la Biblioteca de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona del carrer Verdi, la Biblioteca de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona del carrer Gran de Gràcia i la dotació inicial del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

És una biblioteca de barri però, mentre la biblioteca de districte (prevista a la plaça de Lesseps) no
és oberta, la biblioteca Vila de Gràcia realitza les tasques de biblioteca de referència.

La biblioteca ofereix aquests serveis:
-  Consulta en sala.
-  Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
-  Servei d’informació.
-  Àrea infantil independent.
-  Internet.
-  Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets. Club de lectura de teatre.
-  Sala d’estudi oberta en horari nocturn de dilluns a divendres. Amb activitats complementàries

(grups de conversa i navegació per Internet).
-  Punt d’informació jove.
-  Sala d’actes.
-  Sala d’exposicions.
-  Sales de reunions.
-  Visites de coneixement de la Biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 296 dies, amb un total anuals de servei de 1.867 hores. Els usuaris
han estat 265.032, una mitjana de 895 per dia. D’aquests usuaris 19.407 han fet servir Internet.
Els usuaris de préstec han estat 57.876, que han retirat 135.226 documents, una mitjana de 457
per dia, un 80,9% més que el 2002. S’han fet 6.959 carnets nous.

Procediments tècnics:
− Creació d’un manual de procediments i normativa de la biblioteca
− Incorporació de personal catalogador dedicat.

Fons:
− A nivell d’especialització la biblioteca ha comptat:

− Increment de monografies en Cultures de la Mediterrània: guies de viatges, llibres de
relats, ficció (poesia i novel·la).

− Increment en músiques de la mediterrània. Actualitzant el fons cedit de la Mediateca del
Centre Cívic la Sedeta.

− A nivell de centres d’interès  s’ha treballat:
− Escenografia, teatre i dansa
− Gitanos
− Excursionisme
− Recursos per a l’aprenentatge d’idiomes

− A nivell de novel·la, s’ha incrementat la dotació i s’ha regularitzat i millorat el circuït amb el
proveïdor.

− A nivell de col·lecció local , amb els exemplars cedits pel Taller d’Història de Gràcia.
− A nivell de pel·lícules de ficció, l’adquisició s’ha fet en suport DVD

Difusió:
− Es consolida el mètode de difusió ad hoc de les biblioteques de Gràcia, finançat per Districte de

Gràcia.
− Es difonen les activitats de les biblioteques de Gràcia als mitjans de comunicació locals a través

del Districte de Gràcia- Comunicació i Qualitat.
− El mes de març 2003, es crea un document de difusió orientat als usuaris que fa balanç de

l’activitat de la biblioteca d’ençà la seva obertura (Maig 2002).

Activitats:
− Activitats i cicles programats des del CBB

− Nou CLUB de Lectura Especialitzat en TEATRE, amb col·laboració del TNC
− Cicle temàtic Toros imatge i culte a la Mediterrània antiga, en col·laboració del Museu

d’Història de la Ciutat
− Setmana de la Poesia

− Activitats Territorials
− Bitllet d’Anada
− Consolidació de l’Oferta de la biblioteca per Festa Major
− Los Lunes de Cuentos
− Tertúlies del Taller d’Història amb la col·laboració del taller d’Història de Gràcia.

Incorporació d’estudiants en pràctiques
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Biblioteca El Carmel –
Juan Marsé

La Biblioteca El Carmel – Juan Marsé és al barri del Carmel, al districte d’Horta Guinardó, i s’ha
inaugurat 11 d’octubre d’aquest any 2003. És en un edifici de nova construcció de 2.392 m2

distribuïts en 5 plantes, amb una sala d’actes, una cafeteria i dues terrasses, una situada a la
planta baixa i una altra a la zona infantil. El seu fons és especialitzat en narrativa barcelonesa
contemporània.

El dia de la inauguració hi va assistir Juan Marsé, un escriptor estretament vinculat al territori del
Carmel i a qui s’ha dedicat l’equipament.

Disposa dels serveis següents:
− Informació i assessorament
− Préstec presencial i a domicili
− Biblioteca informatizada
− 9 punts d’accés públic a Internet
− Suport a la formació i autoaprenentatge
− Visites guiades a la biblioteca
− Activitats culturals i de foment de la lectura

La biblioteca ha estat oberta 71 dies, que signifiquen 643 hores de servei (corresponents a 2 mesos
i mig de servei). Els usuaris han estat 61.346, una mitjana de 864 per dia. D’aquests usuaris 4.636
han fet servir Internet, una mitjana de 7,2 per hora. Els usuaris de préstec han estat 10.638, que
han retirat 39.247 documents, una mitjana de 552,7 préstecs per dia. S’han fet 5.869 carnets. El
fons documental a finals de 2003 és de 19.772 documents.

Com a elements destacables d’aquests primers mesos de funcionament es poden assenyalar:

Territori:
− Reunions amb les diverses entitats.
− Fomentar projectes de col·laboració de cara al 2004.
− Enviament de les activitats que organitza la biblioteca mitjançant correu ordinari i electrònic.
− Oferint a les entitats un espai on poder fer difusió de les seves activitats.
Consolidació de l'equip:
− Cada equip de treball ha elaborat el manual de procediments de les seves tasques.
− S'ha elaborat el Manual d'acollida a l'itinerant per tal d'informar als itinerants del funcionament

de la nostra biblioteca. 
Consolidació dins la xarxa de biblioteques de Barcelona:
− Participació en els grups de treball que s'organitzen des del Consorci.
− Difusió de les activitats, publicacions... que fa la biblioteca a través de correu electrònic a la

resta de biblioteques de la xarxa.
− Creació d’un espai per fer difusió de les activitats de la resta de biblioteques.
Serveis:
− Donada la configuració orogràfica del territori i a la dificultat d'un gran grup d'usuaris de

desplaçar-se és prioritari posar en marxa el préstec a domicili.
Desenvolupament del fons: especialització i col·lecció local:
− Racó dels pares a la secció infantil.
− Tresor dels contes a la secció infantil.
− Centres d'interès "variables" a cada sala en els que periòdicament s'ofereixen exposicions de

documents relacionats amb temes d'actualitat o sobre temes d'interès detectats en els usuaris.
− Referent a l'especialització de la biblioteca s'ha iniciat la compra de documents i s'ha demanat

l’assessorament d'especialistes en el tema.
− Per desenvolupar la col·lecció local, la manca de publicacions sobre el barri obliga a recollir

informació a través de buidats de publicacions periòdiques.

Activitats i difusió / Formació d'usuaris:
− Per tal de donar a conèixer la biblioteca i fomentar-ne el bon ús, es fan visites per adults un

cop per setmana i visites per a les escoles de barri.
− De cara a la formació d'usuaris s’ha creat una publicació des de la secció infantil, amb

periodicitat mensual, anomenada The Carmel Times  on s'informa de les activitats i seccions de
la biblioteca. Es planteja la creació al 2004 d'un full informatiu per adults.

− Participació en els cicles organitzats des del districte i des del CBB.
− Activitats organitzades des de la biblioteca:

− Tallers per Nadal
− Tria de mascotes per a la secció infantil
− Narració de contes en veu alta

Línies de futur:
− Consolidació del servei de préstec a domicili
− Engegar el projecte Records del Carmel  per tal de recollir informació sobre la història local a

través de les fonts orals, amb l’assessorament d’una associació d'estudis històrics.
− Crear taules rodones amb persones de diversos àmbits (la literatura, la docència, les

biblioteques) per tal de desenvolupar l'especialització.
− Participar en els diversos grups de treball organitzats des del Consorci de Biblioteques.
− Mantenir i enfortir les relacions amb les entitats del barri.
− Consolidar les relacions amb les altres biblioteques del districte.
− Seguir amb els fulls informatius de la biblioteca : The Carmel Times (infantil) i Cròniques

Marsianes (adults)
− Organitzar activitats conjuntament amb el bar de la biblioteca.
− Fomentar la terrassa com a espai idoni per fer activitats.
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Biblioteca Guinardó –
Mercè Rodoreda

La Biblioteca del Guinardó-Mercè Rodoreda va ser inaugurada el 1999 i és la biblioteca
del districte. Té 2.060 m², distribuïts en 3 plantes.

La Biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Aperitius Musicals, Club de

Lectura general i Club de Lectura de poesia.
- Sala d’estudi oberta en horari nocturn de dilluns a divendres. Amb activitats

complementàries (grups de conversa i navegació per Internet).
- Servei per a persones amb deficiència visual.
- Banc de dades EFEDATA i accés a les bases de dades ERIC i Medline.
- Bar.
- Sala d’actes.
- Sales de reunions.
- Visites de coneixement de la Biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 297 dies, amb un total anual de servei de 2.676 hores.
Els usuaris han estat 323.581, una mitjana de 1.089 per dia. D’aquests usuaris 30.707
han fet servir Internet, una mitjana de 103 diaris. Els usuaris de préstec han estat
79.485, que han retirat 221.749 documents, una mitjana de 746,6 per dia, un 12,7%
més que el 2002. S’han fet 5.088 carnets nous, un 20,4% més que l’any passat.

Alguns aspectes a destacar de la tasca realitzada durant el 2003:
- Consolidació de l’ampliació horària als dissabtes tarda i dilluns matí. Hores

d’obertura setmanals: 55 h

- Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Inaugurat el 13 d’octubre
del 2003. El préstec i ús d’aquests materials ha estat molt positiu: 211 documents
prestats en aquest periode.

- Consolidació de la sala d’estudi nocturna permanent amb:
- Manteniment de l’espai d’estudi individual
- Manteniment de les sales per l’estudi en grup
- Serveis addicionals: fotocopiadora, servei d’informació d’interès...
- Activitats addicionals: grups de conversa, orientació en navegació per

Internet i el catàleg de consulta del fons, xerrades, tallers...

- Especialització en poesia, des de diferents vessants:
- Increment del fons documental
- Programació estable de dinamització: cicles “De pensament, paraula i obra”
- Participació en la programació oficial de la Setmana de Poesia de Barcelona,

amb l’acte d’homenatge a Rafael Alberti amb la presència de la seva vídua M.
Asunción Mateo

- Continuació del club especialitzat en poesia
- Seu del grup poètic Metàfora, sorgit dels tallers de l’Aula de Poesia de

Barcelona, que es reuneix a la biblioteca i hi programa activitats.

- Projecte “Espai Solidari”. Té la durada d’un curs, d’octubre del 2003 al juny del
2004. Té dos objectius clars, la  conscienciació i sensibilització del públic vers
situacions desfavorables i l’educació en valors ètics i humanitaris; i donar a
conèixer la tasca de petites entitats que treballen a nivell local. S’engegaran els
programes:
- Creació d’un centre d’interès per tal d’enriquir el fons documental sobre

aquesta temàtica
- Instal·lació del “Racó Solidari” a l’àrea d’adults i també infantil amb un plafó

d’anuncis per destacar l’agenda d’activitats del barri o ciutat al voltant de la
solidaritat, informació d’ONG’s...

- Xerrades informatives de petites ONG, bàsicament d’Horta-Guinardó i Gràcia.

- Elaboració del manual de procediments. Protocols estandaritzats de procediments
interns de treball que permeten compartir sistemes de treball i alhora definir
estructures de treball que millorin els continguts.

- Exposició dins el projecte De pensament, paraula i obra: Lisboa, fotografiando
palabras.
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Biblioteca Montbau –
Albert Pérez Baró

És una biblioteca de barri, oberta des del setembre del 2001 a Montbau, dins
del districte d’Horta-Guinardó. Amb una superfície de 570 m² en planta
única. El seu origen és en l’antiga sala de lectura gestionada per l’Associació
de Veïns. El 2002 es va consolidar l’experiència pilot de cogestió de la
biblioteca amb l’Associació Cultural Montbau i mitjançant un conveni.

Aquesta consolidació comporta una cooperació entre l’Administració i el
sector associatiu de la ciutat que pot servir de referència en la gestió d’altres
biblioteques. Al conveni s’estableix que el CBB assumeix la gestió de tots els
serveis bàsics així com del personal assignat; la direcció del centre és
exercida pel bibliotecari/ària designat pel CBB. Per la seva part, l’Associació
Cultural Montbau –constituïda per l’antic personal de la sala de lectura de
l’Associació de Veïns– efectua tasques de suport en els serveis d’atenció,
informació, préstec i classificació de documents, i en el desenvolupament
d’activitats culturals i de dinamització de la biblioteca.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura i Club de lectura de

novel·la negra.
- Visites de coneixement de la Biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 256 dies, amb un total de servei de 1.415 hores
anuals. Els usuaris han estat 54.326, una mitjana de 212 per dia. D’aquests
usuaris 7.815 han fet servir Internet, una mitjana de 30 diaris. Els usuaris de
préstec han estat 16.536, que han retirat 24.618 documents, una mitjana de
96 per dia. S’han fet 1.172 carnets nous. Tenint present que l’àrea
d’influència poblacional és de 17.824 habitants, cadascun d’ells ha utilitzat
3,04 cops la biblioteca.

El nombre total d’activitats organitzades (tant per adults com per infants i
incloent tertúlies literàries, conferències, sessions de formació i visites
diverses) ha estat de 156 i la quantitat de material de difusió (guies de
lectura, de novetats i dossiers diversos) de 50.

Pel que fa al fons, cal destacar els centres d’interès de novel·la negra i el
d’humor. Aquest darrer s’acaba aquest any i al seu lloc  l’any vinent hi haurà
el de racó de pares.

Es continua amb la  potenciació de la col·lecció local especialitzada en
cooperativisme i en la figura d’Albert Pérez Baró.

Pel que fa a les activitats destacar:
− un nou club de lectura especialitzat en novel·la negra i un club juvenil en

col·laboració amb l’escola de Primària del barri.
− diverses xerrades mensuals en col·laboració amb el Punt d’Informació i

Atenció a la Dona del Districte, l’Associació de Veïns de Montbau,
l’Editorial Edicions 62 i altres agents socials del barri. Algunes d’elles
relacionades amb els centres d’interès. Activitats adreçades tant a adults
com a infants.

− presentació del llibre Que me parta un rayo si acabo convertido en un
pirata d’Edicions 62, escrit per Olga Barrio, autora del barri, i l’actuació
d’un cantautor.
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Biblioteca Canyelles

És la biblioteca del barri de Canyelles (districte de Nou Barris), inaugurada el
1994 i renovada el 2001, té prop de 450 m² en 3 plantes. El fons inicial
provenia de l’antiga Biblioteca de la Guineueta, que va prestar servei des del
1978 fins al 1992.

En el decurs del 2002, la Biblioteca de Canyelles va oferir els següents
serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Cinema.
- Edició (en conjunt amb les biblioteques de Nou Barris (Biblioteca Nou

Barris, Biblioteca Torre Llobeta, Biblioteca Les Roquetes i Biblioteca
Canyelles)) del full informatiu trimestral “Calidoscopi” i “Calidoscopi
infantil” (tres números l’any).

- Edició de “Poemar”, la revista del barri.

La biblioteca ha estat oberta 256 dies, amb un total de servei de 1.425 hores
anuals. Els usuaris han estat 11.824, una mitjana de 46 per dia. D’aquests
usuaris 3.989 han fet servir Internet, una mitjana de 15,5 diaris. Els usuaris
de préstec han estat 4.699, que han retirat 12.599 documents, una mitjana
de 49,2 per dia. S’han fet 222 carnets nous.

Durant el 2003, cal destacar:

Formació:
− continuïtat dels cursos de formació d’internet per a usuaris
Fons:
− incorporació paulatina del fons de la Secció d’Audiovisuals,

fonamentalment durant el darrer terç de l’any.
Serveis :
− important augment dels serveis de préstec: usuaris (20%), documents

(36%), carnets d’usuari (7%), préstec centre d’interès (49%) i internet:
usuaris internet (35%).

Difusió:
− edició de materials impresos per tal de difondre programes concrets

(Club de Cinema Canyelles)

Projectes de futur:
− Ampliació de serveis: ubicació de la nova Secció d’Àudiovisuals; augment

d’ordinadors d’internet per a infants i adults.
− Augment de serveis: servei de préstec (previsible desprès del

comportament dels nous documents audiovisuals); major volum de
préstec documental llibre i no llibre i presumible augment de visitants;
servei d’ofimàtica a l’usuari, amb la instal·lació d’ordinadors per a aquest
ús.

− Augment i pertinença del fons: revisió estival; compra documental.
− Difusió i activitats: celebració del Xè aniversari de la Biblioteca en uns

moments de millora de l’equipament; sensibilitat per millorar la projecció
de la Biblioteca cap a l’exterior (rotulació externa i edició impresa de
programes concrets d’activitats)
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Biblioteca Les
Roquetes

És la biblioteca pública del barri de les Roquetes (pertany al districte de Nou
Barris). La biblioteca fou inaugurada el 22 d’abril de 1982 i ocupa una
superfície de 160 m² en una planta.

La Biblioteca Les Roquetes ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura, Cicle de Cinema i

Literatura.
- Edició (en conjunt amb les biblioteques de Nou Barris (Biblioteca Nou

Barris, Biblioteca Torre Llobeta, Biblioteca Les Roquetes i Biblioteca
Canyelles)) del full informatiu trimestral “Calidoscopi” i “Calidoscopi
infantil” (tres números l’any).

La biblioteca ha estat oberta 256 dies, amb un total de servei de 1.420 hores
anuals. Els usuaris han estat 12.980, un 20,1% més que l’any 2002, i una
mitjana de 51 per dia. D’aquests usuaris 1.740 han fet servir Internet, una
mitjana de 6,7 diaris. Els usuaris de préstec han estat 6.166, un 26,6% més
que l’any passat. Han retirat 15.363 documents, una mitjana de 60 per dia, i
un 32% més que el 2002. S’han fet 432 carnets nous.

Alt nivell de participació dels usuaris a les diverses activitats programades
com a Xarxa (L’aventura de llegir, per exemple i només en la seva oferta
infantil, ha tingut un total de 336 participants en 9 sessions) o des de la
pròpia biblioteca.

En aquest sentit, el 2003 ha estat el de la consolidació del cicle “Cinema i
literatura”, una sèrie de 9 projeccions de cinema que la biblioteca de Les
Roquetes programa juntament amb una altra entitat del barri (Projectart)
fent coincidir les pel·lícules amb els títols seleccionats al club de lectura i que
ha donat una xifra final d’un centenar de participants (així com uns altres
tants per al club de lectura).

Projectes de futur:
− consolidació i difusió d’activitats com la de “Cinema i literatura” que

permet la projecció mensual d’una pel·lícula a la biblioteca (amb la
col·laboració de Projectart, una entitat del barri amb la qual la biblioteca
programa i duu endavant aquest cicle)

− potenciació i difusió del fons documental de la biblioteca
− reducció de punts de lectura a la biblioteca per tal de facilitar la

col·locació, en espais més visibles, de les novetats rebudes i de les
exposicions dels materials dels diferents centres d’interès

− aprofundir en els treballs d’expurg del fons general
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Biblioteca Torre
Llobeta

És situada al districte de Nou Barris, en una antiga masia d’Horta del segle
XIV compartida amb un centre cívic, en una zona ben comunicada (passeig
Maragall / avinguda Borbó); recentment, la plaça de la Torre Llobeta i els
carrers pròxims han estat remodelats. La biblioteca ocupa 108 m² i va ser
inaugurada el 1986.

La biblioteca disposa d’un espai únic i sense seccions diferenciades per a
infants i adults. Ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Poesia.
- Edició (en conjunt amb les biblioteques de Nou Barris (Biblioteca Nou

Barris, Biblioteca Torre Llobeta, Biblioteca Les Roquetes i Biblioteca
Canyelles)) del full informatiu trimestral “Calidoscopi” i “Calidoscopi
infantil” (tres números l’any).

- Edició del full informatiu “Les notícies de Torre Llobeta” (mensual).

La biblioteca ha estat oberta 258 dies, amb un total de servei de 1.416 hores
anuals. Els usuaris han estat 18.735, un 13,3% més que l’any 2002, i una
mitjana de 72,6 per dia. D’aquests usuaris 1.141 han fet servir Internet, una
mitjana de 4,4 diaris. Els usuaris de préstec han estat 6.782, un 18,8% més
fque l’any passat. Han retirat 15.150 documents, una mitjana de 59 per dia,
i un 19,4 % més que el 2002. S’han fet 661 carnets nous.

Els objectius del 2003 de la Biblioteca Torre Llobeta:
− donar resposta a les necessitats informatives de la població a la qual

serveix  amb diversos mitjans;
− fomentar el plaer per la lectura entre els diferents tipus de públic ;
− i ser un centre cultural dinàmic capaç d’oferir propostes atractives .

Com a biblioteca de barri, s’ha potenciat tot allò que serveix per  donar un
servei de qualitat i fidelitzar els usuaris/clients:
− un tracte personalitzat i pròxim que cerca una major satisfacció i

coneixença de l’usuari,
− una dedicació del personal més acord a les seves habilitats i

coneixements  en àrees com Internet, informació i difusió,
− una compromís amb l’entorn que fa implicar la biblioteca amb la vida

cultural de la comunitat.

Cooperació amb el territori:
− S’ha participat de forma especial en l’organització del 20è aniversari del

Centre Cívic Torre Llobeta amb la introducció, l’impuls i la difusió de la
història local de Nou Barris a través del tema de les masies.

− Membres del Consell del Centre Cívic i de la Taula de territori de la zona
sud.

Activitats:
Cal destacar l’oferta  anual d’activitats per a infants i adults (hora del conte,
xerrades...) duta terme a través del programa de L’aventura de Llegir que ha
tingut una molt bona acceptació entre els usuaris per la seva qualitat i
interès. La mitjana d’assistència és  molt alta:  39/40 persones.
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Biblioteca Nou Barris

És la biblioteca del districte del qual pren el nom. L’equipament, inaugurat el 1997, té
una superfície de 2.010 m² en 2 plantes.

En tant que biblioteca de districte, és també la biblioteca de referència i per tant és
responsable de coordinar accions en el territori amb el conjunt de biblioteques de
barri.

La Biblioteca de Nou Barris ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Club de Lectura.
- Edició (en conjunt amb les biblioteques de Nou Barris (Biblioteca Nou Barris,

Biblioteca Torre Llobeta, Biblioteca Les Roquetes i Biblioteca Canyelles)) del full
informatiu trimestral “Calidoscopi” i “Calidoscopi infantil” (tres números l’any).

- Banc de dades EFEDATA i accés a les bases de dades ERIC i Medline.
- Mercat d’intercanvi de llibres i revistes.
- Visites de coneixement de la Biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 297 dies, amb un total de servei de 2.871 hores anuals.
Els usuaris han estat 336.462,  un 17,4% més que l’any 2002, i una mitjana de 1.133
per dia. D’aquests usuaris 19.706 han fet servir Internet, una mitjana de 66,3 diaris.
Els usuaris de préstec han estat 81.516, un 16,5% més que l’any passat. Han retirat
205.833 documents, una mitjana de 693 per dia, i un 23,9% més que el 2002. S’han
fet 5.190 carnets nous.

Activitats de difusió:
− Les activitats que s´han dut a terme, han anat lligades als programes de difusió de

la lectura que s´organitzen des dels Serveis Centrals del Consorci i d´altres com
tallers i conferències que hem organitzat des de la biblioteca.

− S´han dut a  terme  seixanta dues activitats més, en canvi el nombre d´assistents
no ha pujat en la mateixa proporció. Aquí potser cal dir que el nombre de
participants a les activitats de pagament, és molt inferior a les altres, tot i que cada
vegada més, la gent s´hi va acostumant.

Guies de lectura 2003 per adults:
Meditació, teràpies alternatives i creixement personal, Guia els catars, Novel·la nord-
americana segle XX, La volta al mon d’una sola ullada, Amb molt de gust, Vides de la
guerra civil, Ara que ve el bon temps, Novel·la britanica s XX, Llegendes a la
biblioteca, Ja han arribat les vacances, Per llegir a l´estiu,  Georges Simenon,
Excursions i senderisme, Per estudiar a distància, Tintín, Literatura llatinoamercana,
L´art d´aturar el temps, Les recomanacions de Nou Barris: Tutorials web, Fascinació
per l’Orient, Feixisme, L’Art d’aturar el temps, Nadal. I tu, què saps del Nadal?, Hivern
2003

Guies de lectura:
− del fons especialitzat: El circ en l’art, Història del circ, Novel·les de circ, Col·lecció

de circ, fons infantil
− per infants : La música, Sant Jordi i els dracs, Reculls de contes,Els dinosaures,

Lectures per a l´estiu, Fantasmes i vampirs,Les endevinalles, Nadal 2003.

Mitjans de comunicació:
La biblioteca ha estat present als mitjans de comunicació: TV3, TV Nou Barris en dues
ocasions, dues a Ràdio Nou Barris, al Periódico de Catalunya i a Ciutat Nord.

Col.laboracions amb entitats del barri:
La biblioteca ha estat present el dia de Sant Jordi a la Via Júlia,  a la Fes-te-el Parc,
per la Festa Major del districte i en col.laboració amb l´Ateneu Popular Nou Barris, al
Parc, el dia 21 de setembre, També ha participat en el Concurs Literari Nou Barris,el
mes d´abril, i es va presentar la biblioteca al Centre de Recursos Pedagògics, amb
motiu dels Itineraris per Nou Barris.

Publicacions:
Durant l´any han sortit les tres edicions de la revista Calidoscopi i tres del Petit
Calidoscopi. Tres edicions del tríptic de circ.

Visites:
Aquest any s´han dut a terme 71 visites escolars, amb un total de 1.228 alumnes.
També s´han fet 8 visites d´escoles d´adults, amb 117 alumnes.
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Biblioteca Garcilaso

La Biblioteca Garcilaso fou inaugurada el 1999 com a biblioteca del barri del
Congrés, amb 700 m² (en 3 plantes) i compartint un edifici de nova planta
amb altres serveis culturals. És situada al districte de Sant Andreu, a tocar
de l’avinguda Meridiana.

La biblioteca ha ofert, en el decurs del 2002, els serveis següents:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura, Club de Cinema.
- Edició del full informatiu “la G de Garcilaso” (mensual).
- Mercat d’intercanvi de llibres i revistes.
- Bibliomercat (parada al mercat del Congrés), on es difonen les activitats

que s’organitzen a la biblioteca i és possible sol·licitar documents en
préstec. Aquesta iniciativa ha servit per apropar la biblioteca a molts
usuaris del mercat que en canvi no coneixien o usaven aquesta biblioteca
tan pròxima.

- Visites de coneixement de la Biblioteca.

La biblioteca ha estat oberta 261 dies, amb un total de servei de 1.522 hores
anuals. Els usuaris han estat 122.479, una mitjana de 469 per dia. D’aquests
usuaris 12.900 han fet servir Internet, una mitjana de 49 diaris. Els usuaris
de préstec han estat 33.577 i han retirat 90.144 documents, una mitjana de
345 per dia. S’han fet 2.492 carnets nous.

Programes:
− La biblioteca, fes-te-la teva: Programa de visites escolars coordinat pel

Centre de Recursos Pedagògics del Districte i dut a terme conjuntament
amb la Biblioteca Ignasi Iglésias, Can Fabra.

− Club de lectura: Programa de foment de la lectura. Durant l’any 2003
s’han fet 9 sessions, amb una participació de 187 participants.

Projectes:
− Bibliomercat: Va finalitzar després de l’estiu, un cop aconseguits els

objectius inicials i després de gairebé tres anys de funcionament.

Difusió:
− S’autoedita una publicació mensual la G de Garcilaso. És una publicació on

s’informa de les novetats, i de les activitats de la biblioteca, així com
d’altres coses d’interès en relació al món dels llibres.

− S’han fet guies especials per tal de donar a conèixer els vídeos del Saló de
lectura, els escriptors del Racó de l’autor, les pel·lícules de la biblioteca
(Speak up, vídeos i DVDs Garcilaso).

Formació:
La Biblioteca atèn les visites escolars dins el programa “La Biblioteca, fes-te-
la teva”. Les visites d’estudiants de secundària, al Centre Garcilaso, i en
combinació amb el Punt d’informació acadèmica.
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Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra

La més gran de les biblioteques públiques de Barcelona (3.085 m² en 3 plantes) és al
bell mig de Sant Andreu, a l’antiga fàbrica de filats de Can Fabra, convertida en centre
cultural, en una zona llargament reclamada pels ciutadans que ha creat un nou eix de
centralitat al districte.

La Biblioteca Ignasi Iglésias ja existia en una altra ubicació (de 1.100 m²) i havia
nascut en temps de la segona república, al novembre de 1935; cosa que la converteix
en una de les més noves i alhora la tercera més “vella” de la ciutat.

La Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra és la biblioteca de districte de Sant Andreu;
com a tal, és la responsable de coordinar accions en el territori amb el conjunt de
biblioteques de barri, és el centre de referència en el projecte “biblioteca sempre
oberta” i participa en la coordinació de la Comissió de Lectura Pública del districte
(creada al quart trimestre del 2002).

Can Fabra ofereix el màxim nombre de serveis d’una biblioteca de districte:
- Accés a la col·lecció i consulta en sala.
- Sales d’estudi.
- Servei de préstec de documents.
- Préstec interbibliotecari.
- Préstec i lectura a domicili.
- Servei d'Informació.
- Activitats de promoció cultural i de foment de la lectura.
- Formació d'usuaris: visites escolars i visites comentades .
- Guies de lectura.
- Connexió a Internet; assessorament i formació per a la recerca d’informació.
- Reprografia en autoservei.

La biblioteca ha estat oberta 349 dies (66 hores setmanals de dilluns a diumenge),
amb un total de servei de 3.242 hores anuals. Els usuaris han estat 407.693, un
93,7% més que l’any 2002 (cal tenir en compte que no va estar oberta tot l’any), i una
mitjana de 1.168 usuaris per dia. D’aquests 43.365 han fet servir Internet, una
mitjana de 124 diaris. Els usuaris de préstec han estat 106.962, un 126,8% més que
l’any passat. Han retirat 301.288 documents, una mitjana de 863 per dia. S’han fet
8.393 carnets nous.  Té un fons de 79.181 documents  (69.298 sense les revistes)

Del 2003 cal destacar:

Servei d’Informació:
− Es posa en marxa la primera fase del projecte de creació d’una base de dades

d’informació local, en col·laboració amb l’Arxiu Municipal:
− Es defineixen els criteris de la informació a tractar, i es dissenya una primera base

de dades. A partir de l’estiu es comencen a introduir registres.

Préstec i lectura a domicili:
− Es torna a posar en funcionament el servei de Préstec i Lectura a domicili a nivell

del Districte, en col·laboració amb la biblioteca Garcilaso i els Serveis Socials del
Districte:

− es fa un mailing a persones i institucions susceptibles de rebre el servei. Captació
de voluntaris des de les biblioteques.

Formació d’usuaris:
− Dintre del programa de Formació d’usuaris, s’inicia la formació en noves

tecnologies:
− La biblioteca programa cursos d’Introducció a Internet i suport en la recerca

d’informació, impartits pel personal de la biblioteca. Cursos temàtics impartits per
personal extern.

Activitats de promoció cultural i de foment de la lectura:
− S'han realitzat 536 activitats amb  un total de 9.960 participants.
− Gran acceptació de les activitats infantils i familiars del cap de setmana.
− Programa d’activitats al voltant de les especialitzacions:
− presència de la biblioteca al Saló del Manga 2003.

Formació d'usuaris: visites escolars i visites comentades:
− Les 47 visites, han portat 1.204 escolars a conèixer la biblioteca.

Activitats de difusió:
− Guies de lectura: destaquem les guies de fotografia i de còmic, i la presència de la

biblioteca en alguns programes de ràdio, en relació a la seva especialització.



  Memòria 2003  

Les biblioteques
de districte i de barri,

una a una:

Biblioteca Ramon
d’Alòs-Moner

La Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner és una biblioteca de barri i està situada al
districte de Sant Martí, al carrer de Prim, al mateix edifici on s’ubica el centre
cívic. Va ser inaugurada el 1970 i reformada el 1994; actualment disposa de
380 m² distribuïts en una planta única.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura.
- Visites de coneixement de la Biblioteca.

Durant el 2003 la biblioteca ha tingut 45.102 usuaris, una mitjana diària de
178. D’aquests. 4.207 han utilitzat Internet  (17 diaris) i 9.689 el servei de
préstec, retirant 23.354 documents, una mitjana de 92 diaris. S’han fet
1.053 nous carnets, amb els quals la biblioteca arriba als 5.508 totals. L’ha
col·lecció s’ha incrementat en 2.635 documents, fins arribar al total de
23.592.

L’aspecte més important a destacar de la Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner
l’any 2003 és l’ampliació de serveis, segons les línies que es marcaven en el
Pla d’acció 2003:

− Creació de nous serveis:
− implantació del servei d’audiovisuals: cd’s i dvd's
− obrir un punt de servei extern al mercat del Besòs: Bibliomercat

− Creació de l’especialització temàtica en flamenc.

L’acceptació del públic ha estat molt bona en tots dos aspectes, però per fer
una valoració completa caldrà esperar a que passi un any natural des de la
implantació dels serveis.

Durant el 2003 s’ha estat treballant en la implantació del projecte del
Bibliomercat, que s’inaugurarà durant el primer trimestre del 2004.
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Biblioteca Sant Martí
de Provençals

La Biblioteca de Sant Martí de Provençals és la biblioteca de barri de la
Verneda (districte de Sant Martí). És ubicada a la quarta planta de l’edifici
que també acull el centre cívic Sant Martí, el casal d’avis, el casal infantil
municipal Sant Martí, l’escola d’adults, l’escola bressol o la coordinadora
d’entitats de caràcter local Verneda Solidària. La biblioteca disposa de 280
m² en una planta. La seva inauguració data del 1983, si bé fou reformada el
1999.

La biblioteca ofereix els següents serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: Club de Lectura.

La biblioteca ha estat oberta 255 dies, amb un total de servei de 1.417 hores
anuals. Els usuaris han estat 60.508, un 8,2% més que l’any 2002, i una
mitjana de 237 per dia. D’aquests usuaris 4.803 han fet servir Internet, una
mitjana de 19 diaris. Els usuaris de préstec han estat 14.302, un 23,6% més
que l’any passat. Han retirat 32.705 documents, una mitjana de 128 per dia,
i un 30,5% més que el 2002. S’han fet 2.190 carnets nous.

Del 2003 cal destacar:

El desenvolupament de les visites escolars que dona a conéixer a un nombre
més gran d’usuaris potencials (nens/es, pares, professorat, companys de
classe...) les diferents  possibilitats que els ofereix la biblioteca.

Les activitats d’animació i foment de la lectura (hores del conte, l’aventura
de llegir, club de lectura...) que milloren l’opinió molt positivament que tenen
de la biblioteca els ciutadans, donant-los a conéixer la possibilitat d’accés als
diferents serveis d’una manera més lúdica i informal.

Treball amb l’entorn:
− Participació activa aportant idees i punts de vista a les diferents reunions

de territori conjuntament amb la resta d’equipaments del barri.
− Participació directe als actes de les activitats d’estiu del Districte (Estiuàs

de Sant Martí).
− Membre del jurat del Concurs de Poesia del Districte.
− Suport als diferents grups, col·lectius i entitats que venen a l’equipament

per tal d’aconseguir informacions de tot tipus.
− S’ofereix i es treballa conjuntament amb escoles de formació primària del

barri de la Verneda, organitzant visites escolars per a donar a conéixer els
serveis i usos de la bibblioteca.

Serveis, projectes i activitats.
− Mensualment programa l’hora del conte pel públic infantil dintre

l’Aventura de Llegir. La gran afluència d’usuaris fa que es desenvolupi a la
sala d’actes del Centre Cívic ja que no hi ha un espai amb l’aforament
necessari dins la pròpia biblioteca.

− A finals d’any es va constituir el grup EIXART que té com a principal
objectiu la consolidació estable d’una finestra oberta a l’art i als seus
protagonistes, de manera transversal unint les diferents disciplines amb
epicentre a la biblioteca i al Centre Cívic.

− El Club de lectura ha continuat amb periodicitat mensual
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Biblioteca Xavier
Benguerel

És situada al districte de Sant Martí, en l’extrem de la Vila Olímpica i
encarada al nucli vell del Poblenou, en un edifici de nova planta inaugurat el
1995, amb 1.960 m² i 2 plantes. Porta el nom de l’escriptor d’Icària,
Icària..., mític títol de la novel·la utòpica barcelonina que donà (nou) nom a
la Vila Olímpica o Nova Icària.

Actualment és la biblioteca de districte de Sant Martí; com a tal, és la
responsable de coordinar accions al districte amb el conjunt de biblioteques
de barri i és el centre de referència en el projecte “biblioteca sempre oberta”.

La Biblioteca Xavier Benguerel, en tant que biblioteca de districte, ofereix la
gran majoria de serveis:
- Consulta en sala.
- Préstec: préstec a domicili, préstec interbibliotecari.
- Servei d’informació.
- Àrea infantil independent.
- Internet.
- Promoció i difusió de la lectura: el Món dels Tovets, Aperitius Musicals,

Club de Lectura general i Club de Lectura de cinema.
- Punt de suport de la UOC.

La biblioteca ha estat oberta 297 dies, amb un total de servei de 2.493 hores
anuals. Els usuaris han estat 162.107, un 16,1% més que l’any 2002, i una
mitjana de 546 per dia. D’aquests usuaris 20.591 han fet servir Internet, una
mitjana de 69 diaris. Els usuaris de préstec han estat 54.954, un 25% més
que l’any passat. Han retirat 181.022 documents, una mitjana de 609 per
dia, i un 26,3% més que el 2002. S’han fet 3.487 carnets nous.

Del 2003 cal destacar:
− Continuació de la línia d’actuació dels serveis i activitats ja iniciats
− Campanyes d’activitats ja iniciades (Aventura de llegir, Món dels Tovets,

Club de lectura, Club de cinema, Aperitius musicals, Exposicions)
− Participació en diferents projectes, activitats i campanyes que es realitzen

al Districte de Sant Martí (Estiuàs de Sant Martí, Projecte Apropem-nos,
Festival de Música Clàssica)

− Ampliació dels serveis a domicili i les visites programades
− La creació del Racó de Pares i Mares: ha tingut una molt bona acceptació

per part d’aquests. Cal remarcar la situació estratègica i la bona difusió
del fons.

− L’especialització de cinema, amb l’adquisició de nous fons.
− Els serveis a domicili: amb l’augment previst d’usuaris i voluntaris.
− La consolidació de l’equip. S’ha treballat molt en aquest aspecte i s’ha

assolit un bon nivell de treball, de col·laboració i de relacions humanes.
Aquest ha estat un  dels factors claus que han possibilitat els objectius
assolits.

− Pel que fa a les dades de servei: l’acceptació del públic ha estat molt bona
en tots els aspectes.

Per l’any 2004  les línies establertes en Pla d’acció són les següents:
− Continuació del treball iniciat l’any anterior en les diferents àrees

temàtiques
− Creació de nous serveis (a destacar: el Centre de Documentació Infantil i

Juvenil, el Centre d’interès d’immigració, la creació de l’Aula Multimèdia-
Projecte Nodat)

− Avaluació de serveis
− Continuació de la línia d’actuació dels serveis i les activitats ja iniciades
− Condicionament de l’edifici i dels diferents espais segons necessitats
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Sales de lectura

En el marc de l’acord signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació la
Caixa, al juliol de l’any 2000, es considera que hi ha dues sales de lectura,
als barris d’Horta i Clot, que per la manca de biblioteca pública i per la
situació i característiques infraestructurals dels espais són susceptibles, si
s’hi fan millores i rehabilitacions, de ser incorporades a la xarxa pública. Des
del 2001 aquestes dues sales han estat gestionades pel CBB. En el decurs del
2003 s’han estudiat les solucions idònies per poder mantenir el servei
bibliotecari a cadascun dels dos barris.

Sala de lectura d’Horta

Durant el 2003 ha tingut 11.526 usuaris, 2.613 dels quals han utilitzat el
servei de préstec, i han retirat 5.108 documents. S’han fet 427 nous carnets.

Punt d’intercanvi de llibres per tal de donar sortida a les nombroses
donacions particulars de llibres que es desestimen per obsolets, repetits o
molt usats. Mitjançant aquest servei els usuaris poden endur-se els llibres
lliurement a casa, previ avís a la bibliotecària.

Col·laboració amb altres equipaments:
− Amb el Centre Cívic Matas i Ramis s’acorda la coordinació de les diferents

activitats que es programen, tant per estar informats d’un centre a l’altre
com per a no coincidir en les dates previstes. Es fa la difusió dels contes i
conferències de manera mútua.

− Amb el Centre d’Avis Avidia d’Horta, hi ha acord de préstec des de l’any
passat.

− Difusió d’activitats de l’Associació de Veïns d’Horta i altres entitats del
barri.

− Tauler d’anuncis pels usuaris i entitats, on s’anuncien des de classes
particulars a adopcions d’animals.

− Recollida de signatures, difusió d’actes solidaris, etc.
− Col·laboració en la recerca de fotografies per la publicació de l’Ajuntament

de Barcelona “Les festes de Barcelona”, ed. Rosa dels Vents i a càrrec de
Jordi Pablo.

− Acord amb la secció de Geriatria de l’Hospital de la  Vall d’Hebron.
− Amb el Punt d’Informació i Atenció a les Dones (situat a Serveis Personals

d’Horta), conferència de divulgació sobre maltractaments a la dona,
anomenada  “Les dones i les relacions de parella”.

Sala de lectura del Clot

Durant el 2003 ha tingut 10.878 usuaris, 1.936 dels quals han utilitzat el
servei de préstec, i han retirat 3.548 documents. S’han fet 237 nous carnets.

Activitats de difusió de la lectura
Les activitats infantils són les que atreuen més públic.  L’esforç de difusió a
les escoles del voltant ha donat un grup de pares i nens que segueixen la
programació i que han atret a altres nens.

Col·laboració amb altres equipaments
Amb el Centre Cultural La Farinera: participació en la revista CLIC amb la
ressenya d’un llibre de la biblioteca i en la continuació de l’intercanvi de
material de difusió, tríptics i cartells relatius a les activitats que realitza cada
un dels centres
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ELS USUARIS La resposta dels ciutadans a la Xarxa de Biblioteques de Barcelona ha estat
creixent. Any rere any, el nombre d’usuaris a les biblioteques públiques ha
augmentat de forma sostinguda. L’any 2003 hi ha hagut un increment del
22% respecte de l’any 2002. En total, aquest any les biblioteques han rebut
3.651.455 visitants. És a dir, cada ciutadà hi ha anat una mitjana de gairebé
2,3 vegades l’any.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Usuaris
biblioteques

1.362.840 1.575.092
(+15%)

1.773.029
(+12%)

2.327.815
(+31%)

2.987.729
(+28,3%)

3.651.455
(+22%)

- La Biblioteca amb més usuaris del 2003 ha estat la Ignasi Iglésias - Can
Fabra (amb 407.693 visitants), seguida d’aprop per Vapor Vell (que n’ha
tingut 382.340).

- Les biblioteques que van experimentar uns increments més importants
en el nombre d’usuaris van ser la Ignasi Iglésias-Can Fabra, la
Collserola-Josep Miracle i la Vila de Gràcia, que quasi van doblar el
nombre d’usuaris. Cal tenir en compte, però, que totes tres van ser
inaugurades durant el 2002 i per tant el 2003 ha estat el seu primer any
sencer de funcionament.

- Pel que fa a les que ja tenien uns referents anuals existents d’abans del
2002 la biblioteca que ha experimentat un augment més elevat ha estat
la Francesc Candel, amb un 28% més de visitants, seguida de Vapor Vell
(un 20,6), Antoni Julià de Capmany (amb un 20,4) i Les Roquetes (amb
un 20,1).

- Si analitzem els usuaris per hora trobem que a la ciutat de Barcelona
entren a les biblioteques 1.889 usuaris per hora, un 13,3% més que al
2002. La màxima s’assoleix a Vapor Vell (149 persones de mitjana l’hora
a la mateixa biblioteca.

Perfil dels usuaris Durant el 2003 s’ha treballat amb nous indicadors que han permès conèixer
una mica millor els usuaris de la xarxa de biblioteques. A partir dels carnets i
del servei de préstec de documents hem obtingut les dades següents:
− Un 54,5% dels carnets pertanyen a dones, i un 45,5% a homes.
− Una proporció que es manté de forma força aproximada en el préstec de

documents: el 50,77% dels documents prestats han estat retirats per
dones i un 49,23 per homes.

− Pel que fa a les edats, el grup més nombrós d’usuaris que ha usat el
servei de préstec és en la franja adulta (57,84%), seguit dels joves
(21,82%), els infants (12,13%) i la gent gran (8,21), una distribució
percentual que amb petites variacions es repetix pel que fa als carnets.

− També la nacionalitat dels usuaris manté uns percentatges similars a
l’hora de valorar els préstecs efectuats i els carnets emesos: un 89,29 %
dels préstecs han estat realitzats per persones de nacionalitat espanyola,
seguit pel 5,75% de persones nascudes a diversos països de Sudamèrica,
un 1,65% d’europeus, un 0,33% de marroquins, un 0,11 % d’indis o
paquistanesos i el 2,9% que no especifica la seva nacionalitat.

− Dels usuaris nascuts a l’Estat Espanyol, un 86,7% són de Barcelona, un
6,7% de municipis de la resta de la província, i un 6,6% de la resta de
l’estat.

− Pel que fa als préstecs, un 70,1% es realitzen en l’horari de tarda, davant
el 29,9% que retiren els documents en l’horari matinal.

Tot plegat ens presenta un perfil mig d’usuari del servei de biblioteques
d’edat adulta; dona o home, indistintament; nascut a Barcelona, i que
acudeix a la biblioteca de manera preferent en horari de tarda.

Aquest perfil trenca amb la imatge tòpica que ens presentava els usuaris de
les biblioteques com a joves estudiants que la utilitzaven només com a sala
d’estudi.
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Els carnets L’any 2003 també ha augmentat el nombre de carnets. Concretament se
n’han fet 80.666 de nous (el 2002 se n’havien fet 63.572); amb un
increment del 27% respecte de l’any anterior. Sumats a totes aquelles
persones que ja el tenien, fa que actualment les biblioteques de Barcelona
tinguin 321.380 socis, xifra que fa de les biblioteques, la institució amb més
socis de tot Barcelona. Això vol dir que aproximadament un 20,3% de la
població de Barcelona té carnet de la biblioteca.

2001 2002 2003
Nous Carnets 42.540 63.572 80.666
Total Carnets 192.204 240.714 321.380
Increment 25,2% 27%

- Com al 2002, la biblioteca amb més carnets és la Biblioteca de Sant Pau-
Santa Creu (37.831), seguida per la Ignasi Iglésias-Can Fabra (31.876),
la Nou Barris (28.822) i Guinardó-Mercè Rodoreda (26.711)

- La biblioteca que ha fet més carnets nous durant aquest 2003 ha estat la
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (8.393 carnets nous), seguida de
Vila de Gràcia (6.959), de Sant Pau-Santa Creu (6.438) i de Fort Pienc
(6.036) inaugurada aquest mateix any.

- La biblioteca amb un augment percentual més important en el nombre de
carnets nous ha estat Sant Martí de Provençals, que quasi ha doblat la
quantitat de carnets emesos el 2002 (amb un augment del 94,7%), tot i
que es pot deure al fet que durant el 2003 s’ha informatitzat aquest
procediment.

Els usuaris d’Internet Aquest any 2003 totes les biblioteques de la ciutat han prestat el servei
d’accés públic a Internet, amb punts de connexió destinats específicament
als infants. L’èxit d’aquesta iniciativa ha fet que 315.276 persones hagin
utilitzat aquest servei (229.411 el 2002), cosa que suposa un augment del
37,4%. El nombre d’ordinadors destinats a Internet és de 154, a part dels
121 destinats a consulta de catàleg i CD-Rom i els 188 destinats a ús intern.
El total de PC és de 463.
- Els usuaris infantils d’Internet han estat 33.623, un 27,9 més que el

2002. La biblioteca on el públic infantil ha utilitzat més aquest servei ha
estat Vapor Vell, amb 3.802 usuaris (un 30,2% més que l’any anterior);
seguida per Sant Pau-Santa Creu i Ignasi Iglésias-Can Fabra. Pel que fa
al creixement experimentat respecte l’any 2002, la biblioteca Sant Martí
de Provençals és la que ha tingut un increment més alt d’usos, fins
arribar a un 195,2% més.

- Els usuaris adults d’Internet han estat 281.653, un 38,5% més que al
2002. La biblioteca on s’han realitzat més accessos ha estat la Ignasi
Iglésias-Can Fabra, amb 39.764 usuaris (un 240,7% més que l’any
anterior); seguida per la Guinardó-Mercè Rodoreda i Vapor Vell.

- Una mitjana de 1.170 persones al dia utilitzen Internet a les biblioteques.

PRÉSTEC DE
DOCUMENTS

El nombre de documents prestats també ha tingut un important increment al
llarg del 2003. En total s’han efectuat 2.525.771 préstecs (més d’1,6 per
habitant), la qual cosa suposa un augment del 36,2% respecte del 2002.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total
documents
prestats

759.658
897.525
(+18%)

1.057.663
(+17%)

1.409.596
(+33%)

1.854.904
(+31,5%)

2.525.771
(+36,2%)
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Tipologia dels préstecs − 939.036 persones han utilitzat el servei de préstec (738.584 el 2002, un
augment del 27,1%).

− Cada persona que ha utilitzat el servei de préstec, en mitjana, ho ha fet
2,7 vegades.

− Per tipologia d’usuaris els adults han estat qui ha retirat més documents
en préstec, seguits dels joves, el públic infantil i la gent gran.

− Ha estat significatiu l’augment del préstec a domicili, que d’ençà el 2002
ha crescut un 55,5%

Tipologia dels
documents en préstec

Per tipus de documents prestats, l’any 2003 ha experimentat un fort
creixement amb els formats fins ara menys convencionals, com són els CD,
els DVD, els vídeo i altres formats electrònics. En canvi el fons que ha tingut
menys increment en les sol·licituds de préstec ha estat el del fons general, si
bé el fons infantil també ha tingut un notable augment. S’han registrat les
següents xifres:
− Els videos i el material audiovisual en d’altres suports ha experimentat

l’augment més alt de préstec, fins arribar al 90,7% respecte el 2001,
seguit pels préstecs de materials electrònics amb un 49,8%, i els d’àudio
(CD) amb un 41,2% d’augment. Han estat doncs els nous formats els que
en general han experimentat un major creixement.

− Els préstecs del fons infantil han crescut (un 35%) fins assolir la xifra de
277.470 documents.

− La biblioteca que ha realitzat més préstec durant el 2003 és Ignasi
Iglésias-Can Fabra, amb 301.288 documents deixats, un 140,4% més que
l’any 2002, seguida per Vapor Vell i Guinardó-Mercè Rodoreda.

− Pel que fa a tipologia de documents, cal destacar que el major índex de
préstec del fons de video l’ha tingut la biblioteca Xavier Benguerel, amb
45.369 préstec d’aquesta tipologia, un 77,9% més que el 2002, un fet
directament lligat amb l’especialització del seu fons en cinema.

CREIXEMENT
ACUMULAT

D’USUARIS I

PRÉSTECS

En resum, si comparem les dades actuals amb les de l’any 1998, any de
l’aprovació del Pla de Biblioteques, el creixement acumulat tant d’usuaris
com de préstecs, és espectacular.

- En cinc anys s’ha multiplicat per 2,6 els usuaris de la xarxa de
biblioteques públiques de la ciutat, i per 3,3 el nombre de documents
demanats en préstec.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Usuaris de
biblioteca

(%
acumulat)

1.362.840
1.575.092
(+15%)

1.773.029
(+30%)

2.327.815
(+70,8%)

2.987.729
(+119,2%)

3.651.455
(+167,9%)

Documents
prestats

(%
acumulat)

759.658
897.525

(+18,1%)
1.057.663
(+39,2%)

1.409.596
(+85,5%)

1.854.904
(+144,1%)

2.525.771
(+232,5%)

Infantil Juvenil Adults Gent Gran Servei
Domicili

Entitats Altres
biblioteques

Usuaris
2003 109.004 204.640 542.819 80.070 998 783 722

Increments
respecte

2002
33,9% 12,7% 30,2% 41,2% 55,5% 31,6% 21,3%

Infantil Fons gral. Audio Vídeos Electr. Revistes Altres
Documents
en préstec

2003
277.470 1.014.269 653.422 366.682 58.395 155.015 518

Increments
respecte

2002
35% 21,6% 41,2% 90,7% 49,8% 28% 62,4%
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L’AMPLIACIÓ
D’HORARIS

L’ampliació dels horaris ha estat una de les actuacions fonamentals del CBB
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 força òptims. El 2003 l’augment ha estat de 11% respecte el 2002, i
significa un creixement acumulat des del 2000 d’un 51,2%. Així doncs des
del 2000 fins ara les hores setmanals de funcionament de les biblioteques
s’ha multiplicat per 1,5 vegades.

Hores setmanals − El Pla de Biblioteques indica que l’horari mínim per a les biblioteques de
barri és de 30 hores setmanals, i l’horari òptim, de 40 hores a la setmana.
Per a les biblioteques de districte, l’horari mínim indicatiu és de 45 hores
a la setmana, mentre que l’òptim és de 60 hores setmanals.

− L’any 2001 totes les biblioteques públiques havien superat els horaris
mínims que assenyala el Pla de Biblioteques (amb l’excepció de la
Biblioteca Pere Vila, que ha mantingut l’horari del 2001, vinculat al servei
a l’escola).

− Al llarg del 2003, les biblioteques de barri han obert entre 33 i 40 hores
setmanals, mentre que les de districte ho han fet entre 49 i 66 hores a la
setmana.

− Les biblioteques que més obren a la setmana són: Biblioteca Ignasi
Iglésias amb un total de 86 hores setmanals (66 de servei de biblioteca i
20 de sales d’estudi nocturnes), Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda amb
un total de 75 hores setmanals (55 de servei de biblioteca i 20 de sales
d’estudi nocturnes), Biblioteca Vapor Vell amb un total de 69 hores
setmanals (49 de servei de biblioteca i 20 de sales d’estudi nocturnes),
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé, amb 63 hores setmanals, i Biblioteca
Nou Barris amb un total de 59 hores setmanals.

− Aquest increment d’horaris ha comportat que s’hagi passat de les 760
hores setmanals en què romanien obertes el conjunt de biblioteques
durant el 2000 fins a les 1.149 hores setmanals durant el 2003. L’oferta
total d’hores setmanals, per tant, ha augmentat un 51,2%.

2000 2001 2002 2003
Total hores
setmanals

(Increment anual)
760

955
(+25,66%)

1.035
(+8,38%)

1.149
(+11%)

Increment acumulat 36,1% 51,2%

Hores setmanals
mínimes previstes
pel Pla Biblioteques

735 825 900 945

Hores totals Si analitzem el nombre d’hores que han estat obertes les biblioteques
l’ampliació també es consolida.
- L’any 2003 es va obrir un total de 48.081 hores, cosa que suposa una

mitjana de 1.658 hores per biblioteca i una màxima de 3.243 a la
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra.

2001 2002 2003

Total hores anuals
(Increment anual) 35.274 43.141

(+22,3%)
48.081

(+1,4%)

Increment acumulat +36,3%
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Dies oberts El nombre de dies oberts del 2003 ha augmentat un 5% respecte l’any
anterior.
- S’ha obert una mitjana de 249 dies (total acumulat: 7.232 dies al cap de

l’any), amb una màxima de 349 dies a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra.

Ara cal consolidar l’important augment que s’ha realitzat aquests tres darrers
anys i continuar treballant per ampliar a totes les biblioteques de districte
l’horari de dilluns al matí a dissabte a la tarda fins que hagin assolit les 60
hores setmanals.

Ara com ara, només Ignasi Iglésias-Can Fabra i El Carmel – Juan Marsé (66
hores) obren de dilluns a diumenge a tota la província. Caldrà anar introduint
aquest horari de manera progressiva en d’altres biblioteques.

En el cas de les biblioteques de barri que ja han assolit el nombre previst
d’hores setmanals de servei públic, s’analitzaran les franges horàries òptimes
per a la seva obertura, tenint en compte diversos paràmetres, com ara
l’entorn on estan ubicades, la població de referència i les seves necessitats,
etc.

Pel que fa a l’ampliació d’horaris hi ha dos fets destacats que es van posar en
marxa el 2002, i que continuen éssent essencials per a garantir el
creixement de l’ampliació d’horaris:
- S’ha assegurat el servei bibliotecari a tota la ciutat durant les vacances

mantenint una de les biblioteques de cada districte oberta durant aquest
període (ja fos la biblioteca de districte, o la biblioteca anomenada de
“referència”).

- En l’ampliació dels horaris ha estat clau la creació d’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.

FONS DOCUMENTAL El 2003, el fons de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona va augmentar amb
la incorporació de 143.762 documents, arribat als 896.121 que tenia el 31 de
desembre de 2003. La progressió en el creixement del total de documents
des de l’any 1998 ha estat:

1998 1999 2000 2001 2002 2003

434.780 536.486 648.423 713.828 810.187 896.121

Els estatuts del CBB 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 a mig termini d’aportar el 50% cadascuna de les
institucions. Des de l’any 2001 el CBB destina una partida per a l’adquisició
de fons documentals. Les grans línies són:
- adquisició de fons en suport no llibre: CD, CD-Rom, vídeo i 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

Tal i com s’esmenta en el capítol sobre comunicació interna i treball
cooperatiu d’aquesta Memòria, en el decurs del 2003, el CBB ha estat
present també a la reunió anual de la Comissió de Selecció del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona; l’objectiu d’aquest grup és
compartir amb el sector del llibre (editors, llibreters, etc.) els criteris de
selecció i compra de fons del Servei de Biblioteques a la Diputació. A part de
participar en aquest espai s’iniciarà properament el treball conjunt amb la
Diputació per tal de compartir criteris i tenir polítiques complementàries de
compra.
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També han estat remarcables les donacions. Aquests procedeixen de fonts
diverses: editorials, universitats, departaments de l’Ajuntament de Barcelona
i particulars. Han estat un total de 9.912: 2.066 el primer trimestre, 3.455 el
segon (cal destacar la donació de Círculo de Lectores, de la Central de
préstec de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona),
2.270 el tercer (cal destacar l’aportació de nombroses editorials: Planeta,
Plaza & Janés, Columna, Edicions 62, Anagrama...); i 2.121 el quart.

S’ha arribat a un acord amb l’agència literària Carme Balcells perquè el llistat
de les liquidacions d’estoc i futures destruccions que reben periòdicament des
d’algunes editorials, sigui constrastat pel CBB i així es puguin recuperar
exemplars d’interès per a la col·lecció de cada biblioteca.

Adquisició de nous
fons

- 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 i la diversitat de fons.

- La compra de centres d’interès respon a una especialització temporal del
fons bibliotecari. 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
diferents contractes amb aquelles empreses que responien millor a les
necessitats del CBB, i que eren bàsicament les de tenir el màxim d’estoc
accessible i un servei d’assessorament i d’informació àgil i diari al
personal bibliotecari que així ho requerís.

- Per la compra de novel·la, que se selecciona integrament des de les
biblioteques, s’ha fet durant tot l’any una selecció mensual. El pressupost
que destinava el Servei de Biblioteques a aquesta tipologia de fons, s’ha
destinat a llibres de tecnologia i a novel·les en llengües estrangeres (en
el cas de biblioteques grans).

- La compra dels fons especialitzats s’ha realitzat a diverses llibreries i
altres botigues especialitzades que han suggerit els directors de les
biblioteques. Aquests subministradors comptaven amb fons adequats a
les diferents especialitzacions. Així la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can
Fabra, ha pogut realitzar les seves adquisicions de fons especialitzat a
Kowasa, Norma Comic...

- A l’hora de distribuïr 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).

- Durant el darrer trimestre s’han contractat 10 bibliotecaris que han
treballat des de les biblioteques de districte o de referència, sota la
direcció del responsable del centre, per tal de posar al dia la catalogació
dels fons nous, ja fossin dels fons especials, procedents de donatius, etc.
S’han catalogat un total de 7.836 documents.
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Recursos electrònics
ingressats

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.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Evolució

documents
ingressats

46.213 54.609 47.803 73.196 105.233 143.762

Els “top 10” dels fons
de les biblioteques

Aquest any s’han elaborat diverses llistes dels llibres més sol·licitats de la
xarxa de biblioteques, tenint en compte les edats dels lectors, i també dels
CD amb més préstecs. Més enllà de la curiositat que suposen sempre aquest
tipus de llistes, són un bon indicador per a conèixer els interessos dels
usuaris.

És interessant notar que la major part dels més llegits de 0 a 12 anys i entre
els més joves són llibres en català, i que les novel·les que ocupen els dos
primers llocs entre les més llegides pels adults són ambientades a Barcelona
i a Catalunya.

A continuació es reprodueixen les llistes d’aquest 2003, amb el nombre de
préstecs que s’ha fet de cada títol al conjunt de les biblioteques municipals
de la província entre parèntesi.

Els contes més llegits entre els infants de 0-5 anys :
1. Juan Carlos Ramis. ¿Dónde está el bebé xungui? (1.751)
2. Mike Haines. Prepara't per anar a l'escola! (1.155)
3. Emma Damon. La Princesa Nasdeflor (1.154)
4. Natascha S. Rosenberg. Les Ulleres màgiques i la gent (1.146)
5. Roser Capdevila. Les Tres bessones i Gaudí (1.118)
6. Bénédicte Guettier. A la granja (1.044)
7. Walt Disney. Bambi (1.003)
8. Claire Chrystall. El lleó i els números: de l'u al deu aprèn a comptar

(1.001)
9. David Melling. La Caça del petó (957)
10. Pascale de Bourgoing. Els Bombers (941)

Els contes més llegits entre els infants de 6-9:
1. Knister. Kika superbruja en el castillo de Drácula (1.121)
2. Josep Vallverdú. Les Aventures del Rovelló (859)
3. Gina Ruck-Pauquèt. El Petit rei (758)
4. Knister. Tina superbruixa al castell de Dràcula (690)
5. Em vols llegir un conte? (677)
6. Marjorie Newmann. En Barbablanca i el tresor pirata (611)
7. Walt Disney. Goofy i fill (603)
8. Walt Disney. 101 Dàlmates (597)
9. Lisa Bresner. Un Somni per a totes les nits (562)
10. Joan Armangué i Herrero. El Monstre dels pets (557)

Els contes més llegits entre els infants de 10-12:
1. Georgia Byng. Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme (1.815)
2. Thomas Brezina. El Cementiri dels dinosaures (1.391)
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3. Thomas Brezina. La Nit de les mòmies (1.176)
4. Thomas Brezina. Pirates extraterrestres (1.154)
5. Thomas Brezina. El Misteri del casalot abandonat (1.135)
6. Thomas Brezina. El Fantasma del camp de futbol (1.062)
7. Thomas Brezina. La Nit dels ninja (986)
8. Elvira Lindo. Manolito tiene un problema (975)
9. Thomas Brezina. La Muntanya maleïda (961)
10. Thomas Brezina. Els Pantans embruixats (958)

Els còmics infantils més llegits:
1. Francisco Ibáñez. Mortadelo (1.893)
2. Francisco Ibáñez. Mortadelo: 2 impresionantes aventuras completas,

descubre con Ibáñez cómo dibujar a Filemón, "el Super" al desnudo y
demás barbaridades (1.849)

3. Francisco Ibáñez. Mortadelo: 2 espectaculares aventuras completas,
fotos, aprende a dibujar a Mortadelo y mucho máaaaas... (1.839)

4. Francisco Ibáñez. Misión triunfo!: una aventura de Mortadelo y Filemón
(1.750)

5. Francisco Ibáñez. El Estrellato!: una aventura de Mortadelo y Filemón
(1.576)

6. Francisco Ibáñez. Llegó el euro!: una aventura de Mortadelo y Filemón
(1.512)

7. Francisco Ibáñez. El Ordenador... qué horror!: una aventura de
Mortadelo y Filemón (1.478)

8. José Escobar. El Laboratorio secreto (1.292)
9. Juan Carlos Ramis. Robinsones Zapatillas (1.260)
10. Francisco Ibáñez. Sydney 2000: una aventura de Mortadelo y Filemón

(1.222)

Les novel·les per joves més llegides:
1. Isabel Allende. La Ciudad de las bestia (1.610)
2. J. K. Rowling. Harry Potter i el pres d'Azkaban (1.208)
3. J. K. Rowling. Harry Potter i el calze de foc (1.169)
4. J. K. Rowling. Harry Potter i la cambra secreta (983)
5. J. K. Rowling. Harry Potter i la pedra filosofal (835)
6. Andrew Matthews. No aguanto ni un minuto más! quiero vivir un

culebrón (818)
7. J. K. Rowling. Harry Potter y el cáliz de fuego (778)
8. Gemma Lienas. El Diari lila de la Carlota (561)
9. Gemma Lienas. Bitllet d'anada i tornada (548)
10. Bianka Minte-König. Amor pel mòbil (543)

Les novel·les per adults més llegides:
1. Carlos Ruiz Zafón. La Sombra del viento (2.676)
2. Javier Cercas. Soldados de Salamina (2.530)
3. Mary Higgins Clark. Camino hacia el pasado (1.942)
4. Arturo Pérez-Reverte. La Reina del Sur (1.815)
5. Danielle Steel. Remembranza (1.778)
6. Danielle Steel. La Boda (1.759 )
7. Gabriel García Márquez. Vivir para contarla (1.752)
8. Maria de la Pau Janer. Las Mujeres que hay en mí (1.723)
9. Isabel Allende. Retrato en sepia (1.706)
10. Alfredo Bryce Echenique. El Huerta de mi alma (1.691)

Els CDs més escoltats:
1. Ojos de brujo. Barí (3.625)
2. Mago de Oz. Folktergeist (3.528)
3. Álex Ubago. Qué pides tú? (2.727)
4. Bruce Springsteen. The Rising (2.654)
5. Ovidi Montllor. Antologia (2.518)
6. Howard Shore. The Lord of the Rings: the fellowship of the ring (2.480)
7. Hip-Hop solo en español II (2.480)
8. Maná. Revolución de amor (2.439)
9. Coldplay. A Rush of blood to the head (2.363)
10. Red Hot Chili Peppers. By the way (2.329)
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L’especialització dels
fons de les

biblioteques

El 2003 s’ha consolidat l’especialització de part del fons de les biblioteques.
Actualment hi ha els fons especialitzats següents:

Músiques urbanes, a la Biblioteca Vapor Vell

La Biblioteca Vapor Vell està especialitzada en músiques urbanes aprofitant
que al mateix districte s’hi ubica la Bàscula, un espai municipal especialitzat
en la promoció de noves formacions musicals. El fons disposa d’una extensa
maquetoteca formada per enregistraments que es van dur a terme durant la
dècada dels vuitanta a l’espai Transformadors i el programa de Ràdio 4 La
Taverna del Llop, i durant els noranta al Centre Cívic la Bàscula i en el marc
del projecte d’Interrock. A més, la biblioteca disposa d’enregistraments de
concerts de centres musicals de la ciutat (que s’actualitzen a partir d’un
acord amb l’EMAV), de fons videogràfics antics digitalitzats, d’una àrea de
música moderna i d’un servei de desiderates, mitjançant el qual els usuaris
poden demanar que la biblioteca compri els documents que els interessin.
Aquest any s’ha reforçat la col·lecció de Hip Hop, Rap, Funk i novetats
undergrounds.

Per fomentar i difondre aquest fons s’organitzen exposicions musicals, guies,
xerrades … Durant el 2003 s’han realitzat les exposicions La música a New
York. Geografia del rock i Dones i música,  alhora que s’han elaborat les
guies corresponents, i també la mostra de cartells 10 anys de Ràbia Positiva.

Per informar puntualment els usuaris sobre les activitats i novetats relatives
a la música moderna s’ha preparat un plafó on mensualment es posen els
concerts del mes, es recomanen CD, es llisten les novetats i s’informa sobre
notícies rellevants (també s’ha creat un mailing electrònic on s’envia tota
aquesta informació).

El circ i les arts parateatrals, a la Biblioteca de Nou Barris

El circ és una de les activitats culturals més rellevants de Nou Barris, gràcies
a la tasca realitzada des de l’Ateneu Popular on s’ubica l’Escola de Circ de
Catalunya i l’Escola de Formació Rogelio Rivel. En sintonia amb aquesta
realitat, durant el 2001 es va crear un fons documental relacionat amb el circ
i les arts parateatrals a la Biblioteca de Nou Barris amb una adquisició inicial
d’un centenar de documents entre llibres, pel·lícules, documentals i CD de
música; a més, es va decorar l’espai infantil com si fos la carpa d’un circ.

El 2003 l’espai ha anat prenent forma, amb la constant ampliació dels fons,
especialment gràcies a la donació de col·leccionistes. També s’han fet els
primers contactes amb la botiga El rei de la màgia. Durant el mes de març es
va portar a terme l’acció Circ a la Biblioteca, i al juliol es va participar al
Certàmen Circopolis, als centres comercials Les Glòries i Barnasud.

El cinema, a la Biblioteca Xavier Benguerel a Sant Martí

A la Biblioteca Xavier Benguerel existeix una extensa col·lecció de cinema
formada per pel·lícules (en format DVD i vídeo), bandes sonores en format
CD, i llibres. El 2003 s’ha continuat prioritzant la compra de pel·lícules i s’han
desenvolupat els contactes amb institucions de la ciutat vinculades al
cinema, com ara la Filmoteca de Catalunya, els cinemes Icària i el Festival
Internacional de Cinema i Drets Humans, per tal de concertar accions i
promoure activitats conjuntes.

La diversitat cultural, a la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

El fons inclou material per a tallers, i textos en català, castellà, àrab, urdú i
panjabi, que parlen del Magrib i l’Àsia i/o han estat editats en algun país
d’aquestes regions. Aquesta activitat ha permès que aquesta biblioteca
pertanyi a la Xarxa Unesco de Biblioteques Associades. Alhora la biblioteca
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compta també amb el Centre de documentació de Llibre Infantil i Juvenil.

Durant l’any 2003 s’ha continuat impulsant l’ampliació d’aquests fons. La
biblioteca ha participat en el programa Trànslit- Mercat d’Històries, ha
organitzat un concert de música gnawa, i ha col·laborat amb la Generalitat
per fer la cloenda d’un curs d’adaptació als infants immigrats, a més d’altres
activitats al voltant de la gastronomia índia i el llibre infantil.

La dona, a la Biblioteca Bonnemaison

La Biblioteca Francesca Bonnemaison va ser la primera biblioteca d’Europa
creada per a dones, l’any 1909. Disposa d’un dels fons especialitzats en el
tema de la dona més importants d’Europa, organitzat en sis blocs temàtics:
- Arxiu de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (1909-1936)
- Col·lecció de fullets i documents d’escoles i institucions de dones abans

de la guerra, tant europees com americanes
- Estudis sobre la dona: feminisme, moral, religió…
- Moda i costura. Col·lecció de revistes de moda des del 1860
- Cuina i economia domèstica. Va ser l’activitat de major impacte públic

durant els anys 20 i 30.
- Literatura i novel·les. Una extensa col·lecció de literatura escrita per a

dones o especialment adreçada a elles. A principis del segle XX es
col·leccionaven totes les edicions en sis idiomes; en l’actualitat es fa la
selecció de les edicions més significatives en català i castellà.

Es treballa en col·laboració amb la Red de Bibiliotecas y Centros de
Documentación de Mujeres de España.

El període que la biblioteca ha estat tancada per obres ha permès catalogar
informàticament tot el fons històric de la biblioteca. La reinauguració prevista
per al primer trimestre de l’any 2004 permetrà un nou salt endavant de la
biblioteca i, molt especialment, una major projecció del fons especialitzat.

El noucentisme i Josep Clarà, a la Biblioteca Clarà. Fons especial Any Gaudí

Aquesta biblioteca, ubicada on havia estat l’estudi de l’escultor Josep Clarà,
ha especialitzat part del seu fons en el noucentisme en general i,
especialment, en artistes noucentistes. A més, disposa de publicacions
relacionades amb Josep Clarà així com amb la seva biblioteca particular. El
catàleg d’aquest fons disposa de diferents documents organitzats en diversos
apartats (obres generals, filosofia, belles arts-noucentisme, urbanisme,
arquitectura noucentista, escultura noucentista, dibuix, decoració, pintura
noucentista, gravats, representacions i art teatral, literatura, història, guies,
biografies). Aquest fons es pot consultar mitjançant una guia publicada pel
CBB, que també és accessible a través d’Internet.

Aquest 2003 s’ha incorporat a la biblioteca el fons especial generat per la
celebració durant el 2002 de l’Any Internacional Gaudí, i s’ha treballat en la
seva catalogació i exposició.

Cultura de la pau, a la Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix

La Biblioteca del Poble Sec porta el nom de Francesc Boix, fotògraf i veí del
barri del Poble Sec, que va ser empresonat al camp de concentració de
Mauthausen. El fons especialitzat se centra tant en el Fons Especial del
mateix Francesc Boix i els camps de concentració nazis com en un fons
d’aquelles obres que aporten idees per a una cultura de la pau. A més, la
biblioteca disposa d’una important col·lecció de documents sobre la Guerra
Civil espanyola. Durant aquest any 2003 s’han iniciat els contactes amb
l’Arxiu Històric del Districte i a nivell de ciutat amb el Museu d’Història de la
Ciutat.
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La biblioteca ha iniciat el procés per ser membre de la xarxa de biblioteques
de la Unesco.

Poesia, a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

La biblioteca ha anat especialitzant el seu fons en poesia des de l’any 2001.
En el decurs del 2003 s’ha continuat treballant en el projecte iniciat a finals
del 2002 anomenat De pensament, paraula i obra, en col·laboració amb les
entitats del districte, en concret amb l’Aula de Poesia, i que permet
aprofundir en l’especialització. El projecte implica també la Biblioteca de
Montbau-Albert Pérez Baró. També s’ha continuat amb la programació de
Tardes de Poesia, amb la participació de diversos poetes, i els contactes amb
el grup poètic Metàfora, que es reuneix a la biblioteca.

Arts visuals: fotografia i còmic, a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Des de la seva inauguració en la seva nova seu al centre cultural Can Fabra,
la Biblioteca Ignasi Iglésias ha orientat el seu fons especialitzat vers les arts
visuals i la fotografia i còmic. S’han realitzat contactes amb diferents
col·leccionistes per tal que la biblioteca pugui acollir els seus fons i també
s’han iniciat activitats per tal de donar a conèixer el fons de la biblioteca,
entre les quals cal destacar la presència de la biblioteca al Saló del Manga
amb un estand propi, i la realització en directe, des de la biblioteca, del
programa de COMRàdio Més enllà de la vinyeta. Ha acollit l’exposició de
fotografia Vietnam i Camboia, i la dedicada al còmic Història de una página i
activitats paral·leles al Saló Internacional del Còmic (detallades en el capítol
de col·laboracions en cicles i programacions d’altres institucions culturals
d’aquesta Memòria).

Esports i jocs, a Les Corts-Miquel Llongueras

L’any 2002 es va iniciar l’especialització en jocs i esports en aquesta
biblioteca. Aquest fons inclou diferents suports i fa un esment especial amb
tot l’apartat de jocs d’ordinadors i multimèdia. L’ús de la biblioteca per part
de molts estudiants universitaris i la proximitat amb diferents campus ha fet
pensar que aquesta temàtica podia tenir molta repercussió entre aquests
usuaris.

Durant el 2003 s’ha incorporat el videojoc. Per a aquest tema específic s’ha
rebut l’assessorament de l’empresa Barcelona multimèdia pel que fa a la tria
dels fons més adequats. Ha ofert també una col·laboració amb la biblioteca
amb la donació dels títols que produeix, i alhora ha ofert que la biblioteca faci
el fest dels nous productes. A Espanya hi ha un precedent d’aquest tipus de
col·laboració a la biblioteca de Salamanca de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.

Restauració i hostaleria a la biblioteca de la Barceloneta. Fons especial del
mar i els infants

El 2002 es va iniciar aquesta especialització tenint en compte la tradició en
restauració del barri de la Barceloneta. Durant el 2003 s’ha fet un esforç
especial en l’adquisició dels fons, i serà durant el proper any que es
desenvoluparan accions concretes relacionades amb la col·laboració amb
d’altres institucions i amb la difusió dels fons.

La Mediterrània, a la Biblioteca Vila de Gràcia

El programa funcional de la Biblioteca ja preveia la seva especialització en
l’àmbit de la Mediterrània ja que es tracta d’un tema de creixent interès
ciutadà a tots els nivells i perquè, al mateix districte, l’Artesà i el
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Tradicionàrius i el centre cívic de la Sedeta desenvolupen activitats en aquest
camp. En el decurs del 2003 la biblioteca ha desenvolupat accions en aquest
àmbit d’especialització temàtica amb l’adquisició de fons bibliogràfic i accions
de foment i difusió d’aquest.

En col·laboració amb el Museu d’Història de la Ciutat s’han realitzat diverses
activitats relacionades amb l’exposició del Saló del Tinell Toros, amb un total
de 184 assistents. Durant la festa major del barri de Gràcia es van realizar
diverses activitats, d’entre les quals cal destacar l’exposició fotogràfica
Retrats de la Mediterrània.

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

L’especialització, com la pròpia biblioteca, ha començat aquest 2003, i ja
s’havia previst en el seu programa funcional. S’ha arribat a acords amb
diverses institucions, però cal destacar l’acord amb l’editorial ACTAR a través
del qual els seus volums tindran una presència especial a l’aparador de la
biblioteca, a canvi de la donació d’alguns dels seus títols i de l’assessorament
i la col·laboració en les accions de foment i difusió dels fons.

S’ha començat a definir el fons, i com a data per aplicar el concepte
contemporani, s’ha triat l’any 1929, la data de l’Exposició Internacional de
Barcelona, l’inici del racionalisme i la modernitat. S’han triat també els
paràmetres bàsics per a la selecció, i les publicacions periòdiques que
enriquiran el fons mes a mes.

Narrativa barcelonina contemporània, a la Biblioteca Carmel – Juan Marsé

També en aquest cas l’especialització estava contemplada ja en el programa
funcional de la biblioteca. S’ha comptat amb l’assessorament de David
Castillo, escriptor i periodista i de Lluís Permanyer, cronista i periodista, per a
l’elaboració del catàleg del fons. S’ha volgut fer participar experts en aquest
camp a l’hora d’elaborar la llista de títols imprescindibles.

La primera idea de fixar com a data inicial de l’especialització l’any 50 es va
modificar ben aviat, donada la importància de la producció narrativa de la
primera metitat del segle XX que té com a protagonista la ciutat de
Barcelona. Es tracta en alguns casos d’obres bàsiques per entrendre
l’evolució de la ciutat i els seus moviments socials.

L’inici de les activitats lligades amb el fons ha estat immediat, i s’ha donat
continuïtat al projecte El Cel del Carmel que s’havia impulsat anys anteriors
des del Centre Cívic. La mala fortuna ha volgut també que coincidís amb la
mort de l’escriptor Manuel Vázquez Montalban, que havia previst la seva
participació en alguna de les activitats del cicle, i a qui es va retre
homenatge el 7 de novembre, amb més d’un centenar d’assistents.

Especialitzacions en preparació

En alguns dels programes funcionals de futures biblioteques ja s’ha
incorporat el contingut de l’especialització: Moviments juvenils a la Biblioteca
Lesseps, el Modernisme a la Biblioteca Sagrada Família, el Patrimoni històric
a Can Saladrigas, els Moviments obrers a La Marina-Zona Franca i  la Cultura
Fluvial a Bon Pastor.
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PROJECTES
INNOVADORS

El programa de projectes innovadors a les biblioteques de Barcelona vol
treballar en la dinàmica d’afavorir la dinamització d’activitats culturals i
d’animació a la lectura, i alhora, fomentar el desenvolupament de programes
bibliotecaris singulars i l’aparició de projectes i serveis nous en les
biblioteques de la ciutat.

Els projectes innovadors a les Biblioteques de Barcelona són una continuació
de les accions iniciades en el Programa de Cooperació Cultural amb els
Districtes impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona en els darrers anys.
Aquest bagatge previ s’ha concretat en el disseny i desenvolupament de
diferents projectes de caràcter innovador que han comportat una estreta
col·laboració entre els diferents districtes de la ciutat, els seus equipaments
bibliotecaris, l’Institut de Cultura i, a partir del 2001, el CBB.

Aquest programa parteix de la realització de programacions que comportin
innovació i que segueixin les línies de treball següents:
• La planificació dels projectes s’ha de dissenyar des de la lògica de xarxa,

sota una doble òptica reticular:
- Les biblioteques com a part de la xarxa cultural de la ciutat, i per

tant amb una forta vocació ciutadana.
- Les biblioteques com a integrants d’una xarxa cultural del territori on

s’ubica, i clarament identificades amb el seu medi més immediat
• Els projectes han de dissenyar activitats i programacions amb un fort

arrelament territorial. El disseny dels projectes ha de tenir en compte el
medi més immediat a les biblioteques. El coneixement de l’entorn i de les
seves  sinèrgies  culturals  és  vital  per  dibuixar activitats properes a  la
ciutadania. Una estratègia cabdal per aconseguir-ho és assegurar-se la
participació dels agents culturals del territori i/o ciutat.

• Tot i tenir en compte aquesta especificitat territorial, els projectes han de
dissenyar programacions amb voluntat de projecció de la ciutat i, per
tant, susceptibles d’ésser utilitzats per usuaris que provinguin de més
enllà del medi més immediat de la biblioteca on es desenvolupin. La
singularitat de les iniciatives en aquest terreny és clau per a la seva
efectivitat.

 Els criteris de selecció dels projectes es basen:
• que comportin formes innovadores de programació
• que responguin al nou model bibliotecari
• que estiguin impulsats per les biblioteques i que tinguin el reconeixement

i la validació del districte, i que siguin impulsats pel mateix districte amb
la implicació de diferents agents culturals del mateix territori o de la ciutat

• que per les seves característiques ultrapassin l’àmbit territorial i tinguin
una projecció a la ciutat

• que donin garanties de viabilitat i que tinguin voluntat de continuïtat en
anys posteriors

• que tinguin voluntat de generar xarxa territorial i que tinguin capacitat de
vincular-se amb altres projectes que puguin coexistir a la ciutat

• que potenciïn, si el projecte ho permet, fórmules per singularitzar el fons
de les biblioteques o aprofundir en continguts que es considerin adients
en aquelles biblioteques no especialitzades, iniciar nous serveis, etc.

Els projectes innovadors realitzats fins ara han estat:
1998
- Clubs de lectura (Ciutat Vella)
-  Servei de cultura àrab (Ciutat Vella)
1999
- El Món dels Tovets (Eixample)
- Serveis bibliotecaris als hospitals (Gràcia)
2000
- Petits cicles temàtics (Eixample)
- Bibliomercat (Sant Andreu)
2001
- Circ a Nou Barris (Nou Barris)
- Maquetoteca (Sants-Montjuïc)
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2002
- “De pensament, paraula i obra” de poesia a la Biblioteca Guinardó-Mercè

Rodoreda. (Horta-Guinardó)
- “Servei d’autoaprenentge” de la Biblioteca F. Bonnemaison. Atès que

aquesta biblioteca ha estat tancada provisionalment per obres, el
projecte s’ha concentrat en la recerca de fons, el disseny del servei,
conjuntament amb especialistes de la formació d’adults i els contactes
amb diferents institucions amb competències en aquest camp, com la
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i diverses
escoles d’adults. (Ciutat Vella)

- El projecte “Quants contes hi ha a la natura?”, realitzat a la Biblioteca
Clarà, amb un total de 25 activitats i una assistència de 750 persones.
(Sarrià-Sant Gervasi)

2003
- Arxiu + biblioteca a la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. S’ha

treballat en la definició de la base de dades de documentació locals i en
la definició del fons que en formarà part. També s’ha començat a fer el
buidat de premsa i de monografies d’àmbit local.

- Fons documental en audiovisual a la Biblioteca Garcilaso.
- Club Eixart a la Biblioteca Sant Martí. S’ha posat en marxa el grup

promotor del projecte i s’ha començat la difusió de la inicitiva.

A partir del 2004 els projectes innovadors s’integraran com a part del
projecte de cada centre, vinculats als districtes i al propi CBB.

MANTENIMENT,
AMPLIACIÓ I

CREACIÓ DE NOUS
SERVEIS I

PROGRAMES

La millora en la gestió permet assegurar el bon funcionament dels serveis
bàsics a les biblioteques. Durant el 2003 s’han mantingut el conjunt de
serveis i programes existents i s’ha treballat en la seva consolidació i
ampliació i en la creació de nous serveis.

El 2003 han destacat:
- L’augment del préstec interbibliotecari, indicador del treball en xarxa.
- La instal·lació de bústies de retorn de préstecs.
- Servei de retorn de material recollit en préstec en d’altres biblioteques.
- L’obertura de sales d’estudi en horaris especials, amb activitats de valor

afegit.
- L’ampliació del servei de préstec a domicili.
- L’ampliació dels grups de conversa.
- Ampliació de la formació en l’ús d’Internet com a recurs d’informació.
- La millora de l’accessibilitat.

Accions de suport a la
recerca

Aula Barcelona. Bibliografia de Barcelona. El CBB participa conjuntament
amb el Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya i el Servei de
biblioteques de la Diputació de Barcelona en un projecte liderat per l’Aula
Barcelona de recerca de bibliografia sobre Barcelona del 1975 al 2000.
Aquest projecte es va iniciar a principis de l’any 2001 i la primera fase es va
finalitzar a finals de l’any 2002. Es tracta d’una bibliografia sobre Barcelona
municipi i conurbanació, que recull: llibres publicats a l’Estat, literatura gris
produïda a l’Estat, tesis i títols de publicacions periòdiques, durant el període
1975/2000. Durant el 2003, amb la base de dades tancada s’ha treballat la
preparació de la publicació: s’ha fet una relació d’experts que podrien revisar
cada àmbit temàtic, s’han definit els camps recercables de la bases de dades
que es publicarà en format web, i s’han definit també les principals les línies
del conveni de col·laboració entre les diferents administracions que ha
treballat en el projecte, així com també amb la possibilitat de fer extensiva la
recerca a altres municipis de l’àrea metropolitana i a altres països. S’ha
treballat en la definició de la interfície web i el repàs la millora de la
visualització de la base per Internet. Està pendent d’adjudicar-se, prevista
per al primer trimestre 2004, la beca de la Diputació a un bibliotecari que
permetrà acabar el projecte.
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Préstec
interbibliotecari

Aquest servei es realitza bàsicament entre totes les biblioteques públiques de
la província de Barcelona que comparteixen el catàleg col·lectiu, encara que
esporàdicament també es realitza amb altres institucions com universitats,
centres privats, etc. El préstec interbibliotecari va augmentar de manera
molt forta l’any 2002, amb uns increments del 160,4% (deixats) i del
197,1% (rebuts) sobre el 2001. El 2003 l’increment s’ha estabilitzat i és dins
la mitjana del total de tipologies de préstec.

- Així els documents deixats han estat 16.669 (un 28,4 % més que al
2002) i els rebuts 18.028 (37,4% d’increment)

- La biblioteca que més documents ha deixat ha estat Vapor Vell i la que
més n’ha rebut ha estat Ignasi Iglésias – Can Fabra.

- La mitjana de temps que ha d’esperar un usuari és de 2 dies si el préstec
és dins de la ciutat de Barcelona. Aquest servei és un dels principals
indicadors del funcionament en xarxa de les biblioteques de la ciutat i de
la demarcació.

Préstecs deixats Increment Préstecs rebuts Increment
2001 4.984 4.417
2002 12.979 160,4% 13.123 197,1%
2003 16.669 28,4% 18.028 37,4%

Centre de
documentació infantil

i juvenil

El Centre de documentació infantil i juvenil està situat a la Biblioteca
Sant Pau – Santa Creu. S’ha convocat una reunió amb experts de diversos
àmbits de la literatura infantil i juvenil (universitats, revistes especialitzades,
centres especialitzats...), amb la voluntat de donar un impuls al centre i
elaborar un nou projecte. En aquesta primera trobada, s’ha fet una exposició
del procés que s’inicia de reorientació del Centre de Documentació del Llibre
Infantil i Juvenil, i es marquen les fases del procés de treball del grup:
- grans línies que marcaran el futur de servei i intercanvi d’opinions
- delimitació de les funcions i objectius
- definició de l’abast del servei
- coordinació i cooperació amb altres institucions relacionades

Servei WI-FI El 2003 s’ha iniciat la col·laboració amb la Regidoria del Coneixement de
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’implantar conjuntament el servei WI-FI
a una biblioteca per districte. El projecte preveu il·luminar tota la biblioteca,
de forma que qualsevol usuari amb el seu ordinador portàtil podrà connectar-
se a Internet.  L’IMI (Institut Municipal d’Informàtica) ha fet l’estudi de
viabilitat del projecte (ampliació de la línia de connexió telefònica o alta
d’una nova línia, adaptació de les instal.lacions existents, estudi de les
diferents tipologies d’edificis, estudi pressupostari...).

Bústies de retorn S’ha ampliat el servei de bústies de retorn de materials deixats en préstec,
disponible a finals del 2003 a 6 biblioteques:
- Barceloneta – La Fraternitat
- Fort Pienc
- Poble Sec – Francesc Boix
- Vila de Gràcia
- Ignasi Iglésias – Can Fabra
- El Carmel – Juan Marsé

Servei de retorn
on es vulgui

Des de principis d’aquest any s’ha incorporat un nou servei que permet
retornar els materials agafats en préstec a qualsevol de les biblioteques de la
xarxa, amb independència del lloc on s’hagi recollit. El servei ha estat molt
ben acollit pels usuaris. El cost està regulat per un preu públic.
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Punts de suport de la
UOC

L’objectiu d’aquest servei és donar suport a la formació permanent dels
ciutadans mitjançant un acord entre les Biblioteques de Barcelona i la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb la instal·lació de punts de
suport a les biblioteques de districte.

La UOC complementa l’oferta educativa de les altres universitats catalanes,
cobrint les necessitats de les persones que volen accedir als ensenyaments
universitaris i que, per les seves circumstàncies personals, desitgen fer-ho a
distància.

El servei que ofereixen els punts de suport és:
- tenir accés a material i informació personalitzada sobre la universitat i els

seus estudis, tant si s’és estudiant de la UOC com si no;
- trobar material didàctic i fons bibliogràfic dels estudis de la UOC;
- en el cas que se sigui estudiant de la UOC, fer ús dels ordinadors i de la

sala de treball (regulats segons el sistema de reserva prèvia);
- gaudir de la programació d’activitats culturals i d’extensió universitària

de la UOC.

A l’inici del 2002 dues biblioteques disposaven de punts de suport: la
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras i la Biblioteca Xavier Benguerel al
districte de Sant Martí. La Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra es va
inaugurar ja amb aquest servei.

Durant el 2003 s’ha inaugurat un nou punt de suport a la biblioteca Guinardó
– Mercè Rodoreda. Aquest disposa dels diferents mòduls de les carreres
ofertades a la UOC i poden ser consultats i agafats en préstec per qualsevol
usuari.

L’horari dels punts de suport és el mateix d’obertura al públic de cada
biblioteca. A les biblioteques amb aquest servei s’ha realitzat un cicle de
conferències, els ponents del qual han estat col·laboradors de la UOC, on el
tema transversal ha estat el paper d’Internet i la seva funció de divulgació i
difusió del coneixement. Atès que el servei funciona des del 2001,
actualment ja es pot fer un balanç positiu, sense oblidar que cal treballar
amb alguns aspectes a millorar: necessitat de major difusió, establir els
canals per fer possible el préstec interbibliotecari amb la Biblioteca de la UOC
i adaptar les activitats a les necessitats dels programes de les biblioteques,
tenint en compte les seves especialitzacions i els seus usuaris, així com els
continguts propis que pot facilitar la UOC.

Projecte Chillias Programa que promou l’ús d’internet i la biblioteca i està dirigit a infants. La
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, ha participat en la dinamització de l’Especial
Vacances durant els mesos d’estiu. Hi ha participat també coordinant
diferents grups escolars del barri del Raval a l’activitat E-nigmes, que va
tenir de tema Tintin. A finals d’any, es van tornar a participar en l’especial de
Nadal. D’altra banda, mensualment incorporen 4 o 5 llibres d’imaginació a
l’apartat de Novetats literàries.
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Sales d’estudi Aquest servei està pensat per a estudiants i persones que necessiten espais
d’estudi. Es tracta de sales que tenen uns horaris d’obertura complementaris
(en la franja nocturna), permanents i que permeten oferir algunes activitats
específiques que els aporten continguts amb valor afegit, que els
converteixen en alguna cosa més que un espai tranquil on estudiar.

S’ha continuat amb les activitats nocturnes (iniciades el quart trimestre de
2002) a les sales d’estudi de les 4 biblioteques obertes:
- Vapor Vell,
- Vila de Gràcia,
- Guinardó-Mercè Rodoreda
- Iglésias-Can Fabra

Activitats proposades:
- Grups de conversa en anglès, italià, francès, alemany, català
- Internet
- Vídeo-fòrum
- Sessions – taller: Art i avantguarda: l’Art contemporani s’allunya cada

cop més de la gent del carrer? i Tècniques de memòria: propostes
d’exercicis per recuperar les pèrdues freqüents de la memòria.

- Xerrades i conferències.

Entre les activitats específiques ofertes destaquen els grups de conversa i la
navegació per Internet. S’han adquirit 4 lots d’obres de referència
(enciclopèdies i diccionaris) per posar a la disposició dels usuaris de les sales
d’estudi nocturnes. L’extensió d’aquest servei ha estat possible gràcies a
l’acord amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
(programa Barcelona Bona nit) i els districtes de la ciutat, que comporta
ampliar el nombre de biblioteques que tenen sala d’estudi permanent durant
tot l’any als quatre centres esmentats, on el servei de sala d’estudi és de
dilluns a divendres de 21 a 1 hores. El cost del servei es cobreix a parts
iguals entre el Pla Jove de la Regidoria de Joventut, el districte corresponent i
el CBB.

- La franja d’edat majoritària dels usuaris és la de 20 a 22 anys.
- La major part dels usuaris són universitaris.
- Dilluns, dimarts o dimecres són els dies de major freqüentació del servei,

mentre que divendres és el de menor freqüentació.

La biblioteca surt de
la biblioteca

Un dels objectius de les biblioteques és fomentar dinàmiques que les
interrelacionin amb el seu entorn. Una de les fórmules per aconseguir-ho ha
estat l’organització d’activitats conjuntament amb institucions, empreses i
col·lectius presents al territori on estan ubicades les biblioteques.

- En aquest sentit, cal destacar el Bibliomercat, una parada de la Biblioteca
Garcilaso al Mercat del Congrés, oberta l’octubre del 2000 amb la finalitat
de difondre a nous públics les activitats que s’organitzen a la biblioteca, i
on és possible sol·licitar documents en préstec. Aquest servei ha
finalitzat el juny de 2003 ja que els objectius de dinamització i difusió
marcats en un inici s’han realitzat. El balanç és positiu i s’està treballant
en la possibilitat de repetir l’experiència en d’altres barris de la ciutat.

- S’ha començat a treballar en l’obertura d’un altre espai d’aquestes
característiques, vinculat a la Biblioteca Ramon d’Alòs – Moner, al barri
del Besos, i que s’instal·larà al Mercat del Besós. La inauguració es
preveu per al primer trimestre del 2004.

- Biblioterrases a Les Corts.

- Biblioparades a diferents espais oberts, promogudes per les biblioteques
per Sant Jordi i a l’estiu.
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Serveis especials La Direcció tècnica i de programes s’han posat d’acord amb l’Institut
Municipal de disminuïts per tal d’analitzar els serveis i programes que les
biblioteques ofereixen i cercar fórmules per tal d’apropar-los a persones amb
especials dificultats. Una de les primeres accions serà produir un model de
programa funcional per a futures biblioteques on tots els aspectes
d’adaptació hi siguin contemplats, com per exemple el bucle magnètic a les
sales d’actes que garanteix una correcta audició a les persones que utilitzen
audífon. També s’està fent una anàlisi dels suports de difusió impresos i de
l’organització d’activitats de difusió cultural i de la lectura, per tal d’anar
adaptant-los de forma progressiva a les necessitats de les persones amb
disminució.

Cal remarcar l’existència d’un equip tiflotècnic dirigit a persones amb
dificultat de visió i invidents. Aquest servei corrobora la voluntat que les
biblioteques siguin autèntics centres de recursos per a qualsevol ciutadà, i la
voluntat de fer-les cada cop més accessibles. Durant el període d’obres de la
B. Francesca Bonnemaison l’equip ha estat en funcionament a la B.Guinardó-
Mercè Rodoreda. S’ha començat a treballar en l’actualització de l’equip als
requeriments tècnics actuals.

S’ha iniciat un servei nou, el d’interpretació del llenguatge dels signes
d’activitats culturals. Es realitza prèvia demanda. La primera experiència es
va realitzar a la Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra, durant una
conferència dedicada a George Orwell,  dins el cicle L’Aventura de llegir.

Des de la biblioteca Antoni Julià de Capmany en col·laboració amb l’Hospital
de l’Esperança, s’ha començat a treballar en el projecte de servei a hospitals .
El grup de voluntaris que havia de realitzar aquest projecte s’ha centrat,
però, en el de préstec a domicili. S’espera que amb la incorporació de nous
voluntaris es pugui començar a oferir el nou servei durant el primer semestre
del 2004.

S’han treballat activitats i préstecs a Casals d’Avis i residències (CanRosés) i
presons (Xavier Benguerel).

Servei de préstec i
lectura a domicili

El préstec a domicili és un servei totalment gratuït que es fa amb el suport
de voluntariat i està adreçat a persones grans i/o amb dificultats de
mobilitat. El 2003 aquest servei ha crescut fins a 998 usuaris (un 55,5% més
que l’any 2002, amb 642 persones), i ha estat la tipologia de préstec que ha
tingut un increment percentual més alt d’usuaris respecte el 2002.

Les biblioteques amb més préstecs a domicili el 2003 han estat Xavier
Benguerel, amb 186 usuaris (un creixement del 785,7% respecte l’any
anterior), Can Rosés (165) i Clarà (150).

El servei es difon mitjançant l’edició d’un fullet i un full de mà i s’anuncia com
“La biblioteca a casa. Servei de préstec i lectura a domicili”. Poden accedir-hi
totes les persones grans o amb problemes de mobilitat temporal o
permanent (malalts crònics, persones en període de convalescència, amb
discapacitats físiques, gent gran...). S’ofereixen tots els documents que es
presten habitualment a la mateixa biblioteca: revistes, llibres, novel·les,
biografies, CD, vídeos, etc. El nombre màxim de documents simultanis    que
es poden tenir en préstec són: 6 llibres + 3 revistes + 2 CD + 2 vídeos per
un període d’un mes prorrogable per un període igual. S’ofereix també la
possibilitat que el voluntari llegeixi una obra que hagi seleccionat l’usuari.

Aquest servei es coordina des de les biblioteques i es fa amb el suport de
personal voluntari. Per accedir al servei cal posar-se en contacte amb la
biblioteca més propera a través del telèfon, el fax, per correu i fins i tot per
correu electrònic i concertar visita amb un membre de la biblioteca per tal de
poder fer el carnet de préstec, donar a conèixer interessos i necessitats.
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Es garanteix el servei a qualsevol punt de la ciutat assegurant que com a
mínim una biblioteca per districte ofereix el servei a tot el territori.

Durant aquest any s’ha realitzat un programa de formació als voluntaris de
diferents districtes, per tal de dotar-los d’eines i coneixements per al
desenvolupament de la seva tasca.

Els centres escolars i
altres col·lectius

visiten la biblioteca

- Les visites a les biblioteques de centres escolars i altres col·lectius han
estat una constant al llarg de tot l’any, amb 867 grups (292 al primer
trimestre, 216 el segon, 88 el tercer i 271 al quart) i un total de 18.144
persones.

- A part de centres escolars han visitat les biblioteques altres col·lectius
com escoles de formació, casals d’avis, grups institucionals com ara la
Guàrdia Urbana, professionals dels districtes de Sarrià – Sant Gervasi i
de l’Eixample, una delegació de l’Ajuntament de Lyon, membres del
centre de fotografia documental de Barcelona, editors de còmics, grups
de la Facultat de Biblioteconomia i documentació, etc.

- Durant l’any 2002 es va constituir un grup de treball per tal d’estudiar el
programa de visites escolars i col·lectives no escolars i elaborar un marc
global que respecti les especificitats de cadascuna de les respectives
biblioteques. Durant el 2003 el grup ha treballat en el disseny dels
materials didàctics per utilitzar en el programa de visites.

Internet i la recerca
d’informació

En conjunt de biblioteques de la ciutat ofereix sessions d’introducció a
Internet, realitzades pel propi personal de la Biblioteca.

També s’ha continuat treballant amb les sessions sobre temàtiques
específiques. Els temes que s’han tractat han estat:
- Els avis a Internet
- Les claus de la navegació a la xarxa
- L’administració a Internet
- Aprendre a divertir-se
- Com trobar feina a través d’Internet
- Viatjar amb Internet
Han participat en aquestes sessions temàtiques les biblioteques: Les Corts-
Miquel Llongueras, Mercè Rodoreda, Vila de Gràcia, Xavier Benguerel, Clarà,
Poble Sec–Francesc Boix, Ignasi Iglésias-Can Fabra, Canyelles, Lola Anglada,
Garcilaso, Sant Pau–Santa Creu, Barceloneta–La Fraternitat, Montbau–Albert
Pérez Baró, Collserola–Josep Miracle.
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ELS PROGRAMES DE
DIFUSIÓ DE LA

LECTURA

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 uns instruments fonamentals per a
acomplir aquests objectius.

L’Aventura de Llegir El programa de L’Aventura de Llegir va començar les seves activitats l’any
1994. Per desè any consecutiu, doncs,  L’Aventura de Llegir ha elaborat un
seguit d’activitats amb l’objectiu de fomentar la lectura i de donar a conèixer
els fons i els serveis de les biblioteques.

Com en anys anteriors, hi ha hagut dues programacions, una pensada per als
infants i una altra per al públic jove i adult. La programació infantil presenta
una oferta similar a tot el territori: prima la voluntat de proximitat i de
presentar activitats per a les persones que viuen a prop de la biblioteca. La
programació juvenil i d’adults, en canvi, es planteja com un conjunt
d’activitats destinades a tota la ciutat, en la lògica de fomentar el
policentrisme cultural.

Programa infantil:
Lletra Petita

Pel que fa al programa infantil s’ha treballat intensament en l’ordenació dels
cicles i les activitats. Per això al darrer trimestre es va començar a distribuir
el programa que hem anomenat Lletra Petita, que inclou tots els cicles
infantils seguint el model per a adults de L’Aventura de Llegir.

Inclou les activitats dels cicles Aperitius musicals, Petit format, Sac de
Rondalles, Calendari Festiu, El món dels tovets i Enreda’t amb l’acció.

Dins aquest cicles durant el 2003 destaquem les següents activitats:
- Narracions de contes per a infants : Aquesta és l’activitat més nombrosa

a tota la xarxa, donada la llarga tradició i experiència de les biblioteques
en aquest àmbit.
− Sac de rondalles. Contes d’Europa, de Bruixes i de sempre; i ha

incorporat contes de números, d’humor i contes participatius explicats
amb els nens amb Mònica Torra, Gina Clotet, Alekos, Ruben Martínez i
Joan Emili Roig, Joan Boher.

− Contes per a  la diversitat de sentiments a càrrec de l’Associació de
Pares i Mares de Gais i Lesbianes

- Petit format. Activitats d’una hora els dissabtes a la tarda.
− La rialla dels nens, amb motiu del 55è aniversari de la declaració dels

Drets Humans
− Juguem el conte amb Pepa Lavilla,
− La gran idea d’en Benjamí de l’Espina de la Sardina,
− La música de les paraules homenatge a Jacint Verdaguer fet per

Titelles Marduix
− Contes musicats amb deixalles per Francesc Miralles
− Contes dibuixats amb Clara Gavaldà i Carla Grau
− Un aniversari sonat amb l’Ós de la música
− L’artefacte de la fantasia d’Eva Ferran
− Tintinventari amb Salvador Boix

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
Equipaments 19 28 27 33 32 35 31 35 33 28 28
Activitats 87 168 171 280 310 329 309 363 418 2.393 4.828
Assistents 3.490 7.253 6.590 12.058 14.459 14.001 15.568 17.022 17.678 58.932 167.051
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Aperitius Musicals Aquest projecte es va iniciar l’octubre del 2001 i ha continuat amb una molt
bona acollida de públic.

A partir de música interpretada en directe o enregistrada s’explica el context
cultural, econòmic i polític en què es van crear. A més, s’ofereix una guia de
lectura per ampliar coneixements. Aquesta activitat està adreçada al públic
familiar per la qual cosa s’ha programat els dissabtes al matí.

Els Aperitius Musicals han inclòs les biblioteques de Les Corts-Miquel
Llongueras, Guinardó-Mercè Rodoreda, Vapor Vell, Xavier Benguerel i Ignasi
Iglésias-Can Fabra.

S’han dedicat cicles a:
- Del rock and roll a la música electrònica, en col·laboració amb el Taller de

Músics.
- Música d’Àsia, en col·laboració amb Casa Àsia
- Músics contemporanis, en col·laboració amb Barcelona Sinfonietta.

En total s’han programat 27 sessions dels Aperitius Musicals, en les quals
han pres part 1.202 persones, amb una mitjana de 45 persones per sessió.

Activitats Participants Equipaments

Del rock and roll a la música electrònica 10 931 5

Música d’Àsia 7 126 5

Músics contemporanis 10 145 5
TOTAL 27 1.202 5

El Món dels Tovets Aquesta activitat està adreçada a infants de 2 a 6 anys. Consisteix en
l’explicació de contes amb ninos de drap –els Tovets– creats a partir de
personatges de contes il·lustrats (com Max i els monstres, Les Tres
Bessones, Babar, La Maisy, Elmer, El petit ós, En Pere Conillet, El ninot de
neu, i molts d’altres). Aquests ninos viuen a la biblioteca i els nens poden
jugar-hi, cadascun porta el seu conte de referència perquè els pares el
puguin explicar.

El curs 2002-2003 aquesta iniciativa és present a 11 biblioteques:
Barceloneta, Guinardó-Mercè Rodoreda, Nou Barris, Sant Pau-Santa Creu,
Joan Miró, Xavier Benguerel, Lola Anglada, Can Rosés, Vila de Gràcia, Ignasi
Iglésias i Les Corts.

A les 93 sessions que s’han portat a terme hi ha hagut un total de 5.876
assistents, amb una mitjana de 63 persones per activitat, i han estat molt
ben valorades pels pares.

Enreda’t amb l’acció Tallers dinàmics sobre llibres.

A partir d’un llibre es fa un taller de 3 sessions, utilitzant diferents
metodologies de participació, com ara jocs, teatre o treballs manuals per a
aprofundir i conèixer més coses sobre els temes dels quals tracta el relat
triat. Aquesta activitat està pensada per a grups d’un màxim de 25 nens i
nenes de 7 a 11 anys. Durant el 2003 s’han treballat els llibres:
− Amics d'en Dodó a la península ibèrica. Eva van den Berg
− De quin planeta ets, Anna Tarambana? Eva Santana
− El libro del aprendiz de brujo. Anna Manso
− El meu primer llibre d'òpera. Iolanda Olivares
− Les petjades misterioses. M. Àngels Bogunyà

Les sessions han tingut 145 participants.
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Programa d’adults Programes que actualizen els clàssics:
- De clàssics i erotisme
Commemoracions i aniversaris:
- George Orwell, més enllà de 1984 amb la col·laboració d’Edicions 62
- Disseny en propina, amb motiu de l’Any Internacional del Disseny
- Viatge a l’univers de Tintin amb la col.laboració del Museu Marítim
- Cartografies del desig amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
I els de sempre:
- Benvinguts a Barcelona, amb la presència de Lorenzo Silva
- Vides de tinta també amb la col·laboració d’Edicions 62
- Realitats fictícies, amb Cristina Peri Rossi
- De lletres i fogons (amb la col·laboració de les editorials Columna, Cadí,

Grup 62 i la revista Descobrir Cuina)
- La volta al món a la cadira amb la col·laboració de Llibreria Guia.
- Barcelonins d’arreu a l’entorn la immigració, amb la col·laboració de

Comissions Obreres
- Mirades Documentals amb la col.laboració de Barcelona Plató.

Destacar també la presència de Krahn (vinculat a l’especialització de la B.
can Fabra), de Jorge Bucay, Robert Antoni, Ken Bugul, Francisco Casavella,
Lluís Permanyer,  i les col·laboracions amb el Museu Egipci de Barcelona, el
Museu Etnològic, la Fundació Miró, el MNAC, amb el CCCB, amb el Museu
d’Història de la ciutat, amb els Cinemes Icària, els Cinemes Verdi, amb els
teatres de Focus, amb el TNC, el Teatre Lliure, l’Espai Brossa i el Mercat de
les Flors, amb l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb PROPOSTA
2003,  La Setmana de la Ciència, Translit, amb l’Hotel Ritz, amb les editorials
Random House Mondadori i Edicions 62 i RBA-La Magrana.

S’han fet lectures d’articles i relats (Shakespeare, clau femenina, Clarissa
Pinkola, els contes de Xahrazad) i de poesia ( Atxaga, Benedetti, Castillo,
Palau i Fabre, Marti i Pol, Gil de Biedma i Neruda), Contes de les 1001 nits,
Un, dos, tres...cielo, Llir entre cards, Amb un somriure i de poesia: Haikus en
la memoria, Poetes de Barcelona, Como canta una ciudad de noviembre a
noviembre, Oh poetas salvajes, 20 poemas de amor... No tot és desar
somnis, Escúchame, La mort i la primavera (entorn Mercè Rodoreda),
Històries medievals, Contes populars gitanos, Maleïdes les guerres, Poetes de
Barcelona (Pau Riba i Enric Casasses), Geografies (en el marc de Proposta.
Festival internacional de poesies+polipoesies), Ne me quitte pas (amb motiu
del 25è aniversari de la mort de Jacques Brel), Música per a poetes (poesia
cantada).

També han participat a conferències, entre d’altres: Rosa Zaragoza, Roser
Ros, Eduard Estivill, Luis Racionero, Francesc Parcerisas, Francesc Escribano,
Jaume Subirana, Matthew Tree, Jordi Puntí, Isabel Clara-Simó, Herman
Bonin, Pedro Azara, Teresa Duran i Josep Francesc Delgado, Forges, Juan
José Saer (amb la col·laboració d’Aleph Editores), Pau Durà, Santi
Santamaria, Arcadi Espada, Josep Lladonosa, Javier Tomeo, Carles Balaguer,
Elisenda Roca, Dolors Folch, Asha Miró i Carme Sansa, Arcadi Oliveres,
Carles Balagué, Héctor Sánchez o Noel Garcia, Adela Torres, Pilar Basté,
América Sánchez, Sebastian Porras, Lorenzo Amaro, Toni Sala o Sergi
Pompermayer.

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 literatura. 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.
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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 cultura i crear un punt de
trobada per als membres del Club.

Durant el 2003 s’han proposat 5 noves modalitats de clubs de lectura, i s’han
iniciat 30 grups diferents, 5 més que l’any 2002, davant l’èxit de demanda
d’aquesta activitat.

− Club de novel·la negra: En col·laboració amb Grup 62 i coordinat per
Camila Enrich, aquest club està pensat per a persones amants del gènere
o altres que es vulguin introduir en lectures amenes. El club es
complementa amb altres activitats com xerrades amb especialistes i
projeccions de pel·lícules.

− Club de teatre:  Es llegeix i  reflexiona  sobre  el  teatre  de  la  mà tant
d'autors universals com contemporanis. Aquest nou club es realitza  amb
la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya i el coordina Francesc
Foguet.

− Club en llengua alemanya:  Compta  amb  el  suport  del Goethe-
Institut  de  Barcelona.  Està  pensat  tant  per a persones amb un nivell
alt d’alemany  que  vulguin perfeccionar la conversa, com per aquells que
tenen l’alemany  com  a llengua pròpia i vulguin aprofitar el club per
passar una bona  estona  xerrant  de literatura. Coordinat per Claudia
Kalasz, Monika Klose i Sebastian Gerhold.

− Club de novel·la històrica: Coordinat per Mercè Carrillo,  dirigit a
seguidors d'aquest gènere i a lectors que vulguin descobrir-lo a través de
9 llibres.

− Club de novel·la llatinoamericana:  coordinat  per  M.  Clara Camps.
Punt de trobada, relació i intercanvi entre persones de diferents cultures
amb la novel·la llatinoamericana com a vincle comú.

− Club de lectura juvenil:  Dirigit a nois i noies a partir de 12 anys que
llegeixen un llibre al mateix temps per desprès comentar-lo entre tots a la
biblioteca.

− A  més d'aquests clubs nous del 2003, continuen els Clubs de lectura
general, el Club de Poesia, el Club de Cinema, també amb el suport
del Grup 62 i el Club de lectura en llengua anglesa que enguany
s'amplia a dos davant les nombroses peticions.   

CLUBS DE LECTURA Activitats Participants Equipaments

Club de Lectura general 161 2.745 15
Club de Lectura juvenil 29 242 7
Club de Cinema 9 121 1
Club de llengua anglesa 13 259 2
Club de Poesia 16 166 2
Club de novel·la negra 3 39 1
Club de Teatre 3 62 1
Club de llengua alemanya 3 61 1
Club de novel·la històrica 3 45 1
Club de novel·la llatinoamericana 2 38 1
TOTAL 242 3.778 32
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Atrapa la paraula Taller de narradors orals adreçat a joves i adults que es va realitzar a 10
biblioteques durant tot l’any, amb una durada de vuit sessions (16 hores).

L’acollida ha estat molt bona, amb 1.129 assistents a les 77 sessions que es
van realitzar (una mitjana de 15 assistents per sessió).

Itineraris literaris Els itineraris literaris són passeigs literaris on es vinculen espais de la ciutat
amb autors i obres literàries. És a dir, es donen a conèixer els escriptors a
través dels espais que han tingut relació amb ells o que han estat escenaris
ficticis de les seves obres (bars, cases, parcs, teatres...). Sovint els espais
que es visiten són llocs que normalment no són accessibles per a tots els
ciutadans i ciutadanes, fet que afegeix un altre atractiu als recorreguts.

Les explicacions del guia s’alternen amb la lectura de fragments que realitzen
actors en els espais que es visiten. El guia aporta la part biogràfica, dades
d’interès, context històric i l’actor dóna la pinzellada més propera i emotiva.

L’objectiu és donar a conèixer d’una manera molt vivencial, obres i autors de
la literatura universal vinculats amb la nostra ciutat.

S’ha iniciat l’elaboració de la documentació necessària per tal de transformar
el conjunt d’itineraris realitzats per les Biblioteques de Barcelona en itineraris
virtuals que puguin ser consultables a través de la web.

Durant el 2003 s’han realitzat 3 itineraris:
- Barcelona i el mar. (Per una vela en el mar blau...). Aprofitant que

enguany se celebra el 250è aniversari de la creació del barri de la
Barceloneta, l'itinerari Barcelona i el mar pretén acostar-se a la petjada
literària que la relació entre la ciutat i el mar ha deixat en la nostra
tradició.

- Collserola, des del balcó de la ciutat. La màgia del bosc. Un itinerari
inusual, una passejada "amable" a la recerca dels éssers i animals
fantàstics del bosc. Un guia naturista gran coneixedor de la flora i la
fauna de Collserola i un actor aventurer endinsaran als participants de
l'itinerari en la part més verge de la muntanya i aniran descobrint un a
un els seus secrets.

- Orwell i Barcelona. En el marc del cicle de conferències dedicat a l’autor
de Homage to Catalonia, amb motiu del centenari del seu naixement.

El projecte d'Itineraris Literaris va rebre aquest 2003 el Premi internacional
IFLA 3M Marketing Award. Aquest guardó és atorgat a les iniciatives de
biblioteques que han destacat per la seva vessant creativa, original,
pressupost realista i implicació de nous públics. La Sra. Daisy McAdam
(Directrice de bibliothèque Faculté des Sciences économiques et sociales
Université de Ginebra) va ser la presidenta del jurat.

Calendari festiu En la programació de les activitats de les Biblioteques de Barcelona del 2003
hi ha hagut una especial cura a crear complementarietats amb el calendari
festiu de la ciutat. Aquesta és una tasca que clarament insereix les
biblioteques dins del teixit urbà i social de la ciutat.

En el decurs del 2003 moltes de les biblioteques de Barcelona han realitzat
programacions especials d’acord amb el calendari festiu, des de Santa Eulàlia
i el Carnaval, passant per Sant Joan i les festes majors dels barris, fins a la
Castanyada i el Nadal totes incloses en el cicle “Sopa de Lletres”. S’ha
realitzat un programa especial per les festes de la Mercè 2002 i el Nadal
2002.
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- Carnestoltes. Es van programar 4 activitats a les biblioteques de
Guinardó, Vapor Vell, Nou Barris i Les Corts. Per donar una major
coherència en la programació, es va encarregar als mateixos
programadors que van dissenyar el carnaval de tota la ciutat. El disseny
de l’activitat Per carnaval tot si val ha estat innovador: una dramatizació
del rei carnestoltes que donava peu a explicar la tradició arreu del món.

- Festa de Santa Eulàlia. Es van programar 4 activitats infantils “La Laia
porta la festa a la biblioteca” que aprofundeix sobre la relació entre les
dues patrones de Barcelona (Mercè i Eulàlia). Es van dur a terme a la B.
Barceloneta, B. Guinardó, B. Nou Barris i B. Les Corts. També es va fer
una conferència sobre el Pas de Santa Eulàlia per Barcelona a la B. Sofia
Barat. L’activitat consistia en una dramatització de la vida de Santa
Eulàlia en la qual hi intervenia la Mercè, fet que donava peu a explicar el
“co-patronatge de la ciutat”. Donada la bona acceptació, es va utilitzar la
mateixa producció per a les festes de la Mercè, però modificant el guió,
fent protagonista a la Mercè.

- Sant Jordi 2003. Aquest any s’ha iniciat el pregó de la lectura com a acte
central, institucional i emblemàtic del foment de la lectura de les
biblioteques. Es va iniciar l’experiència convidant a Quino, dibuixant de
còmic i autor d’entre d’altres del personatge de la Mafalda. L’autor va ser
entrevistat per Miquel Giménez, periodista. L’acte es va dur a terme al
Saló de Cent i va ser presidit per l’Alcalde, amb l’assistència de 700
persones. El conjunt del programa d’actes de Sant Jordi va incloure totes
les activitats fetes a cadascuna de les biblioteques junt amb el programa
“Rambla Digital” fet en col·laboració amb Lletra de la UOC i l’ICUB. La
pàgina web han estat en funcionament 15 dies, del 16 a 30 abril, ha
tingut 2.803 visitants únics, en un total de 4.994 sessions i 55.520
peticions. Per ser una primera experiència pilot i alhora el poc temps per
fer la comunicació ja que va ser molt pròxim a la Setmana Santa valorem
que ha estat exitós.

Dins del mateix programa es va incloure les visites a les biblioteques Vila
de Gràcia i Guinardó- M.Rodoreda que van ser organitzades pel COBDC,
així com la sortida de les biblioteques al carrer amb diverses parades.

- Festes de la Mercè . La Mercè espera la Laia a la Festa és l’activitat que
s’ha realitzat aprofitant l’experiència de Santa Eulàlia, amb Cèlia Milan i
Àngels Moliner. Proposta festiva realitzada en sis biblioteques de
Barcelona durant les festes de la Mercè. L’activitat consistia en convidar
al públic infantil i familiar a celebrar les festes de la Mercè. La Mercè
aquest any celebra els seus 800 anys de patrona i es per això que
l’alcalde li ha demanat que prepari un discurs per la ciutat. Ella decideix
convidar a la Laia, l’altre co-patrona de Barcelona per què l’acompanyi.
La Mercè ve a la biblioteca a preparar el discurs i a  explicar-nos
llegendes i anècdotes de la festa mentre esperem l’arribada de la Laia.

- Nadal. Per segon any consecutiu s’ha portat a terme Un Nadal de conte
(programació infantil) durant el calendari de vacances escolars. Han
estat un seguit de contes acompanyats amb uns tallers relacionats amb
els relats.
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Sopa de Lletres Aquest és el nom genèric de les activitats fetes separadament per cada
biblioteca, on destaca el nombre creixent d’accions de diversa tipologia.
També en l’apartat sobre cada biblioteca se n’han ressaltat algunes. Les
tipologies més corrents són:
− Contes i textos per a adults: Cada vegada aquest tipus d’activitat es

programa amb més força, trencat així el tòpic de que les narracions són
exclusivament per a població infantil.

- Col·loquis i conferències: gran ventall d’activitats, amb una llarga tradició
a les biblioteques.

- Tallers i jocs: Aquesta tipologia d’activitat, també es programa cada
vegada més. Es busca potenciar espais de creació a les biblioteques i els
seus programes.

− Calendari festiu: Santa Eulàlia, Sant Jordi, Festa de la Música, La Mercè,
Nadal.

− Commemoració de Dies Internacionals: de la dona, dels drets humans.
− Participació en les activitats de les Festes Majors dels barris.
− Projectes de dinamització:

− El CBB i el districte d’Horta-Guinardó van iniciar el projecte innovador
De pensament, paraula i obra celebrar conjuntament en la B.
Montbau-Albert Pérez Baró i la B. Guinardó-Mercè Rodoreda. Aquest
cicle es fa en col·laboració amb l’Aula de Poesia de Barcelona.

− Crèixer llegint. Narracions de contes en col·laboració amb l’Editorial
Empúries, Grup 62 a la Barceloneta i Les Corts.

− Eixart a Sant Martí.
− Billet d’anada. Vila de Gràcia ha participat en el cicle organitzat amb

el Centre Cívic la Sedeta.
− Premi protagonista jove. Lola Anglada i Les Corts – Miquel Llingueras

han participat en aquest premi organitzat pel consell català del llibre
per a infants i joves.

Estiu Aquest any s’ha ofert un ampli ventall d'activitats pels mesos de juliol, agost
i setembre en el que ha imperat les iniciatives adreçades al públic familiar
per aquells que es queden a la ciutat i volen gaudir d'un estiu fora de sèrie.
Junt amb les activitats ja tradicionals de les biblioteques com poden ser els
concorreguts tallers de narració oral Atrapa la paraula o les sessions de
contes a càrrec de diversos narradors d'arreu, aquest estiu les biblioteques
s'han endinsat també en tot un seguit de propostes teatrals de petit format
amb el cicle Sente teló, així com en una divertida sèrie de jocs de taula i
gimcanes entre llibres que barregen l'art, la literatura i la creativitat. També
s’ha fet tallers de còmic i d'il·lustració, itineraris, així com algunes activitats
que es van fer a les biblioteques en horari nocturn: xerrades, videofòrums,
tallers d'internet, grups de conversa...

Algunes de les activitats concretes han estat:
- Nit argentina: literatura, dansa i música
- Cantautores: nous músics i cantants que interpreten les seves creacions

musicals
- Curtmetratges: en col·laboració amb l’escola de cine Sacs
- Tallers d’Il·lustració i Còmic
- Gincanas: Acosten els nens als serveis que ofereix una biblioteca, alhora

que fomenta el treball en equip.
- Recitals de Poesia: Excel·lent combinació de  poesia i música
- Teatre: Cecilia Bellorín; Un Passeig per els gran autors del jazz
- Narració Oral: S’han realitzat espectacles específics per a nens i per a

adults.
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Col·laboracions en
cicles i

programacions
d’altres institucions

culturals

Les Biblioteques de Barcelona han treballat enguany per ser presents a la
ciutat. Una de les estratègies ha estat programar o cedir els espais per tal
que aquests centres culturals fossin agents actius en les diferents
convocatòries culturals de la ciutat. Alguns exemples han estat:

Dia de la dona treballadora  8 de març. Cicle de xerrades que van iniciar a la
B. Montbau el 6 de març i que es va cloure al setembre amb un total de 7
conferències al voltant de la dona i temes d’actualitat.

En el marc dels 60 anys del Museu d’història de Barcelona s’ha fet una
activitat en col·laboració dins el cicle La ciutat per dins de l’Aventura de
llegir: La vida quotidiana al Monastir de Pedralbes a la Biblioteca Montbau. El
Museu d’Història de la ciutat va programar l’exposició Toros, imatge i culte a
la Mediterrània antiga del novembre al març d’enguany. La B. Vila de Gràcia
ha fet una col·laboració especial amb una explicació de contes, concurs
infantil de punts de llibre i dues conferències a part de una visita comentada.
A la B. Nou Barris també es va fer la narració de contes Mai no havia vist un
toro en directe!

També s’ha iniciat una col·laboració nova: el taller familiar de jocs romans
Lucius Minicius, Jugues amb el Lucius amb el Museu d’Història de la Ciutat,
S’ha realitzat a Vila de Gràcia i Nou Barris. S’han instal·lat uns panells sobre
aquests jocs en els vestíbuls de les dues biblioteques.

Festival de l’oralitat PARAULA. Hi han participat les biblioteques Clarà,
Benguerel i Les Corts, on narradors de diverses parts del món han explicat
contes per a adults.

Les biblioteques s’han sumat també a la resposta unànime que han fet
moltes institucions Contra la guerra a l’Irak. La B. Montbau va programar
conjuntament amb les associacions del barri una xerrada col·loqui. En el
programa trimestral de l’Aventura de llegir es va programar una conferència
amb l’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, a la B. Garcilaso.

Setmana de poesia. Les biblioteques de Barcelona s’han fet més presents en
aquesta programació. Les activitats programades van ser les següents: Viu i
pensa: Homenatge a Rafael Alberti a la B. Guinardó-Mercè Rodoreda, 78
assistents (9 de maig); Bestiari, espectacle de titelles de L’Estenedor, 65
assistents (12 de maig). Al Palau de la Virreina es va instalar l’exposició Tant
Imatge com Paraula, en la qual es feia una fotointerpretació de 16 poemes
de diferents autors sobre la ciutat de Barcelona (del 7 al 19 de maig.

Saló del Còmic. La B. Ignasi Iglésias-Can Fabra va participar en el Saló
Internacional del Còmic de Barcelona amb una programació d’activitats
paral·leles: Exposició “Historia de una página”, Taula Rodona “Els nous
historietistes”, una conferència del dibuixant Tim Sale i la presentació del
Còmic “La peña de la precariedad contra los super siniestros laborales”.

Festa de la música . Per segon any consecutiu les biblioteques de Barcelona
han ofert una activitat especialment dissenyada per la Festa de la Música, 21
de Juny. Les biblioteques participants van ser : B. Collserola-Josep Miracle,
B. Xavier Benguerel, B. Nou Barris, B. Can Fabra.

Converses abans d’aixecar el teló. També per segon any, les biblioteques de
Barcelona s’afegeixen al Festival d’estiu de Barcelona amb la programació
Converses abans d’aixecar el teló. Les activitats realitzades el mes de juny
van ser:
- La Perritxola, B. Les Corts-Miquel LLongueras, 11 de juny.
- El Mestre i Margarida, B. Guinardó-Mercè Rodoreda, 12 de juny.
- El hilo de Ariadna, B. Vapor Vell, 16 de juny.
- L’hora en què res no sabíem els uns dels altres, B. Ignasi Iglésias-Can

Fabra (anul·lada pels ponents)
- Electra, B. Guinardó-Mercè Rodoreda, 18 de juny.
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Proposta 2003. Festival internacional de poesies + polipoesies. Del 5 al 8 de
novembre. Enguany les Biblioteques de Barcelona han estat presents al
Festival amb dues accions: GEOGRAFIES amb Albert Mestres i Josep Ramon
Roig, una sessió i amb Josep Sou i Dolors Miquel l’altra, ha estat a la
biblioteca Fort Pienc. El conjunt de la resta d’actes s’han dut a terme al
CCCB.

La Tardor de l’evolució. Tardors científiques de Barcelona. Les Biblioteques
de Barcelona han participat per segon any consecutiu en aquest cicle
realitzant 3 conferències, durant el mes de novembre, a les biblioteques de
Bonnemaison, Garcilaso i Montbau, dins el programa de l’Aventura de Llegir.
El cicle ha estat organitzat per  l’Observatori Científic de la Ciutat
Mediterrània, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Caja de Ahorros del
Mediterraneo.També dins aquest programa, la biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda ha participat en El cel de Barcelona, organitzat per IMEB. També es
va publicar la guia de lectura, dins la col·lecció mensual editades per les
biblioteques de Barcelona.

El Museu Marítim va presentar l’exposició Llamp de rellamp: Tintin i el mar.
El CBB ha participat amb un cicle d’activitats de foment de la lectura
relacionades amb l’exposició, dins el programa de L’Aventura de Llegir.  El
cicle consistia en diverses conferències per a joves i adults i en una activitat
per al públic infantil.
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5. EL TREBALL COOPERATIU

La cooperació amb els agents culturals i amb els agents del territori és
fonamental perquè la biblioteca pública desenvolupi les tasques que té
encomanades. Les Biblioteques de Barcelona han realitzat aquest 2003 una
important tasca cooperativa amb un gran nombre d’institucions i
organitzacions, des de les relacions internacionals, la cessió d’espais, la
col·laboració amb editorials, la presència a salons, les accions de suport a la
recerca, la participació en processos de planificació estratègica i
l’organització de la Comissió de Lectura Pública de la ciutat de Barcelona i de
les comissions de lectura pública en alguns districtes de la ciutat.

CONVENIS I
COL·LABORACIONS

La biblioteca ha de ser promotora de la cooperació amb altres agents
culturals, econòmics i socials de la ciutat. Des del CBB es desenvolupa
constantment l’anàlisi conjunta amb altres serveis municipals sobre quins
serveis comuns poden tenir amb les biblioteques; els interlocutors en
aquesta anàlisi són els arxius històrics dels districtes, les oficines d’atenció al
ciutadà i la coordinació amb serveis com Barcelona Informació. Arran del
treball amb el carnet i amb la promoció d’activitats el nombre de
col·laboradors s’ha ampliat molt. Actualment les entitats amb acord són:

Col·laboracions i acords de mitjà i llarg termini
- 3xtr3s Teatre (en conveni)
- Auditori (en conveni)
- Botigues de museus
- CCCB
- Cinema Maldà
- Cinemes Icària
- Cinemes Verdi
- Espai Escènic Joan Brossa (en conveni)
- Exposicions del Palau de la Virreina
- Grup Balañà
- Lauren Films (en conveni)
- Llibreria La Ploma
- Llibreries Crisol
- Llibreria Catalònia
- Llibreria Guia
- Llibreria La Central (en conveni)
- Mercat de les Flors
- Prometeatre (en conveni)
- Sales Alternatives de Teatre (en conveni)
- Teatre Lliure
- Teatre Poliorama
− Teatre Nacional de Catalunya
− Universitat Oberta de Catalunya
− Museu Marítim de Barcelona
− Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
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Col·laboracions puntuals per a activitats, presentacions, etc.:
- Agència literària Carme Balcells
- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
- Associació de Músics de Jazz
- Edicions 62
- Editorial Alfaguara
- Editorial Anagrama
- Editorial Destino
- Editorial Edebé
- Editorial Proa
- Escola d’Estudis de l’Àsia Oriental
- Goethe Institut
- Mostra de Teatre de Barcelona
- Orquestra Simfonietta
- Random House Mondadori
- Taller de Músics
− Transports Metropolitans de Barcelona
− Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Cooperació amb
editorials i salons del

món de l’edició

Aquest any 2003 s’han mantingut els contactes amb diverses editorials de
Barcelona per tal que es vinculin als programes de foment de la lectura del
CBB, alhora que se’ls ofereix les biblioteques com a espais idonis on fer
presentacions de les seves novetats editorials i altres activitats. Hi han
col·laborat Alfaguara, Edebé, Random House Mondadori, Ed. Siruela, el Grup
62, SERRES, RBA-La Magrana.

Quant a activitats concretes:
- RBA Libros i el CBB van presentar conjuntament a Charles Baxter,

guanyador del Premi Llibreter 2002 amb la novel·la “El festí de l’amor”, a
la Biblioteca Can Fabra el 7 de febrer.

- Quino va ser presentat conjuntament amb l’editorial Random House
Mondadori amb motiu del dia de Sant Jordi, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona

- Xerrada amb Juan José Saer amb Aleph Editores.
- Presentació de contes a diverses biblioteques amb editorial Empúries.

El CBB és present, com a representant de l’Ajuntament de Barcelona, en el
comitè organitzador de la Setmana del llibre en català i  a d’altres
esdeveniments literaris de la ciutat.

El CBB ha estat present al lliurament del Premi Herralde de l’editorial
Anagrama d’enguany a Alan Pauls, i a la 18ena edició de la Nit de l’edició
organitzada pel Gremi d’editors, així com a la celebració dels 40 anys de
l’Editorial la Galera  i al lliurament dels Premis literaris Serra d’Or.

S’ha acordat que el CBB sigui present al Consell català del llibre infantil i
juvenil. Fins ara estava representada la Diputació de Barcelona amb la Sra.
Núria Ventura al Consell general i la Sra. Teresa González Borrajo a la
Comissió executiva. L’acord preveu que a la comissió executiva hi vagin dues
representants: Sra. Borrajo i la Sra. Mireia Sala amb veu doble i un sol vot.

- Per altra banda el Consell ha organitzat aquest trimestre el XX Saló i
Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil. Se celebra a Mollerussa del 14 al 30
de novembre, i per segon any consecutiu. Dins del certamen es van
poder visitar mitja dotzena d'exposicions entre les que cal destacar un
monogràfic sobre Lletra i música, així com l'exposició de les novetats de
les diverses editorials; la mostra Selecció curs 2002/2003, que aplega els
llibres més interessants apareguts al llarg del curs i l'exposició 8è Premi
de Literatura "Protagonista jove".



  Memòria 2003  

- Al llarg del Saló hi va haver un seguit d'activitats  paral·leles: trobades
amb escriptors i il·lustradors, presentacions de llibres, representacions
teatrals, exposicions, narració de contes... Les Biblioteques de
Cerdanyola, Terrassa, Viladecans i Vapor Vell de Barcelona, també
organitzen les setmanes del Llibre Infantil i Juvenil amb l'exposició de
llibres Lletra i Música, així com la mostra de llibres més interessants
apareguts al llarg del curs i que ha estat elaborada per l'equip de crítica
de la revista Faristol.

La cogestió de la
Biblioteca de

Montbau

Des del 2001 es porta a terme l’experiència pilot de cogestió d’una biblioteca
amb una entitat veïnal a través de la signatura d’un conveni: la Biblioteca
Montbau amb l’Associació Cultural Montbau. Aquesta experiència inicia una
nova forma de col·laboració entre l’Administració i el sector associatiu de la
ciutat que pot servir de referència en la gestió d’altres biblioteques. El
conveni estableix que el CBB assumeix la gestió de tots els serveis bàsics així
com del personal assignat; la direcció del centre és exercida pel
bibliotecari/ària designat pel CBB. Per la seva part, l’Associació Cultural
Montbau –constituïda per l’antic personal de la sala de lectura de l’Associació
de Veïns– efectua tasques de suport en els serveis d’atenció, informació,
préstec i classificació de documents, i en el desenvolupament d’activitats
culturals i de dinamització de la biblioteca.

Participació en grups
de treball

En el decurs del 2003, el CBB ha participat en diversos grups de treball o ens
de coordinació tècnica, on també estan representades instàncies de la
societat civil, organitzacions privades i altres administracions públiques.

− La Taula de contrast creada alhora que la constitució del CBB és un grup
de treball constituït pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de Catalunya, la Facultat de biblioteconomia i documentació, la Fundació
Bertelsmann, el Servei de biblioteques de la Diputació i el CBB. Durant el
2003 s’ha presentat el pla d’acció i els projectes 2003 i especialment el
projecte de definició de competències professionals. Els membres de
l’equip han participat posteriorment aportant idees, suggeriments i canvis
que han estat incorporats al document en revisió, i posteriorment s’ha
presentat el document final. S’ha presentat també el pre-programa de
l’Any del llibre i la lectura i s’ha vinculat el seu comissari amb les entitats
representades en aquesta Taula.

− El grup de Sistemas urbanos del Ministerio de educación, cultura y
deportes. Aquests grups estan constituïts per representants de les
diferents comunitats autònomes i en aquest cas hi ha una representant
del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, la Sra Assumpta Carbonell, i una altra del CBB, la directora
tècnica Sra. Judit Terma. L’objectiu del grup és compartir experiències de
gestió en ciutats grans i mitjanes i elaborar un document sobre elements
de reflexió a l’entorn d’aquest fet. Fins ara s’han elaborat diversos
documents preliminars des de les diferents comunitats per tal d’iniciar el
debat i elaborar un document únic a partir del curs vinent. S’han fet
diverses reunions (la del mes de maig a Barcelona) on s’ha seguit
treballant en el document marc amb les aportacions de cada comunitat
autònoma.
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− El CBB també ha estat present als diferents grups de treball i taules
convocades per la Diputació de Barcelona, coordinats pel Servei de
Biblioteques:
− grup de lectura pública de la taula de regidors de la província.
− grup la biblioteca pública i els joves: promogut conjuntament per

Biblioteques i Joventut de la Diputació de Barcelona. La trobada va
tenir lloc el 8 de maig

− grup Biblioteques i ensenyament secundari. Es van fer 2 trobades el 14
i el 25 de maig

− grup sobre sistemes urbans i tipologia de biblioteques. De Barcelona hi
participen una directora de cadascuna de les tipologies de  biblioteca:
M. Josep Fontova (Biblioteca La Fraternitat. Barcelona), Esperança
Paños (Biblioteca Can Fabra. Barcelona), Mercè Pérez (Biblioteca
Collserola-Josep Miracle. Barcelona), i Judit Terma (Consorci de
Biblioteques de Barcelona). Per part del Servei de Biblioteques hi
participen Assumpta Bailac, Ester Omella, i Jordi Permanyer. D’altres
municipis representats: Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de
Gramenet, i Hospitalet de Llobregat. La iniciativa d'aquest grup va
sorgir del Consorci, com a una via per anar dibuixant i concretant
aquells aspectes que configuren una xarxa urbana de biblioteques. Els
temes treballats pel grup són: Relacions que s’han d’establir entre les
biblioteques de la mateixa ciutat. Definir el model de xarxa, Funcions,
Dimensió de les biblioteques central i de barri; Estructuració dels seus
espais, Personal (nombre i perfil); Perfil de la gestió d’aquestes
biblioteques, Col·lecció, Serveis, i Hores de servei i horari. La
comunicació, la coordinació interna i sobretot amb els serveis. La idea
de catàleg de serveis de ciutat, qüestions vinculades amb la Biblioteca
central i qüestions vinculades amb les biblioteques de barri.

− El CBB participa en la recent creada Comissió de selecció de recursos
electrònics. Des de la Secció de Processos Tècnics s‘està concretant un
model de biblioteca digital que ha de fer de paraigües d'algunes de les
actuacions que properament es posaran en marxa en l'entorn digital.
Una de les actuacions imprescindibles i que fins ara ha estat poc
desenvolupada és la selecció de recursos electrònics. Recursos que,
com especialistes, seleccionem per posar-los a l'abast del públic a
través de la guia temàtica que ofereix el nostre web. Aquesta serà la
tasca d’aquesta comissió. La persona del CBB que participa a la
comissió és Elena Reyes de la B. Nou Barris.

− Nascuts per llegir, un projecte impulsat pel Grup de Biblioteques infantils i
juvenils del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
juntament amb el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, pretén
promoure el gust per la lectura des del primer any de vida amb la
col·laboració de pediatres, infermeres, psicòlegs, etc. Aquest projecte ja
és una realitat a d’altres biblioteques d’Europa, en especial a Itàlia. La Sra
Sílvia Rabat, bibliotecària de la B. Les Corts-M.Llongueras, com a membre
del Grup de Biblioteques infantils i juvenils del Col·legi de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, ha estat una de les impulsores del
projecte i hi està treballant intensament. Ha presentat al grup les
diferents activitats que des del CBB s’estan portant a terme, a l’hora que
la B. Les Corts s’ha ofert com a centre pilot per tal d’impulsar les primeres
accions d’aquest programa del COBDC. S’ha presentat el projecte al Dr
Joan Jané, cap d’assistència primària de l’Institut Català de la Salut i al
Dr. Josep M. Mauri, president de la Societat Catalana de Pediatria.

− Al COBDC es va fer una presentació del projecte i del grup Lectura fàcil on
va ser present el CBB. Es va acordar amb el representants del grup
d’incloure’ls en la convocatòria de la propera Comissió de lectura pública
de la ciutat.

− El CBB s’ha reunit amb la coordinadora del Programa sobre civisme  que
està impulsant l’Ajuntament a través de la Regidoria d’educació. S’ha
contactat amb les diferents àrees de l’Ajuntament per fer una recollida
d’idees i programes possibles a impulsar, i s’han presentat les grans línies
de treball que proposa el Pla.
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− El CBB ha iniciat una coordinació periòdica amb el Consorci de
Normalització Lingüística per tal de pensar serveis conjunts i la difusió de
les biblioteques entre els nous usuaris de cursos de català. Així mateix es
vol fer un lot de material d’autoaprenentatge que estigui en biblioteca de
cada districte. La definició de línies de coordinació quedarà reflectida al
Pla d’acció 2004.

Participació en
processos de

planificació
estratègica

La participació activa i proactiva del CBB en processos de planificació
estratègica o similars (encara que no portin exactament aquest nom) és una
de les tasques més rellevants per tal d’aconseguir que les biblioteques
adquireixin una forta centralitat com a equipament cultural de la ciutat del
coneixement.

− El CBB ha participat en la comissió de “capital humà” del Pla estratègic
metropolità . Aquest grup tracta especialment sobre la formació
permanent, la formació contínua laboral, la formació professional, l’oferta
laboral i la demanda de formació. S’ha realitzat la presentació del
document preliminar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

− El CBB és present a la Taula interdepartamental de joventut de
l’Ajuntament de Barcelona. S’ha organitzat una Jornada de joventut al
Palau de Pedralbes, en la qual es va fer contrast de diferents experiències
de polítiques públiques de promoció de l’oci nocturn, com ara el Pacte per
la Nit de la ciutat de Barcelona.

− L’IMEB ha convocat de nou els diferents grups del Projecte educatiu de
ciutat (PEC) per tal de fer-ne una readaptació i plantejar diversos
projectes d’intervenció. EL CBB ha estat convidat a participar en el grup
sobre societat de la informació i mitjans de comunicació. El grup de treball
ha fet 3 trobades que s’han dut a terme a 3 biblioteques de la ciutat:
Ignasi Iglesias – Can Fabra, Vapor Vell i Vila de Gràcia. El Plenari del
“PEC” va tenir lloc el mes de març al CCCB i en el marc del mateix es va
realitzar una visita a la Biblioteca Ignasi Iglesias – Can Fabra i es va
presentar el servei de diversitat cultural de la Biblioteca Sant Pau – Santa
Creu. En el marc d’aquest grup el CBB inicia l’elaboració de projectes
comuns amb Vilaweb pel que fa a la difusió de la cultura telemàtica i a les
futures aules multimèdia. S’ha fet la sessió plenària de presentació de
projectes de la Comissió de Mitjans de Comunicació i Societat de la
Informació del PEC que va tenir lloc el dimecres 29 d’octubre de 2003, a
les 18.00 h, a la Sala d'Actes de l’Institut d’Educació de Barcelona. L'ordre
del dia va ser el següent: Presentació del treball realitzat des del Plenari
del PEC del març fins al dia d'avui; Presentació de l'esborrany del Pla
d'Acció de la Comissió: llista de projectes; Torn obert d'intervencions per
completar i millorar l'esborrany; Informació sobre el PEC OBERT;
Informació sobre les Jornades del PEC sobre Educació i Civisme i Pla
d'Acció del PEC 2004 – 2007.

− Consell de coordinació pedagògica. El CBB participa en aquest Consell i
aquest curs s’ha proposat que la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra sigui
la seu, el proper febrer del 2004 d’una sessió del mateix consell en la qual
està previst presentar els nous materials didàctics de les visites de
coneixement de les biblioteques.
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− El CBB, el Servei de Biblioteques de la Diputació i la Fundación German
Sánchez Ruipérez han arribat a un acord per tal de treballar conjuntament
en un nou programa cooperatiu anomenat TIBIDABO. L’objecte del mateix
és disposar d’elements d’anàlisi comparatius de les xarxes de biblioteques
públiques de la ciutat i de la província de Barcelona en relació amb xarxes
d’altres ciutats i territoris de característiques similars a l’àmbit europeu.
L’Estudi comparatiu de la situació actual i l’evolució del servei de
biblioteca pública a ciutats i regions d’Europa pretén oferir:

- 1.- Una visió sintètica de la situació i evolució de les BP des de l’any
2000 al 2003, en relació a la població a la qual presta serveis, a partir
d’un grup d’indicadors que reflecteixin la capacitat de servei de les BP,
els seus recursos informatius, humans i econòmics, i l’activitat i ús
que li donen els ciutadans.

- 2.- Una informació similar d’altres ciutats i regions d’Espanya i
Europa.

- 3.- Una anàlisi comparativa de les diferents situacions, tenint en
compte les similituds i diferències que presenten de partida, la seva
evolució i tendències en el període estudiat.

S’ha acordat el conveni a signar per les 3 institucions i s’han demanat a
diferents ciutats la seva adhesió.

− El CBB ha acordat amb l’Oficina d’Avaluació de serveis i qualitat de la
Diputació de Barcelona elaborar durant el curs 2003-2004 un estudi sobre
l’Avaluació de la satisfacció als 10 districtes de la ciutat. Aquest informe
seguirà la metodologia del primer l’estudi sobre l’Avaluació de la
satisfacció que la Diputació ha realitzat a 13 municipis de la província de
Barcelona, i que va ser presentat el mes d’abril. Està previst realitzar
entrevistes telefòniques a un total de 400 usuaris de biblioteques per
districte. Tant la metodologia com el procés de recollida i elaboració de
l’estudi es treballarà conjuntament entre els tècnics de cada districte i el
Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’Oficina d’avaluació de la
Diputació de Barcelona. Aquest estudi serà una eina indispensable per
conèixer el perfil sociòlogic i els hàbits dels usuaris de les biblioteques i
per mesurar la satisfacció dels usuaris, l’opinió i la valoració que fan dels
serveis que oferim i dels que podríem donar. i pot convertir-se en un
instrument bàsic en la gestió i millora del servei bibliotecari. S’ha
presentat el projecte als 10 districtes i s’ha fet passar l’enquesta original
perquè s’hi puguin fer les esmenes corresponents.

− El CBB rep la proposta d’ESADE de treballar conjuntament en l’elaboració
d’un cas per a cursos de formació en administració pública i cultura que
expliqui el procés d’elaboració i aprovació del Pla de biblioteques i el
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

L’Associació d’Amics i
Amigues de les
Biblioteques de

Barcelona

S’ha treballat des de la Direcció de Programes dels serveis centrals del CBB
amb la incipient Associació d’Amics i Amigues de les Biblioteques i en el marc
de l’acord de col·laboració signat, entre l’associació i el CBB, s’han dut a
terme diverses accions de difusió de la lectura i de coneixement de les
biblioteques. Cal destacar:
− Taller d’escriptura creativa
− Campionat d’escacs
− Instal·lació d’un estand a la Rambla – Palau de la Virreina el 23 d’abril,

diada de Sant Jordi.
− Grup de cinversa en anglès
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Col·laboracions i
cessions d’espai

Durant el 2003 s’han fet 200 cessions d’espais, a 11 biblioteques i 1 sala de
lectura, per a usos vinculats a centres educatius, presentacions de llibres,
xerrades, reunions i rodatges. Cal destacar algunes de les activitats que
s’han acollit:
− un espai de la B. X. Benguerel per a formació al Consorci de Normalització

lingüística
− les sessions del Projecte educatiu de ciutat
− la reunió de la secció de marqueting de la IFLA
− el sopar de cloenda de FESABID
− la reunió del grup de biblioteques infantils del COBDC
− el Club de la Unesco
− la comissió del Mil·leni a la B. Barceloneta
− el grup investigador de postgrau en medi ambient

Un dels indicadors que ha crescut és la quantitat de rodatges duts a terme a
biblioteques per tal de fer espots amb imatge indirecta de biblioteques,
reportatges sobre el tema o anuncis publicitaris d’altres temes fonamentats
en biblioteques. S’han fet 4 sessions fotogràfiques i 7 rodatges.

LA COMISSIÓ DE
LECTURA PÚBLICA

Un dels objectius de les Biblioteques de Barcelona és la cooperació amb el
conjunt d’institucions públiques i privades vinculades al món de la cultura i
l’educació a fi d’apropar aquests equipaments a les demandes de la societat.
Per aquest motiu el 1999 es va crear la Comissió de Lectura Pública. Les
funcions d’aquesta comissió, regulades per la Llei de biblioteques del
Parlament de Catalunya del 1993, són:
- Col·laborar amb la biblioteca central urbana en el compliment de les

seves comeses.
- Analitzar les necessitats d’equipaments o de serveis del municipi.
- Programar activitats de promoció i estímul de l’ús de les biblioteques.
- Coordinar l’actuació de les biblioteques públiques i les escolars.
- Dur a terme qualsevol altra funció que li assigni l’Ajuntament.

El 22 d’octubre de 2003 va tenir lloc, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament
de Barcelona, la cinquena sessió plenària de la Comissió de Lectura Pública.
En aquesta edició van ser presents les biblioteques de districte i/o de
referència de la ciutat de Barcelona. La sessió va ser presidida pel regidor de
cultura de l’Ajuntament, amb presència d’altres regidors de la ciutat i
representants de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
alhora que del conjunt del sector bibliotecari. Les ponències presentades van
ser:
- Any 2005 del llibre i la lectura. Les biblioteques públiques a la Barcelona

a càrrec del Sr. Ferran Mascarell.
- Informe sobre l’estat i seguiment del Pla d’acció a les biblioteques

escolars de la ciutat de Barcelona a càrrec de la Sra. Marina Subirats.
- Informe de les biblioteques especialitzades de museus municipals.

Accions principals a càrrec de la Sra. Núria Fradera.
- Informe de situació sobre la Biblioteca central a càrrec de la Sra. Maria

Dolors Portús.
- Informe de l’estudi qualitatiu sobre el perfil dels usuaris de la xarxa de

biblioteques municipals de la província de Barcelona a càrrec del Sr.
Salvador Gausa.

- Informe sobre el pla d’acció de les Comissions de lectura pública de
districte a càrrec de la Sra. Marta Clari.



  Memòria 2003  

Les comissions de
lectura pública de

districte

El plenari municipal va aprovar, al segon trimestre del 2002, les normes
reguladores de les comissions de lectura pública de districte, procediment
vinculat a la descentralització de l’Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de lectura pública de Ciutat Vella va fer la seva primera sessió
preparatòria el darrer trimestre del 2002, on van assistir els membres fixes.
La reunió va servir per explicar els objectius de la CLP de ciutat i de districte i
recollir la primera visió que les institucions i entitats presents tenien sobre el
futur d’aquesta comissió. Es va valorar necessari conèixer a fons tots els
agents participants i per això es va proposar que des de serveis personals del
districte es contacti amb cadascuna de les entitats participants i amb d’altres
de possibles per analitzar la seva vinculació i aportacions a la CLP.

La Comissió de lectura pública de Sants-Montjuïc es va constituir el 10 d’abril
d’aquest any 2003. La formen un total de 15 membres La reunió va servir
per explicar els objectius generals i el pla d’acció. En una segona trobada es
va convidar alguna institució més del districte per avançar en la coordinació
conjunta d’iniciatives entre biblioteques escolars, accions a les biblioteques i
nous projectes, i hi van sorgir algunes idees de treball conjunt. Les
Biblioteques de Sants-Montjuïc estan interessades a donar prioritat a
projectes relacionats amb les Àrees Infantils. Per això volen crear:
− Un catàleg de serveis a les escoles: amb la creació de materials ad hoc, la

cessió de lots, la programació de visites, la coordinació de treballs de
recerca i crèdits de síntesi, etc.

− Un projecte d’ús autònom de la biblioteca per part de les escoles:
consistiria en la realització de visites per a mestres i professors, per tal
que ells poguessin fer la visita per ells mateixos amb els seus alumnes i la
possibilitat de cedir-los l’espai perquè els alumnes desenvolupin els seus
treballs.

S’ha posat en marxa una campanya de comunicació al sector educatiu del
districte, a proposta de la CLP.

La Comissió de lectura pública de Sarrià- Sant Gervasi es va constituir durant
el primer trimestre del 2002. La formen un total de 12 membres. Durant el
2003 ha mantingut el seu funcionament amb la reunió dels membres fixes
inicials a la Seu del Consell municipal. Els temes tractats aquest primer curs
han estat la col·laboració entre biblioteques públiques i escolars, la necessitat
d’elaborar un programa de foment de la lectura i cultural per adolescents i
joves, i les biblioteques escolars i la seva obertura en horari extraescolar, i
també la necessitat de potenciar la gent gran aportant formació per al seu
accés a la informàtica.

La Comissió de lectura pública de Sant Andreu va iniciar el seu funcionament
amb una primera reunió plenària amb el conjunt de membres (s’han triat els
membres fixes i els variables) a la Biblioteca Ignasi Iglesias – Can Fabra
l’octubre de 2002. La reunió va ser presidida pel regidor del districte i va
servir per explicar els objectius de la CLP de ciutat i de districte i recollir la
primera visió que les institucions i entitats presents tenien sobre el futur de
la comissió. La diversitat d’institucions presents i el conjunt de propostes
presentades planteja la necessitat de crear diversos grups de treball que
avancin amb les propostes i plantegin un pla de treball a la propera sessió
plenària. Els grups creats són:El fet distintiu de la lectura pública a Sant
Andreu: activitats i serveis únics i singulars; El fons documental històric i
accions per donar-lo a conèixer; escola i biblioteca: estratègies per a una
millor vinculació.. Aquests grups s’han trobat durant el 2003 a la biblioteca.

La Comissió de lectura pública de Sant Martí va iniciar el seu funcionament
amb una primera reunió amb els membres fixes a la Seu del Consell
municipal el novembre de 2002. La reunió va servir per explicar els objectius
de la CLP de ciutat i de districte i recollir la primera visió que les institucions i
entitats presents tenien sobre el seu futur. Es va proposar passar una
enquesta per tal de tenir un diagnòstic dels serveis que s’ofereixen al
districte. A partir de l’anàlisi la comissió treballarà possibles projectes de
cooperació entre institucions. Degut a l’amplitud de temes que varen sorgir,
es va decidir centrar el treball en l’elaboració d’un mapa de la situació actual



  Memòria 2003  

al districte amb tots els agents sòcioculturals, per després concretar accions
conjuntes amb el CRP, el tècnic referent d’educació i les escoles interessades
i alguna experiència pilot encaminada al foment de la lectura.

ANY DEL LLIBRE I LA
LECTURA 2005

El 2005 es compleix el 400 aniversari de la publicació de El Quixot de Miguel
de Cervantes, una data important per a la cultura universal, i important per a
Barcelona perquè és en aquesta novel·la del segle XVII on ja es constata el
seu lloc capdavanter en el món editorial.

Per commemorar aquest aniversari el 19 de setembre de 2003 el Consell
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, reunit en sessió ordinària, va decidir
per unanimitat declarar l’Any del Llibre i la Lectura per al 2005.

A la celebració han estat convidats a participar i protagonitzar l’esdeveniment
el conjunt d’agents que formen part del món del llibre i la lectura: autors,
editorials, llibreries, impressors, lectors... i, òbviament, les biblioteques. Per
això el Consorci de Biblioteques de Barcelona formarà part del Consell
Promotor i participarà activament en l’organització de tot tipus d’activitats.



  Memòria 2003  

RELACIONS
INTERNACIONALS

En l’àmbit internacional, el CBB és membre de l’IFLA (Federació Internacional
de Biblioteques), la qual representa els professionals de les biblioteques, i
d’INTAMEL (Associació Internacional de Biblioteques Metropolitanes), una
xarxa de biblioteques de grans àrees metropolitanes europees. L’INTAMEL és
una institució de referència pel que fa a estàndards i criteris de funcionalitat
de les biblioteques públiques.

- Durant el 2003 ha tingut lloc la reunió d’hivern de la secció de Gestió
i marketing a Barcelona, on participa Àngels Massisimo. Una de les
sessions de treball es va dur a terme a la Biblioteca Ignasi Iglesias –
Can Fabra i allà se’ls va mostrar el programa de les Biblioteques de
Barcelona i el darrer centre inaugurat a la ciutat. A la trobada hi va
assistir el jurat del Premi de marketing i relacions públiques. Per altra
banda el CBB ha presentat candidatura, que va ser acceptada, de la
Sra. Mònica Medina, a la secció de biblioteca pública de l’IFLA. La
voluntat és tenir un paper més actiu en l’organització i ser present en
una de les seccions més vinculades a la tasca pròpia del CBB.

- En la trobada prevista per al mes d’agost a Berlín es va fer la
presentació de la nova membre representant de la xarxa de
biblioteques de la ciutat de Barcelona. Durant aquesta trobada es va
recollir el premi atorgat al projecte d'Itineraris Literaris del Consorci
de Biblioteques de Barcelona (premi IFLA 3M Marketing Award).
Aquest guardó premi és atorgat a les iniciatives de biblioteques que
han destacat per la seva vessant creativa, original, pressupost
realista i implicació de nous públics.

- La  següent trobada de l’INTAMEL 2003 va tenir lloc a Rotterdam
(Holanda). En el congrés es va donar a conèixer el sistema de
biblioteques publiques a  Holanda, es va visitar la Biblioteca central
de Rotterdam, el Servei i Centre  de  música, els serveis de suport  a
biblioteques  a Leidschendam,  la  Biblioteca central de The Hague, la
Biblioteca pública d'Utrecht,  la  Biblioteca pública d'Amsterdam i es
va donar a conèixer els projectes de futur de Rotterdam i
d'Amsterdam. La conferència va comptar amb representants de les
ciutats de Shanghai (Xina) Singapore (Malasia), Sant Louis (EEUU),
Riga (Lituània), Zagreb (Croàcia), Budapest (Hongria), Praga
(República Txeca), Copenhagen (Dinamarca), Oslo (Noruega),
Antwerpen (Bèlgica), London (Anglaterra), Zürich (Suïssa), Bremen i
Berlín(Alemanya), París i Lyon (França), i Barcelona (Espanya).
L'equip directiu de l'Associació va organitzar la "Business Meeting".
En el marc d'aquesta reunió es va decidir, dins la reorganització
iniciada a IFLA, reconvertir aquesta  Round table (RT's) en una secció
oficial de la IFLA.  La  propera  Intamel  Conference està prevista de
celebrar a la ciutat de Singapore. Per tenir més informació de la
mateixa es pot consultar a www. Ifla.org. Actualment  INTAMEL  té
90 membres i ofereix diversos serveis: la trobada anual per conèixer
a fons el sistema bibliotecari d'una ciutat, la llista de distribució
d'informació INTLIB, les estadístiques i dades bàsiques de la ciutat.

- La Fundació Bertelsmann ha invitat al CBB a participar en una taula de
debat i formació a nivell europeu vinculada a la xarxa International
Network of Public Libraries creada fa sis anys. Actualment, aquesta xarxa
internacional de biblioteques públiques està composta per 15
biblioteques de 10 països a tot el món i té com a finalitat aprofundir en
tots els aspectes que conformen el treball a les biblioteques per tal que
les persones que hi treballen puguin compartir el que fan i desenvolupar
noves formes, aportar solucions, donar-se a conèixer i convertir-se, en fi,
en una plataforma de professionals interessats en aprendre i en donar un
millor servei públic.
- En representació del CBB hi ha participat l’Angelina Cabré, directora

de la Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. El tema final triat és:
Treball per al foment de la lectura a infants de 0 a 7 anys. El grup
que treballa aquest tema estarà format per l’Angelina Cabré
(directora de Les Corts-Miquel Llongueres), per Susan Kent directora
de LA Public Library (250 punts de servei a la ciutat) i Alwin Müller-
Jerina director de l’Stadtbibliothek de Neuss (Alemanya).

- Durant el 2003 s’han celebrat diverses trobades d’aquest grup de



  Memòria 2003  

treball: a Utrech, a Los Angeles (durant el viatge s’han realitzat
reunions de treball i algunes visites a biblioteques públiques). A
Gutersloh, Alemanya, on hi ha la seu de la fundació Bertelsmann es
va fer una reunió general de la xarxa, i s'hi discutí el futur de la
xarxa i els esbossos dels treballs de recerca elaborats pels diferents
grups de treball.

- A finals d'octubre (del 24 al 27) es va rebre la visita del Sr. Alwin
Müller-Jerina, director de la biblioteca de la ciutat alemanya de
Neuss. El motiu de la trobada fou el d'ultimar els detalls per poder
finalitzar el treball de recerca.

- Finalment, el 8 de desembre, s'envià a la Fundació Bertelsmann el
treball, que duu per títol Public Libraries' Reading-Programs for Pree-
Schoolars: A research report. Amb la seva publicació a la pàgina web
de la International Network of Public Libraries a començaments del
2004 es donarà per finalitzat aquest cicle de la Xarxa, que ha durat
un any i mig.

- Opening the Book. El 28 de març hi va haver una trobada a la B. Can
Fabra entre aquesta institució i el CBB per tal de compartir experiències
entre professionals. La sessió, que va ser continuació d’una primera
trobada de formació i intercanvi mantinguda a “Kosmópolis, festa
internacional de la literatura”, també va comptar amb la col·laboració del
British Council de Barcelona. Els continguts tractats van ser: metodologia
i materials a utilitzar, aspectes de millora i bones pràctiques als clubs de
lectura. La assistència es va obrir també a professionals de la xarxa de
biblioteques municipals de la província. Hi van assistir 45 persones.

- Impac. La participació als premis IMPAC es planteja diferent a partir del
gener de 2004. Hi participaran la Biblioteca Vila de Gràcia i la Biblioteca
F. Bonnemaison.

- El Consorci va ser convidat a explicar la experiència de les Biblioteques
de Barcelona al Sommet mundial de la societat de la informació que va
tenir lloc a Lyon el mes de novembre. Van ser seleccionades 10 ciutats
d’entre elles Barcelona per presentar el model bibliotecari.

- Xarxa Unesco  (Sant Pau i Poblesec). La Biblioteca Sant Pau i Santa Creu
ha deixat temporalment de participar de forma activa a la Xarxa. La
Biblioteca Poble Sec té previst incorporar-se l’any vinent.

Projectes de
cooperació

internacional

Durant el darrer trimestre del 2002 la Comissió Executiva del CBB va aprovar
la proposta de destinar els diners descomptats als treballadors que van fer
vaga a un projecte vinculat a biblioteques d’alguna organització no
governamental.

El projecte triat, d’entre les 3 propostes presentades, va ser el la Biblioteca
Popular de Bella Vista . ONG: Fundación Pedro Milesi de Córdoba, Argentina.

Durant el 2003 s’han realitzat totes les accions a les quals anava destinat
aquest pressupost: obres de millora i fons, i s’ha tancat la gestió d’aquest
ajut.  Amb la constitució del grup de treball de solidaritat es decidirà quina
continuïtat pot tenir aquesta iniciativa.
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6. COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ DE LES
    BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

La difusió de les biblioteques i de les seves activitats és una de les tasques
prioritàries del CBB. Durant el 2003 la difusió s’ha dut a terme en diferents
formats a partir de nombroses iniciatives, tant dirigides als usuaris ja
existents com als usuaris potencials de les biblioteques. D’aquesta manera la
difusió ha consistit en informació específica de cada programa, servei o
activitat i també en informació més genèrica sobre el conjunt de l’oferta
cultural existent a les biblioteques.

DIFUSIÓ DE LES
IBLIOTEQUES I DE

LES ACTIVITATS QUE
S’HI ORGANITZEN

Materials editats pel
CBB

La difusió pròpia de les biblioteques es realitza mitjançant la web del CBB
(premi 2002 “Yahoo! en català”), les noves agendes trimestrals (un format
que ha gaudit de gran èxit), l’edició de major nombre i varietat d’opuscles
informatius, l’edició de cartells i pòsters i el treball de difusió de cadascuna
de les biblioteques (mitjançant els “temes d’interès” o els “fulls informatius”).

Les agendes trimestrals: Aquest és un producte que pretén mostrar la
diversitat de la totalitat d’activitats i accions que es duen a terme a les
biblioteques, els serveis culturals vinculats al carnet de biblioteques i algunes
recomanacions de serveis i lectures. La tirada s’ha reduït a 20.000 exemplars
per trimestre i es distribueix des dels propis centres, col·laboradors,
llibreries, punts d’informació i museus, entre altres. Proposa a més alguns
jocs per comprovar la memòria dels lectors i un seguit de manies que són el
fil conductor de les agendes trimestrals. La llista de manies del lector s’ha
concretat en:

- La mania de llegir-ho absolutament tot
- La mania de llegir en una determinada butaca
- La mania de llepar-se els dits per passar les pàgines
- La mania de llegir al lavabo
- La mania de llegir al llit
- La mania de llegir la revista del veí
- La mania de llegir-ho tot, però tot
- La mania de fer servir el llibre de parasol
- La mania de fer servir els llibres com a somnífer
- La mania de fer piles amb els llibres pendents i els llibres a mig llegir
- La mania de llegir caminant pel carrer
- La mania de guardar flors entre les pàgines d’un llibre

Mapa és un producte que recull el conjunt de serveis fixes que es donen a les
biblioteques. Té format de butxaca i aquest trimestre també s’ha elaborat en
format gran per tenir-ne un a cada biblioteca que transmeti la idea de xarxa i
de serveis compartits entre les 28 biblioteques existents.

Opuscles informatius: Cadascun dels serveis i programes de difusió de la
lectura gaudeix d’un opuscle informatiu:
- Serveis: UOC, servei de préstec, préstec a domicili, horaris, infantils,

internet, ...
- Programes: clubs de lectura, el Món dels Tovets, Aperitius Musicals,

l’Aventura de Llegir, Lletra Petita.
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Guia de lectura mensual i guies temes d’interès: S’ha mantingut i consolidat
l’edició de guia de lectura mensual amb un format i disseny similar per tot
l’any. Els temes han estat:
- Carnestoltes
- Espantem la por
- Fotografia
- Disseny
- Quino i còmic social
- Poesia i còmic
- Museus del món
- Cinema, música i literatura
- Biblioteques del món
- Ciència (evolució)
- Trànslit
- Astronomia.

Junt amb aquesta guia mensual s’han realitzat un conjunt de guies a moltes
de les biblioteques a l’entorn de temes d’interès i/o les activitats previstes.
Vinculades al cicle de l’Aventura de llegir s’han fet  guies de lectura sobre:
- De clàssics i erotisme
- George Orwell Més enllà de 1984
- Vides de tinta
- Notes d’Àsia
- Gastronomia i literatura
- Viatgers d’ara

Fulls informatius i projectes singulars. Biblioteca per biblioteca : vinculats per
una banda a la informació mensual i de la difusió dels serveis i/o projectes
singulars. Actualment s’editen 13 fulls que impliquen a 16 biblioteques: B.
Bonnemaison – t’interessa? (adults i infants), B. Barceloneta – tela marinera,
B. Sant Pau - Santa Creu – clau de volta, B. S. Barat amb “la biblioteca a...”,
B. F.Candel – candela, B. Vapor Vell – a tot vapor (electrònic de novetats),
biblioteques de Nou Barris (B. Nou Barris, B. Torre Llobeta, B. Roquetes i B.
Canyelles)– calidoscopi (adults i infants), B. Torre Llobeta – notícies de ..., B.
Canyelles – Poemar, B. Garcilaso – g de garcilaso i B. I. Iglesias – dia a dia.
S’incorpora també el nou Butlletí informatiu de la  Biblioteca de Montbau
anomenat El Pont de la biblioteca Montbau  amb l’objectiu de difondre les
activitats, les novetats, els nous serveis... de la biblioteca i a la B. El Carmel
– Juan Marsé The Carmel Times (infantil) i Cròniques Marsianes.

També hi ha hagut dues editorials i una llibreria que han reforçat la nostra
difusió:
- Grup 62. Targetó del cicle en comú Vides de tinta, a més d’un targetó

d’una de les activitats sobre Orwell.
- RBA-La Magrana. Xerrada sobre Charles Baxter.
- Llibreria Guia (ha enviat un mailing electrònic).

Respecte a la difusió de projectes singulars s’ha mantingut l’edició trimestral
del tríptic trimestral sobre circ des de la B. Nou Barris,  l’escriptor del mes a
la B. Barceloneta i també la B. Vila de Gràcia amb el fulletó i póster mensual
sobre les activitats destacades.

Destacar també algunes de les iniciatives com: butlletins de novetats i
recomanacions, díptics especials ( internet per a gent gran, crítica
cinematogràfica, publicacions periòdiques), cartells, postals (exposicions),
dossiers, etc.
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Materials editats amb
altres institucions

Per altra banda destacar els materials editats conjuntament amb altres
institucions per a promocionar activitats conjuntes:
- Carnaval
- Festes de Santa Eulàlia
- Museu d’història de Barcelona (exposició Toros)
- Setmana de la poesia
- Festa de la música
- Museu d’Història de la Ciutat (Agenda d’activitats)
- Festival de l’Oralitat, Paraula
- Saló del Còmic i del Manga
- Festes de la Mercè
- Setmana de la ciència
- Una Barcelona de conte
- Proposta 2003: festival internacional de poesias+polipoesias.
- Dia internacional de l’autor empresonat (PEN Club).

CAMPANYES DE LES
BIBLIOTEQUES A

PREMSA, RÀDIO I TV

S’ha mantingut la col·laboració amb COMRàdio (i que s’ha explicat en el
capítol Patrocinadors) i s’han insertat diàriament 2 falques sobre serveis,
activitats i accions de les Biblioteques de Barcelona. Els temes tractats han
estat, entre d’altres:
- El taller de narradors
- Els tallers dinàmics sobre llibres
- La xerrada amb Charles Baxter
- Disseny amb propina
- La volta al món a la cadira
- La xerrada amb Quino per Sant Jordi
- L’exposició La bella memòria dels viatgers
- Els itineraris literaris
- L’estiu a les biblioteques
- Barcelonins d'arreu
- Aperitius musicals
- Llamp de rellamp
- El Cel del Carmel
- Dia de les biblioteques
- Mirades documentals
- Recordant Jacques Brel
- Préstec a domicili
- Translit

El programa setmanal Saló de Lectura, de BTV, és una excel·lent plataforma
de difusió de la lectura i inclou setmanalment una càpsula sobre les
biblioteques de la ciutat i la província de Barcelona.

Per altra banda BTV també ha produït algunes càpsules sobre serveis de
biblioteques : itinerari Barceloneta, xerrada de Quino al Saló de Cent, Cicle
Cortázar Vapor Vell i exposicions diverses.

La campanya general comunicativa de l’Ajuntament s’ha centrat aquest any
en l’eslògan “m’agrada viure a Barcelona” on segons el personatge i el tema
genèric s’han inclòs les biblioteques.

Per altra banda TVE ha fet una gravació a la Biblioteca Vapor Vell sobre Los
Lunis , en la qual de forma molt visual s’explicava als infants de tot l’estat el
nou model de biblioteques públiques.

El programa de difusió de la lectura Alexandria que emet el Canal 33, va
enregistrar un dels seus programes a la biblioteca El Carmel – Juan Marsé.
L’eix del programa va ser precisament l’entrevista a l’escriptor Juan Marsé, a
qui està dedicada la biblioteca.
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EL CARNET DE LES
BIBLIOTEQUES

El Consorci inicia a principis de gener del 2002 una política d’extensió i ús del
carnet de biblioteques com a carnet cultural de ciutat, és a dir que a part
dels serveis vinculats als propis centres bibliotecaris s’inicia un pla per donar
a conèixer les biblioteques, els seus usuaris i analitzar punts en comú amb
d’altres centres culturals. S’han signats acords amb diverses institucions de
la ciutat que amb la presentació del carnet de biblioteques apliquen
descomptes en els seus serveis o hi faciliten l’accés. A continuació es detallen
els serveis als quals dóna accés el carnet:

SERVEIS “DINS”
de la biblioteca

*  PRÉSTEC:
Aquest servei permet emportar-se
documents tan diversos com ara:

• Llibres
• Discos compactes
• Cintes de vídeo
• Revistes
• CD-ROM
• DVD

* ACCÉS A INTERNET

* ACCÉS A BASES DE DADES TELEMÀTIQUES

*  ÚS DE MATERIAL AUDIOVISUAL:
com ara vídeo, dvd, cd, etc.

* FORMACIÓ : per facilitar l’accés dels
usuaris a les tecnologies de la informació, la
navegació per Internet i la cerca
informació precisa com: com trobar feina,
la biblioteca amiga, viatjar per Internet,
etc.

* ACTIVITATS CULTURALS I DE FOMENT
  DE LA LECTURA:
Programa divers d’activitats, sempre tenint
la paraula, la lectura i la creativitat com a
eixos vertebradors.

-APERITIUS MUSICALS (públic familiar)

-L’AVENTURA DE LLEGIR (tots els públics)
-CLUBS DE LECTURA

(adolescents i adults)

-PRESENTACIONS DE LLIBRES, ENTITATS I

 PROJECTES CULTURALS (tots els públics)
-EL MÓN DELS TOVETS (de 2 a 6 anys)

-EXPOSICIONS (tots els públics)

-ITINERARIS LITERARIS

(públic familiar i adults)
-PETITS CICLES TEMÀTICS

(de 8 a 12 anys)

-SOPA DE LLETRES (tots els públics)

SERVEIS “FORA”

CINEMES:
*LAUREN,  preu del dia de l’espectador  de dilluns a divendres en

totes les sessions.
* VERDI, preu del dia de l’espectador  a les sessions golfes i també

per a espectacles seleccionats preu especial tota la setmana.
(Nómadas al viento)

TEATRES:
*MERCAT DE LES FLORS, un 20% de descompte en la compra

d’entrades d’ un preu superior a 6 euros.
*ESPAI ESCÈNIC JOAN BROSSA, un 25% de descompte vàlid tots els

dies de la setmana  (també a l’acompanyant).
*COORDINADORA DE SALES ALTERNATIVES DE BARCELONA,

descompte del 25% en la compra del carnet de teatre alternatiu
*CLUB DEL TEATRE, adquisició del carnet d’aquest club per 30 euros
*TEATRE LLIURE, un 20% de descompte durant la 1ª setmana de

realització dels espectacles i un 10% la resta de dies.
*TEATRE POLIORAMA, un 10%de descompte per a totes les funcions

de  Poe
*TEATRE VICTÒRIA, un 10%de descompte en totes les funcions de

l’obra La Generala, a partir del 16 d’abril.
*TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, un 20% els primers deu dies
d’explotació dels espectacles, un 10% des de l’onzè dia fins al
final de l’explotació i un 20% el dia en què la representació
coincideixi amb col·loqui, taula rodona o trobada amb l’autor
realitzades al mateix TNC.

EXPOSICIONS:
*EXPOSICIONS DE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, un 50% de
descompte a una exposició mensual.
*CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA, d’11 a 14 h. entrada
gratuïta a les exposicions, resta d’horari 20% de descompte
*MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT, - Conjunt monumental de la plaça
del Rei entrada gratuïta al subsòl arqueològic, de dimarts  a
divendres, de 16 a 20 h.

LLIBRERIES:
*GUIA, LLIBRERIA DE VIATGES, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA CASA DEL LLIBRE, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA CATALONIA,  un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA CLARET, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIES CRISOL, un 5% de descompte en la compra de llibres,

vídeos, DVD, videojocs, software i CD musicals.
*LLIBRERIA LA CENTRAL, un 5% de descompte en la compra de

qualsevol article
*LLIBRERIA LA GARBA, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA MARÚ, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA KKTUA, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA LA PLOMA, un 5% en la compra de llibres
*LLIBRERIA LAIE, un 5% en la compra de llibres
*BOTIGUES DE MUSEUS, un 10% de descompte en articles (excepte

llibres)
 
MÚSICA:
*L’AUDITORI, un 10% de descompte (només platea i lat. primer pis)
per als concerts seleccionats trimestralment
*DISCOS CASTELLÓ, t’ofereix un 5% en l’import de qualsevol compra
sempre que el pagament es faci en efectiu
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Durant el 2003, i com s’indica en el capítol Usuaris d’aquesta memòria, s’han
fet 80.666 carnets nous (davant el 63.572 del 2002); amb un increment del
27% respecte de l’any anterior. Això fa que, sumats als ja existents,
actualment les biblioteques de Barcelona tinguin 321.380 socis, xifra que fa
de les biblioteques la institució amb més socis de tot Barcelona.

Aquest augment pot estar relacionat amb els nombrosos acords establerts
amb entitats culturals de la ciutat.

APARICIONS ALS
MITJANS DE

COMUNICACIÓ

L’aparició de les activitats desenvolupades pel CBB als mitjans de
comunicació ha estat creixent: activitats de les biblioteques en les agendes
culturals de tots els diaris, cobertura d’esdeveniments (progrés d’obres,
inauguracions de noves biblioteques), redacció de notícies i reportatges
(augment usuaris, nous serveis, activitats culturals més rellevants que
acullen), resums anuals (on ha destacat l’èxit d’usuaris). A més, la presència
a mitjans de comunicació d’abast de barri o de districte s’està convertint en
espai fix en alguns casos.

Detallar-los amb exhaustivitat seria molt llarg. A manera d’exemple
esmentem:
− Barcelona cultura/ Revista de l’ICUB: gener/febrer (han visitat:

Barbara Ford i Paolo Messina i Malika Mokeddem a biblioteques de
Barcelona), març/abril (un article de pàgina sobre els clubs de lectura);
article de Vicent Partal sobre el cicle Barcelonins d’arreu

− Comunitat cultura / Revista virtual de l’ICUB: gener-nº 21 (article de
la secció “pensar” una nova generació d’equipaments culturals i en
“contrastar” el premi Yahoo a la web de Biblioteques de BCN), febrer-nº
22 (George Orwell dins l’Aventura de llegir), març-nº 23 (cartografies del
desig dins l’Aventura de llegir) maig-nº 25 (L’IFLA premia els Itineraris
literaris, Inauguració de Fort Pienc i Enreda’t en l’acció), juny-nº 26
(comissions de lectura pública als districtes de Barcelona i el carnet de
biblioteques); juliol-agost-nº 27 ( biblioteques i estiu)

− Revista Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: a l’edició d’hivern
2003 va sortir un article en BREUS sobre la promoció de la lectura i en
especial dels cicles del 1r trimestre del 2003 de l’Aventura de llegir. A
partir del novembre s’acorda un espai de mitja pàgina mensual a la
revista dedicada a l’activitat de la xarxa de biblioteques.

− A la Revista BIBLIOthèque (s) – Revue de l’Association des
bibliothécaires français nº7 fevrier 2003 hi ha un article sobre les
biblioteques de Catalunya i en especial de Barcelona “Catalogne: un bond
dans la modernité”. Aquest article és fruït d’un viatge d’estudis d’un grup
de professionals bibliotecaris francesos. A Barcelona van visitar la B.
Vapor Vell.

− Diversos diaris: a El Periódico: Por los adentros de la B. Barceloneta,
activitat infantil de l’Aventura de llegir a la B. Collserola; a la
Vanguardia: opera club de la B. Clarà; a l’Avui: sortida a Colliure de la
B. Guinardó, centre de documentació infantil de la B. S.Pau – S. Creu,

− Canal cultura de l’ICUB: presència continuada dels principals programes
de les biblioteques; notícia sobre el club de lectura en anglès de la B.
Bonnemaison.

− Barcelona educació. Num 31. Març 2003. Notícies: Biblioteca a casa,
Num 34. Setembre-Octubre 2003. Notícies: Premi Yahoo

− Full informatiu 43. Institut municipal de persones amb disminució.
Notícia sobre el llenguatge de signes en activitats culturals

− Televisió: TV3 ( Un món de llibres. Toní Punti. 21/4/2003, programa
“barris de Barcelona, Itinerari Collserola, xerrada any del disseny, Sant
Jordi i Quino ), a BTV (Itinerari Barcelona i el mar, col·laboradors a la B.
Clarà, converses al Grec), “Gradui’s ara secundària, ), a BTV (F. Candel,
Montbau, Virallonga a la B. Guinardó, tovets a la B. Guinardó)
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− Ràdio: Ràdio 4, Ràdio Barcelona, RAC 1, Ona Catalana i COMRàdio han
fet un seguiment de les activitats principals.

− Revistes: Elle – “biblioteques de disseny”
− A Mitjans de comunicació locals : (diari de la Barceloneta, Ràdio Nou

Barris, La vall de vidre, El ressò, Ciutat nord, Ràdio 3 Sants, Jazba
(setmanari en urdú).

− A la revista “Protagonistes, ja!”, perspectives de la infància i de
l’adolescència, núm 20. Novembre-desembre 2003 Hi ha inclòs un article
sobre l’Enredat a l’acció i l’activitats en concret a la Biblioteca Les Corts –
Miquel Llongueras

− Secció fixa sobre les accions de Biblioteques de Barcelona a l’info cat de
bibcat

EL WEB DE LA XARXA
DE BIBLIOTEQUES DE

BARCELONA

http://

El web de les Biblioteques de Barcelona (www.bcn.es/biblioteques) és el
portal on podem trobar:
- Informació institucional del CBB.
- Informació actualitzada de les diverses activitats relacionades amb el

món del llibre que s’organitzen a la ciutat.
- Un sistema de recerca de tot el fons disponible que permet localitzar a

quina biblioteca es troba el document que busquem.
- Una fitxa detallada de cada biblioteca (amb informació de l’adreça,

horaris, activitats, serveis propis, etc.)
- Informació de suport a la lectura (guies de lectura, recomanacions,

novetats, etc.)
- Una agenda detallada amb totes les activitats i serveis que s’ofereixen a

les biblioteques (clubs de lectura, el Món dels Tovets, L’Aventura de
Llegir, etc.)

- Enllaços a altres webs d’interès relacionats amb el món del llibre i amb
les entitats col·laboradores del Consorci.

Des de principis del 2003 és dissenyat i gestionat pels serveis centrals del
Consorci. Això permet penjar amb més rapidesa notícies, informacions etc,
tot i que les bases de dades continuen essent centrals (vinculades al 010) i
s’actualitzen mensualment. S’ha ampliat el web amb noves seccions. S’ha
acordat també amb el “010-informació” que properament es podrà rebre
formació sobre el curs “Asia” d’introducció de dades i es podrà fer des dels
serveis centrals així com des de les biblioteques l’actualització de la base de
dades.

S’ha començat a treballar en els projectes de millora del web del CBB i les
pàgines webs de les biblioteques. Del web general del CBB, se n’ha fet
l’esquema. Referent a les pàgines de les biblioteques, les biblioteques
Guinardó-Mercè Rodoreda i El Carmel-Juan Marsé han elaborat una proposta.
A partir d’aquestes propostes s’està treballant d’una banda en l’estructura i
de l’altra en els continguts. També s’està treballant els protocols de
comunicació que s’hauran de tenir per tal de poder actualitzar les web des de
les pròpies biblioteques, i fer compatibles les dues xarxes institucionals.

Durant el 2003 ha rebut 92.904 visites.

PRESENTACIONS DEL
CONSORCI DE

BIBLIOTEQUES DE
BARCELONA A

DIVERSES
INSTITUCIONS

En el decurs del 2003 el CBB i les Biblioteques de Barcelona han rebut visites
tècniques de professionals de sector bibliotecari, però també del sector
editorial, formatiu, etc. Aquestes visites han estat sempre completades per
sessions informatives per part de personal del CBB. Aquestes visites
s’entenen no solament com l’oportunitat de difondre a tècnics qualificats
internacionals el model de les Biblioteques de Barcelona sinó també com
l’oportunitat d’aprendre de models diferents. Aquestes visites són, per tant,
un mecanisme d’intercanvi i desenvolupament del CBB. També s’han fet
comunicacions i articles sobre el projecte de les Biblioteques de Barcelona.
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En l’apartat de visites i sessions informatives, durant el 2003 el CBB ha
acollit a:
- El mes de febrer va tenir lloc a Barcelona la reunió d’hivern de la secció

de marqueting i gestió de l’IFLA. Una de sessions de treball va tenir lloc a
la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. Es va fer una visita al centre i
una presentació de les tasques de suport de la Diputació de Barcelona a
la província i de l’organització i objectius del CBB.

- El 15 de febrer va tenir lloc una visita a diverses biblioteques de
Barcelona organitzada amb el projecte Espai de lletres. Es va citar a les 4
associacions d’escriptors presents a Barcelona: Associació d’escriptors en
llengua catalana, l’Associació col·legial, l’Associació de joves escriptors i
el Pen club.

- El 28 de març va tenir lloc també a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra una sessió de treball sobre clubs de lectura organitzada entre el
CBB i el British Council. Es va comptar amb la presència d'Anne Downes,
directora dels projectes d'Opening the Book. L'objectiu va ser oferir una
sessió de treball pràctic per tal d'intercanviar experiències entre els
professionals implicats (bibliotecaris i conductors). Els temes tractats van
ser: metodologia utilitzada, eines i materials utilitzats, tipologia i
necessitats dels clients, el paper del conductor, el paper de l'equip de la
biblioteca, difusió i comunicació i avaluació dels resultats.

- El 9 de maig va tenir lloc a la Ignasi Iglésias-Can Fabra una visita dels
membres del Programa PAB-Xarxes que coordina la Fundació
Bertelsmann. Aquesta és una trobada anual on assisteixen els
responsables de xarxes de biblioteques de diferents ciutats d’Espanya.
L’objectiu de la trobada va ser donar a conèixer la nova infraestructura
bibliotecària així com exposar el programa anual del centre.

- El mes de maig es va fer una presentació sobre el model de biblioteca
pública i el Pla de biblioteques de la ciutat de Barcelona en el marc d’un
postgrau d’arquitectura que coordina el Sr. Aureli Santos.

- El dia 4 de juliol es va presentar a la Comunitat de Recursos Humans el
model de gestió per competències professionals del Consorci.  La
Comunitat de Recursos Humans  està formada pels responsables i tècnics
de l'àmbit de Recursos Humans dels ajuntaments de la província de
Barcelona i està coordinada per la Diputació de Barcelona.

- Els dies 17-19 de setembre es va celebrar a Barcelona el 17th VTLS
European Users' Group Annual Meeting. Es pot trobar informació a:
http://www.vtlseug.ch/meetings2003_Information.htm. És una trobada
internacional amb participants d'arreu d'Europa. El CBB hi va ser present
amb l’assistència de la Direcció tècnica i d’algunes bibliotecàries de la
ciutat de Barcelona.  En la trobada es va mostrar el nou software Virtua
(és el substitut que l'empresa ofereix del VTLS Classic). Va ser-hi present
la Sra. Elena Balzardi, Presidenta dels Usuaris europeus.

- Durant el mes d’octubre el CBB ha estat present en el curs de formació a
gestors culturals iberoamericans que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes ha organitzat a Barcelona i Madrid. En el curs s’ha presentat
les línies i objectius generals del CBB i també el programa de
comunicació i difusió cultural.

- El CBB va ser present a la Facultat de Biblioteconomia i documentació de
Barcelona per tal de presentar el projecte de definició de competències
professionals que s’ha desenvolupat durant l’any 2002. Dins l’assignatura
de Biblioteques Públiques es va explicar la creació, missió i funcions del
CBB. I finalment es va presentar el Pla de comunicació, difusió i
marqueting de les Biblioteques de Barcelona a alumnes de 2n cicle.

- El CBB va estar convidat a explicar la funció de la biblioteca pública i el
projecte a la ciutat al Máster La ciudad: políticas, proyectos y gestión que
es du a terme a les Heures de la Universitat de Barcelona. En el marc del
Mòdul 14: “ La cultura como inversión urbana” es va fer una sessió a la
biblioteca Vila de Gràcia junt amb una visita comentada.

- En el Plenari del PEC (Projecte educatiu de ciutat) la B. Sant Pau – Santa
Creu va presentar dos projectes propis: servei de diversitat cultural i les
visites escolars.

- La B. Sant Pau-Santa Creu presenta la ponència El trabajo intercultural
en las bibliotecas a les 11a Jornadas de bibliotecas infantiles en
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Salamanca.
- Aquest any ha tingut lloc a Barcelona les Jornades FESABID (8as

.Jornadas españolas de documentación). El CBB hi va ser present com a
institució col·laboradora donant suport. Cal destacar el sopar que es va
realitzar a l’edifici de Can Fabra i la visita a la biblioteca per part dels
congressistes.

- El CBB va convidar al director de serveis de planificació i recerca del
Sector de Serveis personals de l’Ajuntament de Barcelona i a la
responsable del Pla d’immigració a la B. Sant Pau i Santa Creu. Allà es va
donar a conèixer els projectes de col·laboració de la biblioteca en el barri
i en especial del Servei de diversitat cultural. Es va prendre el compromís
de fer arribar a la biblioteca tots els documents publicats per
l’Ajuntament en referència a la immigració, i a partir del curs 2003-2004
s’incorporaran les Biblioteques de Barcelona en aquests programes.

- El 13 de maig el CBB va una presentació sobre la seva creació i
l’organització i els objectius per a l’any 2003 a un grup d’estudiants
italians que han vingut a Barcelona en un programa de col·laboració amb
el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

- El CBB és present al jurat dels Jocs Florals de Ciutat Vella, als Jocs
Florals de l’Eixample i als generals de ciutat de Barcelona.

- El CBB és present a la presentació del Pla director de la Ciutadella que
fan els arquitectes del projecte a la seu del COBDC el mes de juny

- El CBB és present a la presentació del document sobre els reptes de la
biblioteca pública 2003-2010 per part de la Sra. Assumpta Bailac al
COBDC.

- La B. Guinardó-M. Rodoreda va presentar una ponència a les Jornades
d’animació sociocultural de Catalunya.

- El CBB és present, al mes de juliol, a les Jornades sobre editors a
Santander. El tema d’enguany són les biblioteques i ha estat dirigit per
Antonio Basanta, Director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

- El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, va organitzar
juntament amb la Comissió de treball d'educadors socials de l'àmbit de
l'Animació SòcioCultural, una jornada Tècnica de debat  L'Educador
Social i les Biblioteques, el 27 de novembre, a la seu del CEESC a
Barcelona per parlar d’educació social i biblioteques. La presentació va
ser a càrrec de Juanjo Arranz, Director de programes culturals i
educatius del CBB.

En l’apartat de publicacions i articles:
- En Lluís Salvador, cap de recursos humans del CBB, va publicar un article

al número 11 de la revista BiD sobre competències professionals “Perfils
professionals i gestió per competències a les biblioteques públiques”

LES BIBLIOTEQUES A
L’ÒMNIBUS
MUNICIPAL

L’Ajuntament de Barcelona fa unes enquestes telefòniques trimestrals amb
l’objectiu de conèixer l’opinió, l’ús i les propostes de millora de diferents
serveis de la ciutat de Barcelona. Des del gener d’enguany s’han introduït a
l’Òmnibus municipal 5 preguntes sobre biblioteques públiques que s’analitzen
sobre diferents indicadors: sexe, nivell d’estudis, llengua, etc.

Fitxa tècnica de l’enquesta:
− Mostra: 1.000 entrevistes
− Univers: Població de Barcelona de 16 i més anys
− Metodologia: entrevista telefònica

Coneixement de les biblioteques
- el 66.8%  dels enquestats assegura que coneix alguna biblioteca pública

de la ciutat (deixant a banda les b. universitàries i les escolars)

Freqüència de l’assistència
- més de la meitat dels que diuen conèixer les biblioteques, en són usuaris

(53.1%)
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Tipologia de les biblioteques utilitzades
- el 82.1% van a Biblioteques de Barcelona

Serveis de les biblioteques més utilitzats
- préstec de llibres, revistes, vídeos i discos un 67.4%.
- consulta a sala un 45.5%
- connexió a internet un 16.1 %
- activitats culturals un 5.4 %

Opinió que generen els serveis que ofereixen les biblioteques públiques
- l’opinió sobre l’oferta és positiva: un 45,5% la considera molt bona i un

46% bona.
- És a dir un 91,5% en té una bona opinió

Opinió sobre els aspectes a millorar
- Un 25 % no millorarien res i un 17.9 % no opina al respecte.
- Dels que opinen destaca:

− més llibres un 20.1 %
− els horaris un 10.3%
− ampliar serveis i activitats un 5.4%
− més espai un 4.9%
− més biblioteques un 4 %


