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1. Introducció 
  

La Xarxa de biblioteques públiques municipals de Vilanova i la Geltrú 
està formada per la biblioteca Joan Oliva i Milà, central urbana i 
comarcal, i la biblioteca Armand Cardona i Torrandell, biblioteca de 
proximitat a la zona de ponent de Vilanova i la Geltrú. 
 
La memòria de la Xarxa que us presentem ens ha de servir per mesurar 
la quantitat i la qualitat dels serveis donats, per veure si s’han assolit els 
objectius que ens proposàvem per enguany, per comparar amb les 
dades d’anys anteriors i per reflexionar sobre la situació actual de les 
biblioteques públiques de la ciutat i el seu futur més immediat.  
 
La reflexió que fem dels resultats obtinguts ens porta a l’autoavaluació, a 
destacar els punts forts i detectar les àrees de millora que s’han de tenir 
en compte a l’hora de decidir les noves accions de cara l’any 2012. 
 
L’any 2011 ha estat com l’any 2010 un any complicat per a la xarxa, 
doncs la retallada pressupostària degut a la crisi ha estat forta, tot i que 
el pressupost municipal destinat a les biblioteques ha empitjorat respecte 
el 2010. L’any 2011 es comptava amb un pressupost inicial de 12.000 €, 
6.000 per a cada biblioteca destinats a fons documental, activitats i 
inversions. La biblioteca Joan Oliva ha vist reduït aquest pressupost a 
4.000 €, destinant els 2.000€ restants a altres finalitats no de la 
biblioteca.  
 
El pressupost continua essent un pressupost molt baix per cobrir, 
sobretot, l’adquisició de fons. 
 
Durant l’any 2011 hem consolidat i ens hem adaptat al nou programari i 
a les noves normatives de préstec a les biblioteques. El nou programari 
es va instaurar el novembre del 2009, però va ser  l’any 2010 el que ens 
permetre valorar de forma integra aquest canvi. L’any 2011 es podrà 
comparar plenament amb les dades del 2010, doncs les variables del 
servei de préstec i altres serveis seran les mateixes que les de 2010. 
 
Durant l’any 2011: 
- S’ha incrementat el préstec  en un 0,6%, distribuït: 

-una disminució de -0,24% a la Joan Oliva  
-un increment de 1,59% a l’Armand Cardona 
 

- S’ha incrementat en un 6,76 % el nombre d’usuaris inscrits  a les 
biblioteques municipals 

 
- S’ha incrementat el nombre de  visites  en un 6,64%, distribuït en: 

-un increment de 9364 visites a la Joan Oliva  
-una disminució de -3349 visites a l’Armand Cardona 

 
- S’ha incrementat el nombre d’usuaris del servei d’Internet en un 

5,58%, distribuït: 
-un increment del 10,46% usuaris a la Joan Oliva 
-una disminució de -2,76% usuaris a l’Armand Cardona 
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2. Objectius i principals línies de treball  
 
Objectius  
 
Xarxa de biblioteques públiques municipals 
 
Objectius assolits 
 

• S’ha elaborat la memòria conjunta de l’any 2010 
• S’ha elaborat el pla d’acció anual del 2012 de forma conjunta 
• S’han consolidat els nous canals de coordinació, sobretot en la 

part de difusió de les activitats 
• S’ha elaborat un document de xarxa amb la política de 

col·lecció. 
 
Objectius no assolits 
 
Increment del pressupost 
 
 
Biblioteca Joan Oliva 
 
Objectius assolits 
 

• Incrementar la qualitat i ús del bloc de la biblioteca 
• Incrementar la difusió de la Col·lecció local a nivell de ciutat i de 

comarca del Garraf 
• Incrementar la difusió de les activitats i serveis de les 

biblioteques de la comarca del Garraf 
• Crear activitats infantils des de la pròpia biblioteca 
• Consolidar el Servei de Préstec Nacional 
• Crear el concurs de relat curt de gènere negre “NegrOliva” 
• Consolidar el centre d’interès de Gènere Negre 
• Suport documental i bibliotecari a la biblioteca de l’Escola 

Municipal d’Art i Disseny 
• Suport a les biblioteques escolars col·laborant amb el Pla del 

Servei de Biblioteques de la Generalitat 
• Reorganitzar els fons especials 
• Digitalització de fons de col·lecció local amb el suport del projecte 

de mesures alternatives 
• Gestió dels baguls per les escoles del Pla de foment a la lectura 

de la Generalitat. 
• Manteniment exhaustiu del fons infantil 

 
Objectius no assolits 
 

• Incrementar i millorar el fons de la biblioteca amb pressupost de 
l’ajuntament (molt per sota de les necessitats/situació de 
precarietat)  

• Del Pla d’autoprotecció de la biblioteca: 
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- Instal·lació de detecció d’incendis i alarma contra incendis 
d’acord amb la normativa vigent.  
- Adaptar les dues portes de sortida al carrer Sant Gervasi  

• Millorar i ampliar el mobiliari de la Sala infantil, Sala d’adults i 
Fonoteca. Principalment prestatgeries (obsoletes i insuficients). 

• Ampliar l’espai de la sala infantil. 
• Reparar i adequar l’aire condicionat de la Sala d’adults. 
• Instal·lar interruptors a la zona de magatzem de l’entresol per 

minimitzar el consum de llum. 
 
 
Biblioteca Armand Cardona 
 
Objectius assolits 
 

• Adequació i sanejament de la bústia de retorn de documents 
• Adequació de les prestatgeries de revistes i diaris 
• Reparació i nova adequació de la rampa d’entrada a la biblioteca. 
• Reducció de la despesa d’activitats i augment del pressupost 

destinat a l’adquisició de fons 
• Seguir treballant amb els projectes singulars en curs (visites 

escolars, fons especials, activitats de foment a la lectura...) 
• Reorganització de tota la informació en suport informàtic en disc 

dur 
• Preparació dels 18 baguls Ratoliva i Iu el detectiu per les escoles 

de primària 
• Digitalització fons ACT amb el suport del projecte de mesures 

alternatives 
• Reorganització del fons de pel·lícules 
• Reorganització dels Fons especials 
 

Objectius no assolits 
 

• Actuació sobre els aparells d’aire condicionat: segons l’empresa 
de manteniment, cal fer una actuació sobre els aparells, doncs a 
l’hivern no produeixen l’escalfor necessària per tenir 
l’equipament en condicions. 

• Compra d’alguna cadira de despatx 
• Posar penges als lavabos 
• Adquisició i instal·lació d’un canó fixe a la Sala d’Actes. 
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Línies de treball 2012  
 
D’acord amb pla d’acció anual de l’any 2012 tot seguit una breu 
descripció de les línies estratègiques a seguir l’any 2012: 
 
Xarxa de biblioteques públiques municipals 
 
Noves línies estratègiques 
 

1. Incrementar el fons documental de novel·la, que és el més 
demandat per part dels nostres usuaris adults i del qual no 
tenim cap equivalència a internet. 

2. Crear una base de dades de narradors de contes infantils que 
treballin de forma voluntària. 

3. Incloure una sessió de formació que doni a conèixer les eines 
del catàleg col·lectiu (consultes, espai personal, recursos 
electrònics, etc..) als usuaris dels cursos “Iniciació a la 
informàtica” i “Internet” que es porten a terme a les aules 
multimèdia de les biblioteques 

4. Difusió del fons musical de les biblioteques. 
 
Ja existents i amb continuïtat 
 

1. Programa PAL. Seguir portant a terme el programa PAL (pla 
d’animació a la lectura), formació d’usuaris de educació infantil i 
primària de la ciutat 

2. Formació usuaris de secundària. Seguir portant a terme la 
formació d’usuaris d’alumnes d’ESO 

3. Aules d’estudi nocturn. Seguir donant servei en èpoques 
d’exàmens per a estudiants. 

4. Activitats. Seguir portant a terme activitats com: Premi de relat 
curt de Gènere Negre, MIL (Mercat d’Intercanvi de llibre), 
Exposicions, Presentacions de llibres, Hores del Conte, tallers, 
clubs de lectura, col·laboracions amb les editorials, etc... 

 

 

Biblioteca Joan Oliva  
 

Noves línies estratègiques 
 

1. Digitalització de fons de la Col·lecció local per preservar i 
difondre el patrimoni documental de la ciutat.  

2. Millorar el fons infantil pobre en quantitat en relació a la 
demanda i amb necessitat de renovació/actualització. 

3. Dinamitzar el Centre de documentació del Parc del Garraf de la 
biblioteca Joan Oliva  
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Ja existents i amb continuïtat 
  

1. Suport a les biblioteques escolars a través del préstec de lots 
de documents 

2. Servei de biblioteca a l’Hospital per tal d’apropar la Biblioteca 
als pacients de l'Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat i a La 
Plataforma Centre Multiserveis (centre d’atenció a la 
dependència). Tenint en compte que en la majoria dels casos 
tenen dificultats de mobilitat, establir un vincle d'intercanvi entre 
la ciutat  i els pacients de l’hospital. 

3. Servei de suport a les biblioteques municipals de l’EMAID 
(Escola Municipal d'Art i Disseny) i de l’ECMM Mestre 
Montserrat (Escola i Conservatori Municipal de Musica) 

4. Accions Biblioteques Comarca del Garraf. Seguir la 
col·laboració per la difusió de fons documental, serveis i 
activitats. 

 
 
Biblioteca Armand Cardona  
 

Noves línies estratègiques 
 

1. Creació de clubs de lectura per a nens i nenes de 1r a 6è de 
primària. Creació d’un club de lectures compartides per a nens i 
nenes de 6 a 8 anys (1r, 2n i 3r de primària) i creació d’un club 
de lectura per a nens i nenes de 9 a 12 anys (4t, 5è i 6è de 
primària) 

2. Planificació i posada en marxa de la Biblioteca Digital Armand 
Cardona Torrandell 

3. Difusió de l’adaptació de la CDU per a biblioteques infantils per 
part del Servei de Biblioteques de la Diputació 

 
Ja existents i amb continuïtat 
 

1. Bibliomercat. Seguir donant servei setmanal al barri de mar de 
Vilanova i la Geltrú, on, històricament tenen manca de serveis 
públics. 
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Comunitat XBM 
 
El projecte comunitatXBM és un projecte de la Gerència de Serveis 
de Biblioteques per donar un nou impuls al treball en xarxa i a la 
cooperació entre tots aquells agents compromesos amb el 
desenvolupament dels serveis bibliotecaris municipals. 
 
ComunitatXBM s’articula a partir de diferents professionals de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals que comparteixen interessos i 
projectes comuns i que treballen cooperativament per millorar o 
resoldre aspectes de la seva realitat professional quotidiana.  
 
Grups de treball per a la millora de la pràctica pr ofessional  
 
Hi ha creats i funcionant  9 grups de treball i els següents treballadors 
de les biblioteques municipals formen part d’algun d’aquests grups: 

 
- Montserrat López forma part del Grup de Biblioteca 

pública/centres escolars 
- Susana Peix ha format part fins el gener del 2011 al grup 

Matèries de contes infantils, aquest grup va finalitzar la 
seva tasca el mes de gener del 2011 

- Susana Peix forma part del grup de treball d’àrees 
infantils i juvenils 

- Francesc Moreno forma part del grup de treball de 
Música a la biblioteca 

 
Grups de treball actius al projecte Biblioteca Virt ual 
Hi ha creats i funcionat 8 grups de treball i els següents treballadors 
de les biblioteques municipals formen part d’algun d’aquests grups: 
 

- Beatriz Garcés forma part del grup de treball del 
prestatge virtual de cinema 

 
 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
 

Els Grups de treball del COBDC permeten els professionals treballar 
en àmbits especials d'interès, intercanviar experiències i millors 
pràctiques. Són comunitats reals, que es comuniquen habitualment 
per mitjà de llistes de distribució. 

 
- Susana Peix,  forma part del grup de treball de 

biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya. 

- Beatriz Garcés forma part del grup de treball de 
Biblioteca i còmics del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya 
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3. Recursos 
 

3.1. Recursos humans 
La xarxa de biblioteques municipals compta amb un total de 23  
llocs de treball, 13 a la Biblioteca Joan Oliva i 10 a la biblioteca 
Armand Cardona, no totes les jornades d’aquests llocs de treball 
son senceres, existeixen diferents tipus de jornades (35 h, 29 h 45’, 
24 h, 23 h 20’) i algunes persones gaudeixen de reduccions de 
jornada permeses pel conveni col·lectiu o per la llei de conciliació. 
 
Durant el 2011 les biblioteques municipals han comptat amb un 
total de 19,15 (10,75 JOM + 8,40 ACT) jornades senceres: 
 
Biblioteca Joan Oliva 
13 llocs de treball, 10,75 jornades  
 
Biblioteca Armand Cardona 
10 llocs de treball, 8,40 jornades  
 
Pel que fa a la formació dels treballadors, l’any 2011 s’ha assistit a 
21 cursos que suposa un total de 228 hores (6 cursos / 58 h a la 
JOM i 15 cursos / 170 hores a l’ACT)  

 
Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
La professionalitat i el compromís de servei de l’equip de treball de 
la biblioteca fa possible un servei de biblioteca i atenció al ciutadà 
excel·lents, però s’ha de considerar l’ampliació de la plantilla en 1 
bibliotecari per poder rendibilitzar al màxim les possibilitats que té 
l’equipament: demanda per part del ciutadà (al 2011 segueixen 
incrementant-se els usuaris, tot i que la nova normativa de préstec 
els fa disminuir en la majoria de biblioteques) i ubicació al centre de 
la ciutat, un horari ampli (no tanca al migdia) i serveis de biblioteca 
central urbana i comarcal. Els estàndards de biblioteques públiques 
confirmen aquest requeriment.  
 
En formació, es continua la línia de prioritzar la formació en noves 
tecnologies per crear una biblioteca virtual de qualitat i la formació 
en el sistema de gestió Millenium. 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
Al llarg de l’any 2011, s’han reincorporat a la biblioteca les quatre 
baixes maternals que hi havia. Cal dir que les tres persones que 
han cobert aquestes baixes s’han adaptat i han treballat al 100%, 
cosa que ha facilitat molt la tasca de la resta de companys. 
L’11 de novembre es va reincorporar l’última baixa maternal, 
 
Hem pogut comptar amb la itinerant de la zona 13 jornades de 4 
hores cadascuna. 
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3.2. Recursos d’infraestructures / Edifici-Equipame nts 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú compta amb dues biblioteques 
públiques la Joan Oliva i Milà, amb funcions de central urbana i 
comarcal i l’Armand Cardona i Torrandell, amb funcions de la 
biblioteca de proximitat a la zona de ponent de Vilanova. 
 
Segons els mòduls del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, l’any 2011 la Joan Oliva corresponia a una biblioteca 
mòdul C1 i l’Armand Cardona al mòdul P2 (un mòdul inferior 
respecte l’any 2010) 
 
La superfície conjunta d’ambdues biblioteques és de 2872 m2 (1289 
m 2 la Joan Oliva i 1583 m2 l’Armand Cardona). 
 
Durant l’any 2011 s’han obert les biblioteques 283 dies la Joan 
Oliva i 277 dies l’Armand Cardona. Ambdues sumen un total 
d’hores de biblioteca a la ciutat de Vilanova de 4.398 (2.426 h. JOM 
i 1972 h. ACT) 
 
La biblioteques han rebut un total de 276.746 visites (161.025 JOM 
+ 115.721 ACT). L’any 2010 es van rebre un total de 270.731 
visites (151.661 JOM + 119.070 ACT). Per tant l’any 2011 s’han 
rebut 6.015 visites més que el 2010. 
 
A les biblioteques municipals s’han fet les següents actuacions pel 
que fa a manteniment i inversions dels edificis: 
 
 
Actuacions a la biblioteca Joan Oliva: 
 

• Projecte per la instal·lació de detecció d’incendis i alarma 
contra incendis (realitzat amb personal de l’ajuntament) i 
arranjament de sòcols i pintar sales (amb el pla d’inserció 
laboral).  

• Sanejar pintura i sòcols deteriorats (amb personal del pla 
d’ocupació) 

• Reparar teulada i goteres de la Sala d’Adults ((amb 
personal del pla d’ocupació) 

 
 
Actuacions a la biblioteca Armand Cardona : 
 

• Adequació de la bústia de retorns,  
• Nous elements i distribució a la zona de diaris 
• diferents actuacions amb l’aire condicionat, tot i que no s’ha 

millorat el seu funcionament. 
• S’ha adequat la rampa d’accés amb una barana 
• S’ha posat el dia la il·luminació 
• S’han posat tres bancs a la vorera de davant la biblioteca a 

petició de la direcció i l’Associació de veïns. 
• S’ha fet un estalvi considerable utilitzant els serveis de la 

USM de l’Ajuntament enlloc dels serveis de l’empresa Sunyé 
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• Sala d’actes, durant el mes de març es van dur a terme 
diferents actuacions a la Sala d’Actes (càmeres, alarma 
detecció d’incendis, punts de llum i pintura) per tal 
d’acondicionar-la per fer la funció de Sala d’Exposicions 
permanent de l’obra del pintor que dóna noma a la 
biblioteca: Armand Cardona. Aquesta Sala d’Exposicions 
s’inaugura el dijous 20 d’octubre a les 19 h. 

 
 
A la biblioteca Joan Oliva cal fer les següents act uacions: 

 
Del pla d’autoprotecció  
 
Molt urgent: 
 

• Instal·lació de detecció d’incendis i alarma contra incendis 
d’acord amb la normativa vigent.  

  
Important 
 

• Adaptar les dues portes de sortida al carrer Sant Gervasi 
(P0.0, P0.4 i P0.5 frl Pla d’autoprotecció) per adaptar-les als 
requeriments de Riscos (RD 2816).  

• Estudiar canvi del sostre de la sala Infantil si és M1 (vapors 
corrosius en cas d’incendi). 

• Adaptar les portes de l’escala interior de RF-60 del Pla 
d’autoprotecció. 

• Millorar la ventilació de la sala Infantil (entrada d’impulsió 
comunicada directament amb la cambra de maquinaria de 
l’ascensor).  

 
Generals de la biblioteca  
 

� Adequar i reparar l’aire condicionat de la Sala d’adults  
� Instal·lar un canviadors de bolquers als lavabos infantils 
� Adquirir mobles per dvd’s, per revistes i expositors 
� Adquirir prestatgeria per Sala Infantil i per Sala Adults 

 
 
A la biblioteca Armand Cardona cal fer les següents  
actuacions: 
 

� Actuació sobre els aparells d’aire condicionat: segons 
l’empresa de manteniment, cal fer una actuació sobre els 
aparells, doncs a l’hivern no produeixen l’escalfor 
necessària per tenir l’equipament en condicions. 

� Compra d’alguna cadira de despatx 
� Posar penges als lavabos 
� Adquisició i instal·lació d’un canó fixe a la Sala d’Actes. 
� Adquisició un moble per a CD’s 
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3.2.1. Recursos econòmics 
La biblioteques públiques municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, són gestionades en conveni amb la 
Diputació de Barcelona. L’aportació econòmica adjudicada 
a cada institució per a l’any 2011 ha estat: 

 Generalitat Diputació Ajuntament 

 JOM ACT JOM ACT JOM  ACT 
Cost personal  104.523,48 €   79.000,00 € 86.500,00 € 319.399,93 € 330.395,44 € 
Compra llibres (lots)     22.255,36 € 18.918,20 €     
Llibres S.A.B.     3.275,63 € 2.466,53 €     
Compra directa llibres     1.081,00 € 853,00 € 600,00 € 2.724,28 € 
Compra directa còmics           601,50 € 
Recursos electrònics     868,00 € 868,00 €     
Compra CD     3.420,30 € 2.698,30 €     
Compra DVD     1.974,97 € 1.653,34 €   691,49 € 
Subscripcions diaris     2.868,36 € 2.618,36 €     
Subscripcions diaris del Món     2.429,00 €       
Publicacions periòdiques     8.449,08 € 5.250,85 €     
Transports         160,10 € 519,29 € 
Energia elèctrica         17.512,63 € 35.136,59 € 
Neteja         43.920,24 € 44.758,49 € 
Material fungible     7.216,77 € 3.006,88 € 732,01 € 1.833,02 € 
Aigua         333,26 € 669,50 € 
Manteniment ascensor + inspecció         1.835,23 € 917,62 € 
Reparacions electricitat/Fontaneria           434,41 € 
Reparacions CD           46,21 € 
Manteniment extintors         206,17 € 65,39 € 
Alarma incendis           178,18 € 
Manteniment aire (CLECE)         708,12 € 2.974,10 € 
Reparació aire (CLECE)           461,51 € 
Manteniment (antifurts, etc)           1.384,40 € 
Manteniment porta           492,24 € 
Desinsectació         279,38 € 382,32 € 
Fotocopiadora: lloguer         3.053,16 € 842,52 € 
Fotocopiadora: targetes i fotocòpies         176,71 € 171,69 € 
Activitats i impremta         3.235,20 € 1.731,20 € 
Inversions material: mobiliari i aparells         248,21 € 683,23 € 
Quota telèfons         502,63 € 2.304,35 € 
Tressat  quota anual           295,00 € 
Assegurança         815,32 € 1.231,42 € 
Inversions (reten pisto ascensor)         842,19 €   
Inversions informàtiques (manteniment) 

    2.812,11 € 1.978,89 €     
Inversions informàtiques (desp.corrent)     29.161,05 € 22.518,53 €     

       
Totals 104.523,48 € 0,00 € 164.811,63 € 149.330,88 € 394.560,49 € 431.925,39 € 

       

Total JOM 663.895,60 €     

Total ACT 581.256,27 €     

Total despeses biblioteques 1.245.151,87 €     
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3.3. Fons documental 
La biblioteques tenen un fons actual, diversificat. 
 
La renovació del fons ha arribat via: 
 
• Lots del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
• Suport genèric de la Generalitat de Catalunya 
• Grup Còmic (Generalitat de Catalunya) 
• Donatius de les llibreries, de persones usuàries i d’institucions 

locals i comarcals  
• Pressupost municipal 
 
Tal com s’ha explicat en la introducció la biblioteca Joan Oliva 
comptava en 4.000€ de pressupost dels quals ha destinat a 
l’adquisició de fons 600 €, la biblioteca Armand Cardona ha destinat 
4.017,27€ a fons del total de 6.000€. Per tant l’any 2011 les 
biblioteques hem destinat 4.617,27€ a fons documental. 
La biblioteca Armand Cardona ha destinat aquests diners segons 
les pròpies necessitats (activitats, fons, inversions...). Pel que fa la 
Biblioteca Joan Oliva la denegació de les comandes per compra de 
fons documental (exceptuant la de 600 €) ha fet que fora la compra 
en fons documental la més perjudicada. 
 
A 31 de desembre de 2011 les biblioteques de Vilanova compten 
amb un fons global, sense revistes, de 116.182 documents (64.021 
JOM + 52.161 ACT) 
 
L’any 2010 els fons total era de 110.943 documents, sense revistes 
(61.643 JOM + 49.300 ACT) 
 
Això suposa, després de les altes i baixes que s’han fet durant l’any 
2011 un augment de 5.239 documents (2.378 JOM + 2.861 ACT), 
que suposa un augment del 4,72% 

 
El total de títols de revista  l’any 2011 ha estat de 380 (240 JOM + 
140 ACT). L’any 2010 hi havia un total de 458 títols de revistes (295 
JOM + 163 ACT). 
 
Pel que fa a la premsa diària l’any 2011 hi ha hagut un total de 24 
diaris a les biblioteques públiques (13 JOM + 11 ACT), quan l’any 
2010 era un total de 35 (23 JOM + 12 ACT). Durant 2011 la Joan 
Oliva ha deixat d’oferir el servei “Diaris del món”. Té 12 
subscripcions a recursos en línia. 
 
Des de les biblioteques de Vilanova s’han catalogat un total de 435 
documents (212 JOM + 223 ACT) 
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Aportacions econòmiques a la col·lecció (inclou subscripció 
publicacions periòdiques i recursos electrònics):  
 

    

 JOM ACT TOTAL 
Servei de Biblioteques 43.346,07 € 32.860,05 € 76.206,12 € 
Ajuntament de Vilanova 600,00 € 4.017,27 € 4.617,27 € 
Llibres S.A.B.   (Generalitat) 3.275,63 € 2.466,53 € 5.742,16 € 
Avaluació de la Col·lecció (Generalitat/Ministerio) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Reforç a les col·leccions (Generalitat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
La Mulassa                                186,20 € 182,40 € 368,60 € 
Llorens Llibres 238,30 € 258,50 € 496,80 € 
Donatiu Generalitat (Grup còmic) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 47.646,20 € 39.784,75 € 87.430,95 € 

 
 
Pel que fa a la col·lecció local, la biblioteca Joan Oliva, central 
urbana, és la responsable de recollir i difondre tot el material de 
col·lecció local de la ciutat, tot i així la biblioteca Armand Cardona té 
un espai de col·lecció local per donar resposta als usuaris que s’hi 
adrecen. El total de fons local de les biblioteques és de 4.943 
documents (3.725 JOM + 1.218 ACT – inclou secció col·lecció local, 
autors locals, col·lecció comarcal i col·lecció local magatzem ). 
S’han fet un total de 1.422 préstecs (727 JOM + 695 a l’ACT). El 
pobre o nul pressupost per fons documental a fet que la Col·lecció 
local de la Joan Oliva no sempre hagi pogut adquirir els exemplars 
necessaris per preservació i difusió, en aquest sentit ha prioritzat la 
preservació, i ha fet ús del fons disponible per préstec de l’Armand 
Cardona i altres biblioteques 
 
Amb els anys, les biblioteques ha anat creant uns centres d’interès i 
fons especials com a necessitat d’una major singularització de cada 
biblioteca davant l’estandardització de les biblioteques de la xarxa 
de la Diputació de Barcelona. Dins la col·lecció cal destacar: 
 
 
Biblioteca Joan Oliva  
 
Fons adults: 
 
Centre d’Interès de Gènere Negre (1187 Documents – 3569 
préstecs durant l’any 2011) 
  
El fons Infoeuropa recull informació útil sobre la Unió Europea. (48 
Documents – 4 préstecs durant l’any 2011) 
 
Fons infantil: 
 
Racó ser pares i mares. (341 Documents -  418 préstecs durant 
l’any 2011) 
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Biblioteca Armand Cardona  
 
Fons adults: 
 
La Comicteca, un fons especialitzat de còmic que dedica especial 
atenció als còmics d’autoria femenina. (2.194 Documents – 1.753 
préstecs durant l’any 2011) 
 
El fons Infoeuropa recull informació útil sobre la Unió Europea. (100 
Documents – 12 préstecs durant l’any 2011)  
 
El fons documental Armand Cardona Torrandell i la biblioteca 
personal del pintor agrupa tot el material relacionat amb la figura de 
l’Armand Cardona i els llibres que formaven part de la seva 
biblioteca. No és un fons de lliure accés. (4188 Documents – 101 
préstecs durant l’any 2011) 
 
Centre d’interès de recursos d’autoaprenentatge de llengües. 
(1.961 Documents – 2.548 préstecs durant l’any 2011) 
 
Fons especial de teatre i arts escèniques espai sobre les arts 
escèniques, de manera que els ciutadans puguin accedir d’una 
forma molt fàcil i visual a tot el material que la Biblioteca disposa 
sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest àmbit: obres 
teatrals, història del teatre, l’ensenyament, els escenaris, la 
indumentària, el  maquillatge i caracterització, dansa, circ, 
enregistraments musicals,  revistes, etc. (560 Documents - 229 
préstecs durant l’any 2011) 
 
 
Fons infantil: 
 
Racó ser pares i mares. (731 Documents - 544 préstecs durant 
l’any 2011) 
 
Contes sobre... (diferents temàtiques: valors, família, festes i 
tradicions...) . (796 Documents - 801 préstecs durant l’any 2011) 
 
Altres maneres de llegir (biblioteca accessible: braille, llengua de 
signes, lectura fàcil...) . (161 Documents - 222 préstecs durant l’any 
2011) 
 
Primers coneixements. (187 Documents - 487 préstecs durant l’any 
2011) 
 
Lletra lligada / lletra de pal (314 Documents – 1.032 préstecs durant 
l’any 2011) 
 
Recull de contes (156 documents  - 105 préstecs durant l’any 2011) 
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Pel que fa als recursos informatius les biblioteques disposen 
d’ordinadors que permeten l’accés gratuït a catàlegs de diferents 
biblioteques, a bases de dades, publicacions periòdiques, etc. 

 
 

Concreció sobre el fons de la  Biblioteca Joan Oliv a  
 

La Biblioteca Joan Oliva té un fons documental pobre en quantitat i 
de molt baix increment anual en relació a la demanda per part dels 
usuaris.  

 
Al 2011, una disminució del préstec del -0,24% , que s’ha de 
relacionar amb: 
 

• un increment de 1.406 nous usuaris i un total de 22.913 
usuaris inscrits, i 

• un incrementat en 9.364 el nombre de visites 
 

Pel que fa al Servei de Préstec Interbibliotecari, els 2800 
documents demanats a altres biblioteques suposen un increment 
del 52,26 % respecte al 2010. L’excel·lent aprofitament d’aquest 
servei ajuda a millorar l’oferta però no supleix les mancances de 
fons de la biblioteca. Cada vegada es tenen més documents amb 
llargues cues d’usuaris que el reserven i més usuaris que no poden 
cobrir les seves demandes. Alhora, es té un fons molt rodat per la 
falta de quantitat. 
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4. Serveis i programes 
 

4.1. Dades dels usuaris 
El total d’usuaris inscrits al catàleg a data 31 de desembre a les 
biblioteques de Vilanova és de 34.363 (22.913 JOM + 11.450 ACT). 
L’any 2010 el total d’usuaris inscrits era de 32.186 (21.490 JOM + 
10.696), això suposa un increment del 6,76 % de nous usuaris a les 
biblioteques de Vilanova durant el 2011 (1.423 JOM i 754 a l’ACT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuaris per tipus - 2011

2088

20129

6215

5828 103

Gent Gran Adults Joves Infantils Altres

Usuaris per sexe - 2011

15626

18661

76

Homes Dones sense definir

Usuaris per nacionalitat - 2011

28732

1386 801 277 262 231 221
2206

247

Espanya Marroc Argentina França Uruguai Itàlia Colombia Romania Altres
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Del total d’usuaris inscrits a les biblioteques 34.363 cal dir: 
 
2.138 s’han fet el carnet  durant l’any 2011 (6%) 
11.821 han utilitzat el servei de préstec ( 34%)  
2.481 han utilitzat el servei d’internet i + (7%) 
2.188 han utilitzat el servei wi-fi (6%) 
12.702 han utilitzat algun d’aquests serveis (37%) 
21.161 no han utilitzat cap d’aquests serveis (63%) 
 
Les biblioteques han rebut 108 suggeriments dels usuaris (ja sigui a 
la mateixa Biblioteca en format paper o per correu electrònic, a 
través del servei l’Ajuntament t’escolta o a través del servei 
Ajuda’ns a millorar de la web de les biblioteques) dels quals: 
 
59 són de la JOM 
 
12 de la climatització de la sala d’adults  
2 es queixen del soroll a la biblioteca 
43 sobre els fons documental 
2 sobre posar més taules i cadires a la biblioteca 
   
Tots els suggeriments han rebut resposta personalitzada de la 
directora de la Biblioteca. 
 
49 són de l’ACT  
 
5 qüestionen el funcionament de diferents serveis i dels espais  
2 sobre el funcionament del wi-fi  
39 sobre els fons documental 
1 sobre possibles fumadors als lavabos 
1 demana posar penja-robes als lavabos 
2 demanen un horari més ampli 
 
Tots els suggeriments han rebut resposta personalitzada de la 
directora de la Biblioteca. 

Usuaris per municipis - 2011

30400

2326 1637

Vilanova Garraf Altres
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4.2. Préstec i Préstec interbibliotecari 
El préstec a les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú ha 
estat d’un total 180.960 documents (96.983 a la JOM i 83.977 a 
l’ACT), l’any 2010 es van fer un total de 179.884 préstecs de 
documents (97.221 a la JOM i 82.663 a l’ACT). Per tant hi ha hagut 
un lleuger increment de 1076 documents fan que el servei s’hagi 
estabilitzat des la implementació de les noves normes de préstec 
amb la posada en marxa del programa Millenium el novembre del 
2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El préstec interbibliotecari és el que utilitzen els usuaris quan no 
troben el document a les biblioteques de Vilanova, des de cada 
biblioteca es demanen a altres biblioteques els documents. 
Aquest és un servei que té un cost 1,20€ per document i 
l’assumeix l’usuari, excepte si són documents per als clubs de 
lectura. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOM
ACT

Total xarxa

2010

2011

96983
83977

180960

97221
82663 179884

Comparativa total préstecs 2010/2011

2010

2011

JOM
ACT

Total Xarxa

Deixats

Rebuts

2800

2287

5087

1667 1368 3035

Préstecs interbibliotecaris 2011

Deixats

Rebuts
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Respecte el 2010 el préstec interbibliotecari de la xarxa de 
biblioteques de Vilanova ha pujat en 522 documents els 
deixats/enviats a altres biblioteques i en 918 els rebuts, destacant 
l’augment del 52,26% d’augment dels rebuts a la biblioteca Joan 
Oliva. 

 
La biblioteca Armand Cardona assumeix el transport de documents 
entre les dues biblioteques municipals. Aquest servei es porta a 
terme dos dies a la setmana (dimarts i divendres) 
 
El moviment total de documents d’una biblioteca a l’altra ha estat 
de 16.110 documents (2.810 documents més que el 2010): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retorns de documents entre les biblioteques de Vilanova 2011

7746

8364

De l'Armand Cardona a la Joan Oliva De la Joan Oliva a l'Armand Cardona
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4.3. Accés a internet i a programari d’ofimàtica am b els ordinadors 
de les biblioteques 
El Servei internet i+ possibilita l’autogestió per part dels usuaris de 
les seves sessions de connexió a la xarxa amb els PC de la 
biblioteca al mateix temps inclou programari d’ofimàtica per tal de 
que els usuaris puguin fer ús a la biblioteca d’aquestes eines. 
A partir del 2 de maig del 2011 la biblioteca Armand Cardona 
utilitza el servei internet i+ de gestió de les sessions d’internet amb 
els ordinadors de la biblioteca (6)   
 
Durant l’any 2011 el nombre de sessions d’internet amb els 
ordinadors de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú ha estat de 
32.597 sessions (22.291 JOM +  10.306 ACT) això suposa un 
increment del 10,46% d’ús a la Biblioteca Joan Oliva i lleuger 
decreixement del -2,76% a la Biblioteca Armand Cardona respecte 
el 2010,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOM
ACT

Total

22291

10306

32597

20181 10598
30779

Ús internet amb els ordinadors de les biblioteques

2010

2011



 22 

4.4. Accés a internet  a través de la Xarxa WI-Fi d e les biblioteques 
Les biblioteques municipals ofereixen internet sense fils als usuaris. 
Durant l’any 2011 han utilitzat aquest servei 18.982 usuaris (11.076 
JOM + 7.906 ACT). Això suposa un increment respecte el 2010 del 
24,45%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOM
ACT

TOTAL

11076

7906

18982

8228
7025 15253

Ús xarxa Wi-fi

2010

2011
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4.5. Activitats de foment a la lectura 
El nombre d’activitats de foment a la lectura de les biblioteques de 
Vilanova han estat de 96 (50 JOM + 46 ACT), amb un total de 
5.705 assistents (3.005 JOM + 2700 ACT).  
Respecte el 2010 s’han reduït el nombre d’activitats (-29) però el 
nombre d’assistents s’ha incrementat en 89 persones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El pressupost destinat a les activitats ha estat de 4.966,40 € 
(3.235,20 € a la Joan Oliva i 1.731,20 € a l’Armand Cardona).  
 
A més a més les biblioteques han fet diferents exposicions de fons. 
 
També s’han fet un total de 22 guies de lectura (9 JOM + 4 ACT + 9 
Conjuntes) 
 
S’han editat 6 punts de llibre (1 Conjunt + 2 JOM + 3 ACT). 
 
No es va sortir  al carrer per Sant Jordi, doncs va coincidir amb 
setmana santa i la Regidoria de Cultura no va posar parada a la 
Rambla. 
 
En aquest total d’activitats no hem posat ni les diferents sessions 
dels clubs de lectura / tallers d’escriptura ni les sessions de 
formació de primària i secundària. 
 

    

 JOM ACT TOTAL 
Hora del conte 14 13 27 
Presentacions de llibre 2 12 14 
Exposicions  10 5 15 
Conferències 4 6 10 
Tallers infantils 5 1 6 
Tallers adults 11 2 13 
Audicions   1 1 
Altres activitats 4 6 10 

Total 50 46 96 
    
    

 JOM ACT Total 
Total assistents activitats 
infantils 1293 1091 2384 
Total assistents activitats adults 1712 1609 3321 

Total 3005 2700 5705 
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Pel que fa als clubs de lectura / tallers per adults les biblioteques 
han ofert durant el 2011: 

 
Club de lectura d’adults (JOM) – 9 sessions 
Club de lectura fàcil en català (JOM) – 9 sessions 
Club de lectura en francès (JOM) – 9 sessions 
Lectures comentades (JOM) – 9 sessions 
Matins literaris (JOM) – 9 sessions 
Taller d’escriptura creativa (JOM) – 8 sessions 
Taller virtual d’escriptura (JOM) – 14 sessions 
 
Club de lectura d’adults (ACT) – 10 sessions 
Club de lectura de nois i noies (ACT) – 10 sessions 
Club de lectura de teatre (ACT) – 6 sessions (a partir del 
setembre de 2011, es va deixar de fer per manca d’inscrits i no 
disponibilitat del conductor) 
Taller d’enquadernació 1 - 11 sessions 
Taller d’enquadernació 2 – 16 sessions 

 
Això fa un total de 12 clubs de lectura / tallers per adults i un total 
de 120 sessions. 

 
 

4.6. Activitats de formació 
Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú tenen una llarga 
trajectòria i experiència en la formació d’usuaris de les escoles de 
primària de Vilanova i la Geltrú a través del programa PAL (Pla 
d’Animació a la Lectura) que es porta a terme conjuntament les 
biblioteques amb l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball). 
En la present memòria posem les dades corresponents als curs 
2010/2011 (setembre/juny), doncs els curs acadèmic no coincideix 
amb un any natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El total de sessions de formació de primària ha estat de 117, amb 
l’assistència de 3.159 alumnes  (1.485 JOM + 1.674 ACT), això 
suposa respecte el curs anterior 11 sessions menys i 297 alumnes 
menys 

Nombre de sessions de formació Primària curs 2010/2 011
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Per altra banda les biblioteques també formem als alumnes de 
secundària a través del programa PAE (Programa d’Animació 
Educativa) que també es gestiona juntament amb l’IMET. Com en 
el cas de primària també adjuntem les dades del curs acadèmic 
2010/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El total de sessions de formació de secundària ha estat de 25, amb 
l’assistència de 490 alumnes  (82 JOM + 408 ACT), això suposa 
respecte el curs anterior 5 sessions menys i 25 alumnes menys. 
 
Cal dir que durant el curs 2010/2011 algunes escoles de primària i 
l’IES Manuel de Cabanyes van decidir no fer sortides ni colònies 
com a mesura de protesta pel calendari escolar on es treia la 
jornada intensiva del mes de juny (que finalment no es va treure), 
això va afectar a algunes sessions de formació.  

 
També s’han dut a terme visites d’alumnes de llars d’infants: 5 
visites amb un total de 119 alumnes/tutors (4 visites 
97alumnes/tutors JOM + 1 visita 22 alumes/tutors ACT) 
 

Nombre de sessions de formació Secundària curs 2010 /2011
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ACT 6 16
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Obres de referència Descobreix la biblioteca (catàleg)
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Les biblioteques municipals compten amb una aula multimèdia 
cadascuna on s’imparteixen diferents cursos d’informàtica.  S’han 
fet, durant el 2011, un total de 42 cursos (14 JOM + 28 ACT) amb 
un total de 322 assistents (126 JOM + 196 ACT). Adjuntem gràfics 
amb els cursos oferts i l’assistència als mateixos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’any 2010 a les biblioteques municipals es van fer 45 cursos amb 
un total de 350 assistents. 
 
Això suposa que aquest 2011 s’han fet s’han fet 6 cursos menys a 
la JOM  i 3 cursos més a l’ACT amb un global de 3 cursos menys a 
les biblioteques de Vilanova i, per tant, 33 assistents menys 
respecte el 2010. 
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4.7. Servei d’informació i consulta 
Els serveis d’informació i consulta que ofereixen les biblioteques 
públiques de Vilanova i la Geltrú són: 
 
Serveis comuns a ambdues biblioteques 
 
Consulta a sala 
 
Servei de préstec i préstec interbibliotecari 
 
Informació bibliogràfica 
 
Servei d’accés a internet amb els PC de les bibliot eques 
 
Serveis d’accés a internet a través de Wi-Fi 
 
Servei de reprografia  la JOM compta amb tres màquines (1 d’elles 
d’autoservei) i l’ACT compta amb una màquina d’autoservei. 
 
Servei d’aules d’estudi en període d’exàmens  
És un servei que ofereix conjuntament amb la regidoria d’Educació i 
que enguany s’ha ofert la mateixa quantitat de dies i hores a 
ambdues biblioteques, això ha suposat 4 dies més d’obertura a la 
biblioteca Joan Oliva i 8 dies menys d’obertura a l’Armand Cardona. 
En el total de xarxa s’han obert 4 dies menys que el 2010, però s’ha 
allargat l’horari de tancament cosa que finalment han suposat 20 
hores més de servei d’aules.  
A la biblioteca Joan Oliva es van oferir 16 dies (4 hores/dia) i a la 
biblioteca Armand Cardona es van oferir 16 dies (4 hores/dia) 
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366416
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Serveis propis de la biblioteca Joan Oliva 
 
Servei de Biblioteca a l’Hospital. La biblioteca organitza activitats 
culturals mensualment (10 activitats al 2011), excepte estiu, que es 
duen a terme a La Plataforma Centre Multiserveis (centre d’atenció 
a la dependència) i ofereix el Servei de préstec de documents (102 
documents al 2011), del qual en fan ús els pacients de l'Hospital 
Comarcal de Sant Antoni Abat i els de La Plataforma Centre 
Multiserveis.  
 
Servei de préstec nacional  (inaugurat al març de 2010) té un ús 
important pel que fa a nodrir dels documents que no es troben a la 
xarxa (16 PI al 2011) 
 
Servei de suport a la biblioteca escolar amb préstec de lots de 
llibres (col·laboració amb el projecte del Servei de Biblioteques de 
la Generalitat) , s’han deixat en préstec  2.512 documents. 
 
Servei de central de préstec interbibliotecari a Vi lanova i la 
Geltrú  (biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona). 
 
Servei de suport a les biblioteques municipals  de  l’Escola 
municipal d’Art i Disseny EMAID i l’Escola municipal de música 
Mestre Montserrat. A les dues biblioteques es fa suport 
d’assessorament bibliotecari i a la biblioteca de l’EMAID s’han fet 
préstec de lots de documents mensuals (78 documents). 
 
 
Serveis propis de la biblioteca Armand Cardona 
 
Bústia de devolució de préstec les 24 hores . Aquest servei 
només l’ofereix l’ACT i enguany el total de devolucions ha estat de 
11.877, l’any 2010 va ser un total de 10.855 retorns a la bústia, això 
suposa un increment de 1.022 documents. 
 
Sala d’exposicions permanent:,  durant el mes de març es van dur 
a terme diferents actuacions a la Sala d’Actes (càmeres, alarma 
detecció d’incendis, punts de llum i pintura) per tal d’acondicionar-la 
per fer la funció de Sala d’Exposicions permanent de l’obra del 
pintor que dóna noma a la biblioteca: Armand Cardona. Aquesta 
Sala d’Exposicions s’inaugura el dijous 20 d’octubre a les 19 h. 
 
Altres serveis  
 
Biblioteca Armand Cardona 
 
Servei de vending de begudes .  
 
Màquina de preservatius  als lavabos de la primera planta (dins el 
Programa per a la prevenció i l’assistència de la Sida de la Direcció 
General de Salut Pública). L’any 2011 s’han dispensat 62 
preservatius. 
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4.8. Punts de servei extern 
Des de l’any 2008 les biblioteques ofereixen un punt de servei 
extern que s’anomena bibliomercat al Mercat de Mar els divendres 
de 10 a 13 h. 
 
S’han baixat 43 divendres al Mercat de Mar a oferir el servei de 
bibliomercat, l’any 2010 es van baixar 44 divendres. 
 
Gràficament, respecte el 2010, el servei ha evolucionat de la 
següent manera: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Respecte el 2010 han disminuït tots els serveis, una de les causes 
es que es va donar el servei un divendres menys. Cal fer una nova 
campanya de difusió del servei l’any 2012. 

 

1352
1700

1007
1349

1514

14261623

4344

Divendres Visitants carnets usuaris de
préstec /

retorn

nombre
préstecs

Evolució serveis Bibliomercat

2010 2011



 30 

4.9. Serveis virtuals 
Web 
Les biblioteques municipals compten amb una home comuna a la 
web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
http://www.vilanova.cat/html/tema/bm/index.html 
Que té, des del 2009, la seva pròpia home a la web de l’Ajuntament 
(dins l’apartat “Vilanova tema a tema”) i a més a la pàgina d’inici de 
la web de l’Ajuntament es troba en l’apartat “Et recomanem”. 
Cada biblioteca té un espai web on fa difusió de les seves activitats 
i on hi figura el seu bloc. 
 
Us adjuntem el gràfic de visites a les webs i bloc del 2011 i del 
2010, on, comparant, es pot veure el gran increment de visites a 
ambdues eines al 2011 respecte el 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pel que fa als blocs, l’any 2010 es van rebre 116.650 visites i l’any 
2011 un total de 198.540, això suposo un increment del 70,20 % en 
el total de la xarxa (+ 50,83% JOM i +100,88% ACT) 
 
Pel que fa a les webs l’any 2010 es van rebre 22.449 visites i l’any 
2011 un total de 28.539, això suposa un increment del 27,13% en 
el total de la xarxa (+26,08% JOM i +28,35% ACT) 
 
Facebook 
El novembre de 2010 es va posar en marxa el facebook de les 
biblioteques municipals que compta ja amb 2.047 amics. 

 
Butlleta virtual presentacions de llibre 
S’ha seguit difonen la butlleta mensual de presentacions de llibres a 
la ciutat, durant el 2011 s’han elaborat 10 targetons virtuals. L’any 
2012 es deixarà d’editar. 

 

Visites web 2011

Visites web 2010

Visites bloc 2011

Visites bloc 2010

Visites webs i blocs

Total Xarxa 28539 22449 198540 116650

ACT 13305 10366 90691 45147

JOM 15234 12083 107849 71503

Visites web 2011 Visites web 2010 Visites bloc 2011 Visites bloc 2010
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5. Relacions amb altres entitats 
 
Cessió d’espais 
Les biblioteques municipals compten amb espais que sovint es cedeixen 
a entitats o a departaments de l’Ajuntament per tal de reunir-se o fer 
algun tipus d’activitat al marge de les programades per les mateixes 
biblioteques. 
 
Durant el 2011 s’han cedit: 
18 vegades l’aula multimèdia de la biblioteca Joan Oliva 
3 vegades la sala de treball de la biblioteca Joan Oliva 
7 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
4 vegades les sales de suport de la biblioteca Armand Cardona 
12 vegades l’aula de formació de la biblioteca Armand Cardona 
 
Col·laboració amb activitats i serveis 
Al mateix temps les biblioteques col·laboren amb entitats i departaments 
de l’Ajuntament  per dur a terme diferents activitats i serveis. 
 
Les biblioteques de Vilanova van col·laborar amb la Regidoria de 
Cooperació i Solidaritat amb el programa Tardor de Contes Solidaris. 
 
També es va col·laborar junt amb la Biblioteca Museu Víctor-Balaguer 
amb diferents activitats per commemorar el centenari de la mort de Joan 
Oliva i Milà 
 
Des de la Joan Oliva: 

• S’acull una persona del programa de treballs en benefici de la 
comunitat coordinat per la Regidoria de Serveis Social i Salut, al 
maig. 

• S’acull un alumne de l‘assignatura de Pràctiques a l’empresa de 
l’IES Manuel de Cabanyes al juny. 

 
A la biblioteca Armand Cardona 

• S’acull una persona durant 18 hores (març/abril) del programa de 
mesures alternatives de la Regidoria de Serveis Social i Salut. 

• Durant el mes de juliol es col·labora amb el CAS (Centre d’Atenció 
i Seguiment a les Drogopependències) per al seu projecte de 
book crosing. 

• Col·laboració amb el club de lectura de l’Aula d’extensió 
Universitària de la Gent Gran 

• Col·laboració amb el club de lectura de l’escola Cossetània 
• S’acull a la senyora Maria Marta Arraechea Directora de 

Biblioteques de la secretaria de cultura de la Municipalidad de 
General Pueyrredon (Argentina), amb motiu del Programa de 
Formació de Professionals Iberoamericans organitzat pel Ministeri 
de Cultura (Gerència Servei de Biblioteques – Diputació)  
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6. Difusió del servei bibliotecari 
 
Programa activitats 
S’han editat 6 programes d’activitats bimensuals a les biblioteques. 
Aquests programes s’han editat des de les biblioteques i s’han imprés 
amb el servei de reprografia de l’Ajuntament (Serveis Generals) 
 
Aparició ràdio, televisió i premsa local 
Normalment apareixen diverses notícies a la premsa local, sobretot pel 
que fa a les activitats de les biblioteques. 
 
Enguany les biblioteques municipals han sortit: 
 
59 aparicions a la premsa escrita, paper (27 JOM + 32 ACT) 
 
142 aparicions a la premsa escrita, digital (72 JOM + 70 ACT) 
 
4 notícies/entrevistes a la ràdio (2 JOM + 2 ACT) 
 
2 notícies a la televisió (1 JOM + 1 ACT) 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 
Fons 
Creiem que és molt important fer una forta aposta per a l’increment del 
fons documental d’ambdues Biblioteques. La biblioteca Joan Oliva té un 
fons molt baix en quantitat en relació a la demanda dels usuaris i en 
relació als estàndards de qualitat (s’hauria d’incrementar en 15000 
documents i dotar la biblioteca de les prestatgeries per col·locar-los). La 
biblioteca Armand Cardona a baixat de mòdul al 2011, la qual cosa vol 
dir que tindrà una dotació de fons inferior. 
 
El fons és el fonament de les biblioteques i s’ha de tenir en compte el 
seu increment si es vol mantenir la qualitat del servei bibliotecari a la 
ciutat. 
 
Activitats 
Pel 2012 s’ha elaborat el pla anual i es seguirà el procediment per tal de 
dur una gestió conjunta de les activitats, a més es preveu reduir el 
nombre al màxim possible les activitats i el seu cost, doncs es prioritzarà 
l’adquisició de fons. 
 
Recursos humans 
La biblioteca Joan Oliva ha d’incrementar la dotació de recursos humans 
en 1 bibliotecari segons s’explica en aquesta mateixa memòria. 
 
Equipament 
Consultar l’apartat específic en aquesta mateixa memòria (p. 10 i 11) 
 
Consolidar treball en xarxa 
S’ha fet un esforç important en millorar el treball en xarxa, cal seguir 
treballant diversos aspectes per optimitzar recursos (humans i 
econòmics).  
L’any 2011 s’han unificat els següents aspectes: 

- Difusió de les activitats 
- Elaboració del programa d’activitats 
- Manteniment del facebook 
- Manteniment de la web 
- Gestió de les activitats 

 
A nivell de la comarca del Garraf 
Es seguirà elaborant la guia comarcal anual del fons publicat a la 
comarca de col·lecció local, en format paper i virtual.  
 
Es seguirà fent difusió conjunta d’activitats infantils i dels horaris de les 
biblioteques de la comarca. 
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8. Annexos i estadístiques 
 Adjuntem diferents quadres resum de les dades de les biblioteques  
*en vermell els decreixements: 

 

 
 
 
 
 
 

 Joan Oliva Armand Cardona 
 2010 2011 2010 2011 
Població àrea influència 66532 66905 24098 25570 

Fons documental (sense revistes) 61643 64021 49300 52161 

Títols de revista 295 240 163 140 
Títols de premsa diària                          23 13 12 11 
Volums per habitant                           0,93 0,96 2,05 2,04 
Dies d’obertura 278 283 276 277 
Hores d’obertura 2366 2426 1981 1972 
Nous usuaris 1861 1423 1167 754 
Número de visitants 151661 161025 119070 115721 
Mitjana diària de visitants 546 569 431 418 
Número de documents prestats 97221 96983 82663 83977 
Mitjana diària de documents prestats 350 343 300 303 
Préstec interbibliotecari (PI)         
             Documents deixats 1422 1667 1091 1368 
             Documents rebuts 1839 2800 2330 2287 
Usuaris servei Wi-fi 8228 11076 7025 7906 
Sessions servei Internet 20181 22291 10598 10306 
Visites web 12083 15234 10366 13305 
Visites bloc 71503 107849 45147 90691 

 Biblioteques de Vilanova 
 2010 2011 
Retorn de documents entre les 
bibliteques de Vilanova     
            Devolucions ACT a JOM 6628 7746 
            Devolucions JOM a ACT 6672 8364 
Mercat de Mar      
            Divendres 44 43 
            Carnets nous 14 15 
            Usuaris de préstec 1349 1007 
            Préstecs 1700 1352 
Amics facebook* 914 2047 
   
* Inici Facebook novembre 2010   
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 2011 
 JOM ACT 
Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 50 46 
Assistents a les activitats (infantils) 1293 1091 
Assistents a les activitats (adults) 1712 1609 
Formació d’usuaris                                                            
            Visites primària (dins el PAL). Curs 
2010-11 55 62 
            Visites secundària (dins el PAE). 
Curs 2010-11 3 22 
                 Nombre alumnes primària 1485 1674 
                 Nombre alumnes secundària 82 408 
            Visites organitzades 4 1 
Aula multimedia      
            Nombre de cursos 14 28 
            Assistents als cursos 126 196 
Hores d'obertura aules d'estudi 
nocturn 64 64 
Usuaris aules d’estudi nocturn 480 580 
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Teresa Forcadell Adell 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

 
Anna Cabutí Calatayud 

Biblioteca Armand Cardona i Torrandell 
 

Vilanova i la Geltrú, març de 2012  


