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La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú la integren la biblioteca 
central urbana i comarcal Joan Oliva i Milà i la biblioteca de proximitat Armand 
Cardona Torrandell. 
Formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i són 
gestionades per la Gerència del Servei de Biblioteques i per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
El 2003 es va inaugurar la biblioteca Armand Cardona i sorgí la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Vilanova i la Geltrú. En aquest temps els dos equipaments bibliotecaris 
de la ciutat s’han anat desenvolupant i dotant d’unes característiques pròpies i de 
xarxa que les han dut a la realitat que actualment ocupen dins la Xarxa de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona.  
 
L’any 2015, coincidint amb el canvi de legislatura municipal, el Departament de Cultura 
va patir una reorganització per la qual sorgiren quatre àmbits de coordinació entre els 
quals es troba el de Foment a la lectura, del que depèn la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la ciutat. 
 
Els canvis que experimenta la societat, marcats per la consolidació de nous mitjans de 
comunicació i informació i per una realitat social cada vegada més heterogènia i les 
conseqüències de la crisi econòmica encetada l’any 2008 i que tot juts ara comença a 
superar-se, fan necessari una resposta ràpida i flexible per part de la xarxa de 
biblioteques públiques, que ha d’adaptar els seus serveis i productes als nous usos i 
consums que els ciutadans fan de la cultura i de la informació. En aquest sentit és 
important posar en valor el concepte de Xarxa a nivell de ciutat. 
 
Aquest Pla Municipal de Biblioteques pretén esdevenir un punt de partida i un marc a 
partir del qual les biblioteques de Vilanova i la Geltrú desenvolupin la seva tasca al llarg 
dels propers quatre anys, optimitzant la gestió interna i activant noves accions que 
adaptin i millorin l’oferta de serveis que s’ofereixen a la ciutadania. 
 
En el desenvolupament d’aquest Pla ha estat molt important la influència del Pla 
d’Actuació Municipal 2015–2019 (PAM) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
estableix les prioritats del govern municipal per aquests quatre anys i que, en el cas de 
la cultura, té per objectiu “potenciar la cultura i el patrimoni com a element identitari i 
de dinamització econòmica. Una ciutat amb identitat cultural”. 
 
Cal destacar que en el procés d’elaboració del Pla s’ha comptat amb la implicació de 
tot l’equip que treballa a les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. També s’ha comptat 
amb la participació activa i l’assessorament de la gerència de serveis de biblioteques 
de la Diputació de Barcelona i de la Comissió de lectura pública, formada per 
representants del món de la lectura, l’educació i la cultura de Vilanova i la Geltrú. 
 
La metodologia emprada s’ha estructurat al voltant de grups de treball que han seguit 
els següent guió: revisió de la missió/visió de la biblioteca, anàlisi i diagnosi estratègica 
i l’elaboració de les línies de treball per redactar el pla estratègic. 
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El present document s’estructura en tres parts clarament diferenciades: un primera 
que tracta la contextualització i descripció de l’àmbit en el qual les biblioteques 
presten els seus serveis, i que inclou els punts referits al Marc conceptual i a la 
descripció del Marc local, una segona que serveix per realitzar la diagnosi de la situació 
actual de les biblioteques, amb l’anàlisi de l’entorn i l’anàlisi intern (pel que es compta 
amb la participació de la Comissió de Lectura Pública), i una última part que conté el 
Pla estratègic pel període 2017-2020 i que inclou les principals línies i objectius 
estratègics a desenvolupar en aquest temps per tal de permetre a les Biblioteques 
Públiques de Vilanova i la Geltrú posicionar-se en el lloc que els hi correspon per 
complir òptimament la seva funció i atendre les necessitats de la ciutadania en el seu 
àmbit d’actuació. 
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1.1 Definició del servei de biblioteca pública 
 

“La biblioteca pública com a centre local d’informació facilita tot tipus de 
coneixement i d’informació als seus usuaris i els proporciona les condicions 
bàsiques per a l’aprenentatge, per a la presa de decisions i per a l’assoliment 
del desenvolupament cultural.”1 

 
El punt de partida de la concepció de biblioteca pública, fruit de la nova realitat social i 
del canvi dels suports i els mitjans tradicionals de transmissió de coneixements, se 
centra en dos aspectes. D’una banda, en la necessitat de conèixer a fons les demandes 
de la comunitat per respondre a la diversitat d’interessos que pot tenir per raó d’edats, 
formació, interessos, etc. De l’altra, en la conveniència d’optimitzar els recursos i, per 
tant, de centrar-se en aquells serveis que satisfacin més les necessitats dels usuaris, 
com també d’aprofitar els recursos d’altres institucions, amb convenis cooperatius i 
xarxes. 
 
La biblioteca pública actua com a mitjancera entre la informació i l’usuari i vetlla per a 
la constitució, a escala local, de fons i serveis d’informació d’acord amb les necessitats 
dels ciutadans, que en són els usuaris dels serveis. La biblioteca ha d’intervenir a l’hora 
de potenciar els avantatges socials de la societat de la informació i mirar de superar el 
risc de la divisió entre les franges socials amb dificultat d’accedir-hi. 
 
Els poders públics han d’evitar els riscos de marginació d’amplis sectors de la població, 
intervenint en el procés de distribució de la informació per tal de garantir el dret de 
tothom a tenir les mateixes oportunitats de desenvolupament personal. 
 
L’any 2001 es publicà la darrera versió de les Directrius IFLA/UNESCO per al 
desenvolupament del servei de biblioteques públiques2. D’acord amb aquestes pautes, 
les biblioteques públiques han de situar-se en els següents grans àmbits d’actuació:  
 

• Accés a la informació 
 

• Suport a la formació 
 

• Foment de la lectura i desenvolupament cultural 
 

• Espai de relació 
 

• Suport al desenvolupament personal 
 

• Serveis per a infants i joves 

                                                 
1
 Elements de definició de la missió de la biblioteca pública recollits en el Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública 

1994 (Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1994).   

2
 Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques. Barcelona: Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2002. 115 p. ISBN 84-86972-14-0.   
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1.2 Marc legal i normatiu 
 
La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya3 defineix, 
estructura i organitza el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El text constitueix el 
marc normatiu fonamental al qual han d’atenir-se les biblioteques públiques, de les 
quals en defineix les diferents tipologies i la seva estructuració en el territori. Així 
mateix, la Llei també distribueix les responsabilitats de gestió entre les diferents 
administracions i regula els serveis de suport que els ajuntaments rebran de la 
Generalitat de Catalunya o de les diputacions. 
 
A fi de definir i planificar en l’àmbit municipal els equipaments bibliotecaris necessaris 
a Catalunya es disposa dels Estàndards de biblioteca pública i el Mapa de lectura 
pública de Catalunya: 
 

• Els Estàndards de Biblioteca Pública defineixen, segons el nombre d’habitants i 
les característiques del municipi, els requeriments en serveis i recursos -espais, 
fons, personal, hores de servei i equipament- que han d’oferir les biblioteques. 
La darrera actualització dels estàndards data del 2008 i l’han realitzat de forma 
conjunta la Diputació de Barcelona i l’Àrea de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya4. 
 

• El Mapa de Lectura Pública de Catalunya és un instrument previst en l’article 28 
de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Aquest, realitzat a partir 
del cens i dels Estàndards de Biblioteca Pública, estableix les necessitats de la 
lectura pública de cada municipi. En l’apartat ‘Nivell d’adequació i propostes 
d’actuació’ contempla com Adequada la biblioteca de proximitat, l’Armand 
Cardona, però com No adequada (no arriba al 50% dels m2 que hauria de tenir) 
la biblioteca central comarcal, la Joan Oliva, motiu pel qual proposa la seva 
ampliació o el seu trasllat. L’any 2014 es va actualitzar el Mapa d’acord amb els 
esmentats estàndards i amb les dades de població del padró de 20125. 

 
Pel que fa a xarxes municipals, la Llei estableix que les ciutats de més de 30.000 
habitants han de tenir una biblioteca central urbana que coordini i ofereixi suport i 
assessorament a la resta de biblioteques i als serveis bibliotecaris mòbils del terme 
municipal. Així mateix, el document La biblioteca pública municipal: directrius per a les 
xarxes urbanes6 ofereix unes pautes per a la planificació i gestió del servei bibliotecari 
de les ciutats. 

                                                 
3 «Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya». DOGC, núm. 1727 (29 de març de 1993), 
p.2.217-2.222. 
4 Nieto, Javier; Vilagrosa, Enric. Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Diputació de Barcelona, 2008. 22 p. 
Accessible en línia: http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf/31b997cd-85ba-
4cde-a602-76f12100a1f4 [Consulta: 31/05/16]. 
5 Mapa de lectura pública de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de 
Biblioteques, 2014. 300 p. 
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/documents/arxiu/noticies/2014/mlpc_2014.pdf  [Consulta: 
31/05/16]. 
6 La Biblioteca pública municipal: Directrius per a les xarxes urbanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009. 
66p. (Documents de treball. Recursos culturals ; 11). ISBN: 978-84-9803-351-9. Accessible en línia: 
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La biblioteca pública, a la província de Barcelona, és un projecte compartit entre els 
ajuntaments, que en tenen la competència, i la Diputació de Barcelona, que actua com 
a prestadora de serveis i recursos, afavoreix la cooperació i facilita el treball en xarxa. 
Tenint en compte aquest marc competencial s’estableix un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i la Diputació per la gestió de les biblioteques, on es contempla la 
distribució de responsabilitats envers el desenvolupament del servei. Per garantir la 
plena capacitat dels diferents equipaments que formen les Biblioteques de Vilanova i 
la Geltrú és fa necessària aquesta coordinació i la gestió compartida entre les dues 
administracions participants. 
 

1.3 La Biblioteca pública municipal: definició i elements 
 
El concepte de “biblioteca pública municipal” s’introdueix en el document La Biblioteca 
Pública Municipal: directrius per a les xarxes urbanes7 per referir-se, sota una 
perspectiva de treball en xarxa, al servei bibliotecari que s’inclou dins d’un sistema 
global de ciutat i que a la vegada permet l’adaptació i l’especialització a la realitat local 
més immediata de cadascun dels seus elements. 
 
En aquest document es defineixen els elements constitutius de la Biblioteca pública: 
 

• Una missió única i compartida. 

• Un catàleg únic de serveis bibliotecaris de ciutat, oferts en línia a través del 
web de la biblioteca i de forma presencial mitjançant els equipaments. 

• Una xarxa de biblioteques i altres possibles elements amb unes funcions 
bàsiques comunes i algunes funcions diferenciades, però amb una dependència 
administrativa comuna. 

• Una organització dels seus edificis segons la seva tipologia i amb adaptació a la 
realitat local més immediata. 

• Una política de col·lecció documental única en clau de ciutat. 

• Una gestió integral dels recursos (humans i econòmics). 

• Una planificació anual compartida. 

• Una planificació i gestió conjunta de les activitats de promoció i difusió. 

• Una política d’imatge i comunicació comuna. 
 
Els principis que han de regir el model de biblioteca pública municipal són: la 
cooperació, la complementarietat, l’eficiència, l’equilibri territorial, la proximitat, 
l’accessibilitat, l’adequació i l’adaptació. 
 
La biblioteca pública municipal es presenta a la ciutadania en una doble dimensió: la 
física i la virtual. Els serveis presencials s’ofereixen mitjançant la xarxa territorial 
d’equipaments -formada per la biblioteca central i les biblioteques de proximitat- i els 
serveis en línia es presten a través del web de la biblioteca pública municipal i la de la 
Xarxa de Biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. 

                                                                                                                                               
< http://bd.ub.edu/poldoc/sites/bd.ub.edu.poldoc/files/fitxers/gsb_2009_ca.pdf > [Consulta: 31/05/16]. 

7
 Ídem. 
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Per a la determinació del nombre, la tipologia i les característiques de les biblioteques 
que configuren la xarxa local, així com la seva ubicació, es tindrà especialment present 
la distància per a accedir al servei bibliotecari. Tenint en compte la nostra realitat 
urbana i de mobilitat, els ciutadans haurien de poder gaudir de servei bibliotecari a 
una distància màxima de quinze minuts caminant des del seu lloc de residència –
aquest fet comporta indirectament que la distància entre dos equipaments de la BPM 
no hauria de ser inferior als 25 minuts a peu. 
 
L’estructura de la xarxa local no s’ha de concebre com a acabada i inalterable un cop 
desplegats els elements previstos en la seva planificació inicial. La contínua 
transformació de les ciutats obliga a una revisió constant de l’estructura per tal de 
donar resposta als canvis sociodemogràfics i urbanístics que puguin produir-se. 
Aquests canvis poden significar l’adopció d’accions de correcció que impliquin la 
creació de nous punts de servei o bé l’ampliació, el trasllat i/o el tancament dels 
existents. 
 
El treball en xarxa i la pertinença a un únic sistema comporta una diferenciació de les 
funcions dels diversos elements bibliotecaris. Aquestes funcions afecten els serveis i en 
conseqüència, les seves necessitats específiques d’equipament i recursos. A 
continuació s’apunten les funcions que han de tenir els diversos elements bibliotecaris. 
 

• La biblioteca central urbana 
 
La biblioteca central urbana és el nucli de la lectura pública del territori i la referent del 
patrimoni documental i bibliogràfic. La biblioteca central urbana és la capçalera de la 
xarxa local de biblioteques públiques i ha d’exercir funcions de lideratge, coordinació i 
suport respecte de la resta de biblioteques de la xarxa local. Té, per tant, dos nivells de 
funcions: un de servei públic de cara al ciutadà i un altre en clau interna de cara a la 
resta d’elements de la xarxa. 
 
Per definició, el seu àmbit d'influència s'estén a tot el municipi -inclosa la població 
flotant-, però a la seva vegada també adquireix el rol de biblioteca de proximitat per a 
la població resident més pròxima. 
 

• La biblioteca de proximitat 
 
Les biblioteques de proximitat donen servei a una part del municipi més reduïda i 
localitzada. Aquest fet els permet un grau d’implicació més elevat en la realitat social 
immediata i la participació de manera activa en el desenvolupament de la seva àrea 
d’influència mitjançant una atenció més personalitzada i l’adaptació dels seus serveis 
als interessos i necessitats de la comunitat que serveix. El nombre i les característiques 
de les biblioteques de proximitat varia en funció de la realitat geogràfica, demogràfica i 
sociocultural del municipi. 
 
Per tal de portar a terme les funcions que li són pròpies és bàsic disposar d’una gran 
capacitat d’adaptació i de resposta a l’evolució de les necessitats de l’entorn i establir 
relacions de cooperació amb el teixit associatiu i cultural del territori. 
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• Els serveis en línia 
 
El web de la biblioteca pública municipal és la plataforma d’accés en línia als seus 
serveis, més enllà de l’espai físic dels seus equipaments i en un horari més ampli. El 
web de la BPM ofereix una oferta única i comuna de serveis i continguts. 
 
El web de la BPM no és un element aïllat: ha d’integrar serveis del web municipal i, 
alhora, els serveis en línia oferts per les xarxes bibliotecàries supramunicipals (accés al 
catàleg col·lectiu, tràmits en línia, subscripcions electròniques...). 
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2. MARC LOCAL 
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2.1  Vilanova i la Geltrú. Aproximació demogràfica, urbanística i 
sociocultural 

 

Vilanova i la Geltrú és la capital de la comarca del Garraf, situada a mig camí de les 

principals àrees metropolitanes (40 km de Barcelona i 45 de Tarragona), amb una 

extensió total de 34 km2 i una població de 65.684 habitants l’any 2015. És una ciutat 

amb una llarga i densa història, que va obtenir la Carta Pobla del rei Jaume I l'any 1274. 

 

Aquesta població ha disminuït lleugerament des de l’any 2011 en que va arribar al seu 

punt més alt: 66.905 hab. Cal dir que la població de Vilanova i la Geltrú, fins l’any 2011 

va tenir un creixement important de població, l’any 1996 hi havia una població de 

47.979 hab. i l’any 2005 hi havia una població de 61.427 hab. aquest augment va ser 

progressiu i força regular. 

 

 
 

• Factors demogràfics 
 
A nivell sociodemogràfic s’observa una població amb les característiques generals 
pròpies d’una societat avançada: progressiu envelliment de la població i disminució de 
la seva natalitat. 
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Població segons sexe i edat en grans grups: Vilanova i la Geltrú 

 

     

 

de 0 a 14 anys  de 15 a 64 
anys 

de 65 anys i 
més total 

2015 10.301 43.648 11.735 65.684 

  16% 66% 18% 100% 

 
Població segons sexe i edat en grans grups: Catalunya 

 

     

 

de 0 a 14 anys  de 15 a 64 
anys 

de 65 anys i 
més total 

2015 1.182.716 4.963.773 1.361.617 7.508.106 

  16% 66% 18% 100% 

      
Com es pot observar en les taules anteriors Vilanova i la Geltrú coincideix plenament 
amb el percentatge de grups d’edat del total de Catalunya. 
 
Cal no oblidar el volum de població estrangera, amb un percentatge de població del 

10,60% (6.961 hab.), aquest percentatge s’ha anat reduint i ha arribat al nivell de 

població estrangera que hi havia a Vilanova l’any 2005, cal dir que l’any 2000 el 

percentatge de població estrangera era del 2,20%.  L’any amb el punt més alt de 

població estrangera va ser l’any 2010 amb un 14,24% i des del 2010 fins el 2015 ha 

anat disminuint aquest percentatge fins arribar el ja mencionat 10,60% del 2015. 
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La població estrangera existent a Vilanova i la Geltrú l’any 2015 (10,60%) prové dels 
següents continents: 
 

UE Resta 
Europa Àfrica 

Amèrica del 
Nord i 

Central 

Amèrica del 
Sud 

Àsia i 
Oceania Total 

3,95% 0,55% 3,09% 0,58% 1,77% 0,65% 10,60% 

 
La població estrangera existent a Catalunya l’any 2015 (13,69%) prové dels següents 
continents: 
 

UE Resta 
Europa Àfrica Amèrica del 

Nord i Central 
Amèrica del 

Sud 
Àsia i 

Oceania Total 

3,73% 0,84% 3,87% 0,90% 2,47% 1,88% 13,69% 

 
Per tant, Vilanova i la Geltrú està per sota dels percentatges de la totalitat del país, en 
tots els ítems excepte en població estrangera provinent de la UE que estem 
lleugerament per sobre. 

 

Vilanova i la Geltrú es troba dividida en quatre grans districtes que a l’hora estan 
dividits en seccions que no forçosament coincideixen amb els barris (la divisió per 
barris respon més a l’activitat cultural i històrica de la ciutat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com la majoria de municipis el major creixement es dona per les zones de la perifèria 
de la ciutat. El volum de població més destacable és el del districte IV amb 26.082 
persones, és a dir el 39,71% de la població es concentra en aquest districte (aquest 
districte, és el més poblat de la ciutat i també el més gran en extensió). El districte 1 
compta amb el 27,39% de la població total, el districte 2 compta amb el 21,31% de la 
població total i el districte 3 és el menys poblat de la ciutat, compta amb l’11,59% de la 
població. 
 
La biblioteca Joan Oliva es troba ubicada al districte 1 i la biblioteca Armand Cardona al 
districte 4 de Vilanova i la Geltrú. 
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• Factors urbanístics i econòmics 

 

Vilanova i la Geltrú, polaritzadora d'un entorn territorial més ampli, sempre ha tingut 

un gran dinamisme econòmic. A la importància del sector industrial cal afegir el ràpid 

desenvolupament del sector terciari i de serveis, així com el fet de disposar d’una de 

les flotes pesqueres més importants de Catalunya i una certa activitat agrícola. 

 

El principal problema en l’actualitat que pateix tant Vilanova i la Geltrú com la comarca 

del Garraf és l’atur, que en una situació de crisi com l’actual la taxa d’atur a Vilanova 

l’any 2015 és del 18,22%, superior a la comarcal, 17,40%, i a la catalana, 17,8%, però 

inferior a l’estatal, 20,8%. 
 

 
 

• Educació 

 

Un dels punts forts que presenta Vilanova i la Geltrú és l’àmplia oferta educativa i 

formativa, tan reglada com lliure, que ofereix als ciutadans.  

Són nombrosos els centres d’ensenyament que es comptabilitzen:  

- Educació Infantil (0-3 anys): 11 centres (4 públics i 7 privats). 

- Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària (6-12 anys): 17 centres (11 

públics i 6 privats/concertats). 

- Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys): 10 centres (5 públics i 5 

privats/concertats). 

- Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà i Superior: 8 centres (6 públics 

i 2 privats/concertats). 

- Ensenyaments artístics: 4 centres (2 públics, Escola Municipal de Música 

Mestre Montserrat i Escola Municipal d’Art i Disseny, i 2 privats). 

- Estudis universitaris: 1 centre públic (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 

de Vilanova i la Geltrú) 

A més compta amb el Campus Universitari de la Mediterrània, una iniciativa 

formativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de 

Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània emmarcat dintre de l'Institut 

Municipal d'Educació i Treball (IMET). 

- Formació diversa: 

Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf. 

Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú - EFAV. 

Escola d'Adults Teresa Mañé. 
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Escola Oficial d'Idiomes Garraf. 

Pla de transició al treball (PTT) / Programes de Qualificació Professional Inicial 

(PTT-PQPI) (IMET). 

 
Cal destacar el fet que des de fa anys es desenvolupa un projecte col·laboratiu entre la 
Regidoria de Cultura i la Regidoria d’Educació mitjançant el qual la Xarxa de 
Biblioteques de la ciutat ofereix, amb la col·laboració de l’IMET (Institut Municipal 
d’Educació i Treball) tota una sèrie de serveis tant a les escoles com als escolars de 
Vilanova i la Geltrú. 
En aquesta línia s’inclou el Pla d’animació a la lectura (PAL), el Programa d’animació 
educativa (PAE), les Aules d’estudi i d’altres col·laboracions puntuals com ara el 
Concurs Infantil de Punts de llibre de Sant Jordi. 
 
El Pla d’animació a la lectura, creat el curs 1997/98, s’adreça als estudiants des de P3 
fins a 6è de primària i té com objectiu donar a conèixer les biblioteques com a 
equipaments municipals d'informació, formació, lleure i promoció de la lectura per les 
escoles i escolars de la ciutat. Al llarg del curs 2015/16 s’han realitzat 117 sessions amb 
l’assistència de 2.925 alumnes. 
A banda de la formació d’usuaris, aquest Pla també contempla l’Animació lectora, 
mitjançant la Ratoliva, l’Ània la Veterinària i l’IU el detectiu i la donació d’un lot de 
llibres a les escoles: El tresor de la Ratoliva i el bagul de l’IU. 
 
Dins el Programa d’animació educativa s’inclouen les sessions formatives adreçades a 
alumnes de secundària i batxillerat que tenen per objectiu familiaritzar els estudiants 
amb la consulta dels catàlegs, les fonts d’informació i l'ús de les noves tecnologies, 
especialment relacionat amb l’elaboració dels diferents treballs i projectes que 
desenvolupen als instituts. El total de sessions de formació de secundària l’any 2015/6 
ha estat de 31 amb l’assistència de 761 alumnes. 
 

• Vida cultural 

 
A Vilanova i la Geltrú, a més de les dues biblioteques públiques, també es troben altres 
tipus de biblioteques i centres de documentació: la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, 
especialitzada en el s. XIX, les biblioteques escolars, pensades especialment per donar 
suport a la formació dels seus alumnes, la biblioteca de l'Escola Municipal d'Art i la 
biblioteca de l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, la biblioteca 
universitària de la EPSEVG de la UPC i l'Arxiu Comarcal del Garraf en són un exemple. 
 
La realitat cultural de Vilanova i la Geltrú és plena de riquesa i diversitat, gràcies a les 
nombroses i diverses entitats, grups i/o associacions que amb el seu bagatge permeten 
als ciutadans gaudir de les danses populars, la música, les arts visuals, les festes 
populars, entre d'altres. 
El protagonisme d’aquestes també es veu en la gestió i dinamització de la cultura local 
i en la producció documental que s’hi relaciona. 
En destaquen associacions com el Centre Excursionista La Talaia, el Foment Vilanoví, la 
Unió Vilanovina, la Penya Filatèlica, l’Associació Fotogràfica Ítaca, l’Ateneu, l’Aula 
d’Extensió Universitària, el Grup de Dansa de Vilanova o el Cineclub Sala 1. 
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Per completar la informació sobre les entitats i associacions de la ciutat es pot 
consultar el següent enllaç: Entitats a Vilanova i la Geltrú 
 
Conèixer, fer viure i sentir la Cultura com quelcom propi que ens fa vibrar, fer ciutat i 
identitat vilanovina, participar en la nostra societat, establir xarxa i espais de relació 
per a fer-nos més plaent, més activa i solidària la vida de tots i totes, centren l'essència 
d'aquests col·lectius. 
 

2.2 El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 
 
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019, presentat l’abril de 2016, estableix les 
prioritats per aquest mandat, que passen per prioritzar l'atenció a les persones, exercir 
la capitalitat en el territori i aprofitar les oportunitats per crear benestar. 
 
S’estructura en quatre eixos: 

1.- Igualtat d’oportunitats i cohesió social 
2.- Ocupació i promoció econòmica 
3.- Territori i espai públic 
4.- Transparència i participació 

 
La cultura i les biblioteques s’inclouen en la línia estratègica 1.4. Apropar i garantir 
l’accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina de transformació social, dins d’un 
àmbit que té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social en un 
context en el que s’ha de treballar per la atenció i protecció de les persones i els 
col·lectius més vulnerables. 
 
Dotar d’un Pla Municipal les biblioteques i Avaluar i redefinir els serveis d’extensió 
bibliotecària (1.4.1) en són dos punts destacats d’aquest apartat, però també 
s’inclouen altres accions amb l’objectiu de fer visible la producció cultural a la ciutat i 
promoure i fer visible els equipaments i la programació cultural de Vilanova i la Geltrú.  
 
Més enllà de les línies incloses dins del punt 1.4 referent a la cultura hi ha presents 
altres línies susceptibles de comptar amb la participació de les biblioteques: 
 

- Fomentar la participació i la col·laboració dins la comunitat educativa i 
d’aquesta amb d’altres serveis, institucions i entitats del municipi (1.2.2). 

- Promoure el civisme com a eina clau per a fomentar la convivència (1.5.2). 
- Enfortir la cooperació entre els pobles i fomentar la cultura de la pau (1.7). 
- Potenciar la ciutat com a destinació de turisme familiar en els àmbits del 

comerç urbà i de proximitat, gastronòmic, enològic, ecològic, patrimonial, 
cultural i festiu (2.5.1). 

 

2.3 El Pla estratègic de la Regidoria de Cultura 2015-2016 
 
L’any 2015, coincidint amb el canvi de legislatura municipal, ha estat un any de canvis 
pel que fa a l’organització dins el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova 
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i la Geltrú que es varen expressar al Pla estratègic de la Regidoria de Cultura 2015-
2016. 
Aquesta reorganització, realitzada al novembre, s’ha traduït en la creació de quatre 
àmbits de coordinació entre els que es troba el de Foment a la lectura, del que depèn 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la ciutat, cadascun amb un responsable: 
 

• Cultura popular i tradicional & Festivals 

• Difusió artística 

• Foment a la lectura 

• Patrimoni 
 
Previ al desenvolupament del Pla es varen analitzar les fortaleses i les debilitats de la 
regidoria en general i de cada un dels àmbits de coordinació. A partir d’aquí es varen 
establir una sèrie de propostes d’actuació genèriques: 

- Millorar l’organització interna 
- Reorganització de l’estructura de RRHH i definició de competències 
- Promoure circuits permeables de treball 
- Establir protocols d’actuació i estructures de documentació accessibles 
- Establir objectius estratègics i eines d’avaluació 
- Millorar comunicació interna i externa 

 
I d’altres concretes de l’àmbit de coordinació de Foment a la lectura: 

- Elaboració del Pla Municipal de Biblioteques 
- Desenvolupament de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció (PDC) 
- Desenvolupament del Pla Social Media 
- Impulsar la gestió dels recursos humans de la Xarxa de Biblioteques Municipals 

de Vilanova i la Geltrú (XBMVNG) seguint els criteris de la gestió per 
competències 

- Impulsar dins la XBMVNG el treball coordinat mitjançant l’ús de comissions 
transversals 

- Valoració i definició dels serveis d’extensió bibliotecària 
- Redefinir el pla de formació a les escoles i estudiar noves línies d’actuació 
- Coordinar i definir línies d’actuació amb altres agents documentals de la ciutat 
- Impulsar línies de col·laboració amb els centres de Patrimoni i amb altres 

agents culturals de la ciutat 
- Definir un pla que impulsi l’edició de publicacions municipals i establir línies de 

col·laboració amb el sector editorial de Vilanova i la Geltrú 
 

2.4 La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú atén a una població de 
65.684 habitants (dades Idescat 2015) i la composen dues biblioteques de titularitat 
municipal gestionades en conveni amb la Diputació de Barcelona. La Biblioteca Joan 
Oliva i Milà, inaugurada al 1995 i adscrita a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
província de Barcelona el 2001, és la biblioteca central del municipi i central comarcal 
de la comarca del Garraf. La Biblioteca Armand Cardona Torrandell, inaugurada al 
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2003, és la biblioteca de proximitat que atén a una àrea d’influència d’uns 23.900 
habitants. 
A aquestes dues biblioteques cal sumar el bibliomercat, servei que s’ofereix a la plaça 
del Mercat de Mar des de setembre de 2008 i que acosta el servei bibliotecari al barri 
de mar. 
 

• Missió 

La biblioteca pública és un servei essencial per al desenvolupament i creixement de les 
persones i dels col·lectius, ja que garanteix la igualtat d’oportunitats a tothom. Per 
aquest motiu la missió de les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú és facilitar 
l’accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. 

• Visió 

Es vol avançar i millorar en la vertebració de la Xarxa Municipal de Biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú per tal de proporcionar un increment de la qualitat dels serveis en 
benefici de la ciutadania. 

Les biblioteques han d'esdevenir un agent dinamitzador dins l'entorn cultural de la 
ciutat i aprofitar les sinèrgies amb altres agents culturals (centres documentals, 
museus, entitats,...) per tal d'atendre de la millor manera les necessitats de la població. 

En aquest sentit és fonamental la flexibilitat en la gestió i el funcionament de les 
biblioteques per tal d'adaptar-se a aquestes necessitats en cada moment, cercant el 
màxim d'eficiència amb els recursos disponibles. 

• Elements que composen la XBMVNG 
 
 

 

 

 

 

 

- Biblioteca Central Urbana – Joan Oliva i Milà (mòdul C1) 

Inaugurada el març de l’any 1995, està situada en un edifici de 1.289 m2 de superfície 
útil. Té un fons de 71.514 documents (desembre 2015). La biblioteca està 
especialitzada en Gènere Negre i reuneix el gruix del fons de Col·lecció local de la 
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ciutat per la seva preservació i difusió. També, des de l'any 2004, inclou dins les 
instal·lacions el Centre de Documentació del Parc del Garraf. 

- Biblioteca de Proximitat – Armand Cardona i Torrandell (mòdul P2) 

Inaugurada l’11 d’abril de 2003, està situada en un edifici de nova construcció de 1.583 
m2 de superfície útil i dóna cobertura al sector de ponent de la ciutat. Té un fons de  
més de 57.637 documents (desembre 2015). La biblioteca està especialitzada en 
còmics i tot el material relacionat amb la figura d'Armand Cardona Torrandell té un 
protagonisme destacat dins el que és la col·lecció local de la biblioteca. 

- Biblioteca mòbil – BiblioMercat de mar 

És un servei mòbil de les biblioteques municipals que pretén apropar la lectura a 
aquelles persones, en aquest cas del barri de Mar, que per raons molt diferents 
(proximitat, mobilitat, desconeixement, hàbits...) no van a les biblioteques. Ofereix els 
mateixos serveis que la resta de biblioteques públiques de la ciutat un dia a la setmana 
de 10 a 13h a la plaça interior del Mercat de Mar. 

- Biblioteca virtual – Web i xarxes socials 

La Xarxa de Biblioteques Municipals disposa d’una web conjunta i de presència en 
diferents xarxes social, algunes de forma individual, com els blogs o els canals de 
youtube, i d’altres de forma integral: facebook, twitter, slideshare, prezi, Spotify,... 
Mitjançant aquests recursos les biblioteques fan arribar als ciutadans informació sobre 
les seves activitats, fons i serveis, tràmits i actualitat de forma permanent (24 hores – 
365 dies l’any). 

La gestió d’aquesta xarxa de “biblioteca pública municipal” fa necessari establir una 
gestió integral de recursos, tant humans com econòmics, amb la voluntat de 
transmetre una idea de projecte en comú i d’ajudar a desenvolupar el model de xarxa 
que permeti oferir un servei igualitari pe tots els ciutadans. En aquest sentit la 
biblioteca central, seguint les directrius per a les xarxes urbanes, també ha de 
descentralitzar els serveis que sigui necessari per garantir-ne l’adequació i la seva 
viabilitat. 

• Ubicació de les biblioteques 
 
Per a la determinació del nombre, tipologia i característiques del nombre 
d’equipaments que han de configurar la xarxa bibliotecària local, així com la seva 
ubicació, cal tenir especialment present la distància per accedir al servei bibliotecari. 
En el cas de Vilanova i la Geltrú els dos equipaments bibliotecaris existents estan 
situats a 1’2 km de distància, equivalent a uns 16 minuts a peu, distància molt inferior 
al límit aconsellable establert per a una xarxa urbana que, tal i com es reflecteix en el 
punt 1.3, “no hauria de ser inferior als 25 minuts a peu”. 
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Cal destacar la bona ubicació de les dues biblioteques, la Joan Oliva s’ubica en la 
cèntrica plaça de l’Ajuntament i l’Armand Cardona es situa també en un emplaçament 
òptim per a atendre la seva àrea d’influència. 
 

• Àrea de cobertura del servei 
 
Per definició l’àmbit d’influència de la biblioteca central s’estén a tot el municipi i a la 
comarca del Garraf, però a la seva vegada adquireix el rol de biblioteca de proximitat 
per a la població resident més pròxima. Considerant aquest fet, a continuació es 
presenta un plànol amb les àrees de cobertura teòrica d’ambdues biblioteques 
marcant com a distància màxima un desplaçament a peu de 15 minuts i tenint presents 
les barreres urbanístiques de la ciutat (per la zona marítima la via del tren i per 
l’interior la Ronda Ibèrica). 
 
Actualment queden coberts de forma directa aproximadament dos terços de la 
població de Vilanova i la Geltrú. El terç restant es distribueix en els diferents districtes i 
en nuclis distanciats entre si. De forma detallada serien els següents: 
 

- Districte I: la zona de la bòbila i el barri de l’Aragai. 
- Districte II: els barris de la franja marítima 
- Districte III: Sant Jordi, Torrent de Santa Magdalena, Armanyà, Tacó i Llimonet. 
- Districte IV: La Collada, els Sis Camins, Fondo Somella i Santa Maria. 

 
D’aquestes àrees sense servei directe, la que aglutina un major nombre de població és 
la que s’ubica a la franja marítima del Districte II amb una població total aproximada 
de 8.500 habitants, zona on s’ubica d’altra banda el servei de biblioteca mòbil. Cal 
recordar però que el Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya estableixen un 
mínim de 10.000 habitants per a justificar la creació d’una biblioteca de proximitat en 
una ciutat. 
 
Àrea de cobertura del servei: 
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• Recursos actuals. Dades de servei i ús 
 

La Xarxa de Biblioteques Municipals compta amb 23 llocs de treball distribuïts de 
la següent manera: 1 Coordinador de Foment a la lectura, 13 llocs de treball a la 
biblioteca Joan Oliva i 9 a la biblioteca Armand Cardona. 
No totes les jornades d’aquests llocs de treball son senceres, existeixen diferents 
tipus de jornades i algunes persones gaudeixen de reducció de jornada, tal i com 
contempla el conveni col·lectiu i la llei de conciliació. Durant el 2015 s’ha comptat 
amb un total de 19,28 jornades senceres (10,20 a la Joan Oliva i 9,08 a l’Armand 
Cardona –comptant la figura del Coordinador que es va crear el mes de 
novembre). 
 
Aquests llocs de treball es distribueixen de la següent manera: 

- 1 coordinador de foment a la lectura 
- 2 directores de biblioteca (una de central i una de proximitat) 
- 3 bibliotecaris/bibliotecàries (2 a la biblioteca Joan Oliva i 1 a la biblioteca 

Armand Cardona) 
- 1 tècnica de cultura (a la biblioteca Armand Cardona) 
- 16 tècnics auxiliars de biblioteca (10 a la biblioteca Joan Oliva i 6 a la 

biblioteca Armand Cardona) 
 
Ambdues biblioteques obren un total de 95 hores setmanals (52 i 43 respectivament), 
15 hores per sobre del que marcarien els estàndards (45 i 35). 
 
 

 
Joan Oliva Armand Cardona TOTAL 

Població àrea influència 65.684 23.900 65.684 

Superfície útil (m2) 1.289 1.583 2.872 

Fons documental (sense revistes) 71.514 57.637 129.151 

Títols de revista 167 118 285 

Títols de premsa diària                          9 9 18 

Volums per habitant                           1,08 2,41 1,97 

Dies d’obertura 281 279 280 

Hores d’obertura 2.384 1.981 4.365 

Altes d’usuaris 1.110 535 1.645 

Número de visitants 151189 100620 251.809 

Mitjana diària de visitants 538 356 447 

Número de préstecs 84944 64518 149.462 

Mitjana diària de documents prestats 324 251 287,5 
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Ús noves tecnologies 
 

 Joan Oliva Armand Cardona XBMVNG 

Usuaris servei Wi-fi 15.459 11.985 27.444 

Sessions servei Internet 14.067 7.199 21.266 

Visites web 8.500 6.278 14.728 

Visites blog 174.102 126.863 300.965 

Visites web XBMVNG --- --- 10.812 

Visites web Col·lecció local --- --- 841 

Amics facebook --- --- 2.742 

Seguidors twitter --- --- 786 

 
 
Activitats 
 

 
 
Clubs de lectura Joan Oliva 
 
Al llarg del 2015 s’han ofert cinc Clubs de lectura amb la participació de 98 persones: 

- 76 adults 
- 14 infantils 

 
Clubs de lectura Armand Cardona 
 
Al llarg del 2015 s’han ofert quatre Clubs de lectura amb la participació de 70 
persones: 

- 60 adults 
- 10 infantils 

Joan Oliva Armand Cardona XBMVNG 

Nombre d’activitats 56 57 113 
Assistents a les activitats (infantils) 1.646 1.723 3.369 
Assistents a les activitats (adults) 1.212 1.613 2.825 
Formació d’usuaris    
Visites primària (PAL). Curs 2014-15 47 33 80 

Visites secundària (PAE). Curs 2014-15 14 17 31 

Visites totals 
 
Nombre alumnes primària 
 

61 
 

1.410 
 

50 
 

1.000 

111 
 

2.410 

Nombre alumnes secundària 
 
Alumnes totals 

410 
 

1.813 

351 
 

1.351 

761 
 

3.164 
    
Dies d’obertura de les aules d’estudi 17 17 17 
Usuaris aules d’estudi nocturn 763 890 1.653 
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3. DIAGNOSI  
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Aquest apartat s’encapçala amb un anàlisi comparatiu de la XBMVNG. Primer prenent 
com a referència els Estàndards per a xarxes urbanes locals per a municipis amb més 
d’una biblioteca (Gener 2008) i després en relació a d’altres xarxes de poblacions 
similars i de la comarca del Garraf, amb dades del 2015, per tal de veure en quin punt 
es troba, tant pel que fa a recursos com als resultats de les accions que es realitzen: 
préstecs, usuaris, activitats... 
Aquest anàlisi comparatiu es pot complementar amb la consulta del darrer Estudi 
d’usuaris de biblioteques de Vilanova i la Geltrú, realitzat el 2012. 
 
A continuació es presenta la diagnosi estratègica de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Vilanova i la Geltrú realitzada per l’equip de treball de les biblioteques 
de Vilanova i la Geltrú amb el suport tècnic de la Gerència de Serveis de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona. Amb l’acció s’ha obtingut una prospecció de l’escenari en 
què se situa la Xarxa de Biblioteques en el moment del seu anàlisi, la qual cosa ha de 
permetre dibuixar les accions a emprendre en els propers anys per a assolir la missió 
que té encomanada, així com l’acostament a la seva visió (pàgs. 15 i 16 d’aquest 
document). 
 
La valoració es realitza a partir de l’anàlisi d’aquells aspectes que determina l’entorn, 
relació amb les institucions de què depenen les biblioteques, amb altres agents 
culturals de la ciutat, característiques pròpies del territori,... i l’anàlisi de les variables 
internes, que són aquelles directament relacionades amb la gestió pròpia de les 
biblioteques i que fan referència a aspectes com els recursos, els espais, serveis, treball 
en xarxa, etc., establint quines són oportunitats, amenaces, fortaleses i debilitats. 
 
 

3.1. Anàlisi comparatiu 
 
Els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya defineixen, segons el nombre 
d’habitants i característiques del municipi, les dimensions que haurà de tenir 
l’equipament, o conjunt d’equipaments, la col·lecció i el personal, entre altres 
elements del servei bibliotecari. En aquest sentit es tracta d’una eina fonamental per 
identificar els dèficits de les biblioteques i definir els criteris a l’hora de prioritzar les 
actuacions. 
 
Seguidament es presenta un quadre comparatiu entre els recursos que actualment 
presenten les biblioteques que composen la XBMVNG i els valors de referència que 
estableixen els dits Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya. 
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Atenent a les dades comparades en aquest quadre es detecten una sèrie de 
desequilibris i mancances en el cas de la biblioteca Joan Oliva, la biblioteca central, que 
tot i la revisió del 2014 que diu “en atenció a la precària situació pressupostària en què 
es troben les administracions públiques i a manera de moratòria fins a una futura 
actualització, en aquest Mapa no es demana cap actuació en equipaments que es 
trobin entre el 50% i el 75% de la superfície requerida”8 continua estant per sota del 
50% del que marquen els estàndards pel que fa a superfície requerida (disposa de 
1.289m2 quan hauria de disposar de 1.465m2 com a mínim). 
 
En la resta d’estàndards la biblioteca Joan Oliva, que en la seva funció de central 
urbana cobreix una població de 65.683 habitants, es troba per sota tant pel que fa a 
treballadors, disposa de 10’70 jornades senceres quan els estàndards marquen entre 
13-16 jornades de personal senceres, i presta 52 hores de servei setmanals, 7 per 
sobre de les 45 que marquen els estàndards. 

                                                 
8
 Mapa de lectura pública de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de 

Biblioteques, 2014. Pàg. 30. 
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/documents/arxiu/noticies/2014/mlpc_2014.pdf  [Consulta: 
13/12/16]. 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Comarca     Garraf   

Habitants (2015)   65648   

   
    

 
    

Biblioteca  
Joan Oliva                      
(Central) 

Estàndards 
biblioteques 

centrals 
(municipis 

50.000 hab.) 

Biblioteca 
Armand 
Cardona 

Torrandell 
(Proximitat) 

Estàndards 
biblioteques  

de proximitat 
(àrea 

influència 
20.000 hab.) 

Població àrea influència (2014) 65.684 
  

23.839 
 

 
  

     

Superfície útil 1.289 2.930 
 

1.583 1.265 

Mòduls Serv. Bques.     C1 
  

P2 
 

 

  

     

Fons total     71.514 60.000 
 

57.637 25.000 

Títols diaris i revistes 176 200 
 

127 NE 
 

  
     

Punts de lectura 204 210 
 

251 NE 
 

  
     

Punts consulta informàtica 16 + 9 23/4+(15AM) 
 

12 + 7 13/4+(10AM) 
 

    
     

Personal total     13,50 13-16 
 

9,50 5-7 

Temps de treball equivalent*     10,70 13-16 
 

8,58 5-7 

Director     1 1 
 

1 1 

Bibliotecaris     1,66 2-3 
 

1,66 0-1 

Tècnic de cultura     0 0 
 

1 0 

Tècnics auxiliars     7,54 8-9 
 

4,42 4 

Tècnics auxiliars administratius     0 0-1 
 

0 0 

Ajudants de servei     0 2 
 

0 0-1 

Personal de Xarxa     0,5 1-2 
 

0,5 NE 
 

    
     

Hores setmanals de servei     52 45 
 

43 35 

< Estàndards  >Estàndards  



29 
 

Per la seva banda la biblioteca Armand Cardona es troba per sobre en quant a m2 del 
que li correspondria (1.583m2 per un màxim de 1.265m2 que fixen els estàndards) i  
d'hores setmanals de servei (43 per les 35 que li correspondrien), si bé, a hores d’ara, 
es troba per sobre en quant a personal (8’58 jornades completes). En aquest sentit cal 
reflectir que dos dels tècnics dediquen gran part de la seva jornada de treball a tasques 
que són del conjunt de la Xarxa de Biblioteques. 
 
Això es veu reforçat per l'anàlisi realitzat en l'actualització de l'any 2014 del Mapa de 
Lectura Pública de Catalunya que contempla la biblioteca central com 'no adequada' i 
considera oportú 'ampliar o traslladar l'equipament'. 
En aquest sentit, més enllà de les intervencions que es puguin fer a nivell de la gestió 
dels recursos, es fa palesa la necessitat de tenir una visió global a l’hora de gestionar 
els dos equipaments que conformen la Xarxa de Biblioteques Municipals a nivell de 
ciutat, la qual cosa permetria una distribució de les activitats i serveis en funció de les 
possibilitats de cada espai. 
 
A continuació es reflecteix la segona comparativa de la XBMVNG, en aquest cas 
agafant com a referència la situació mitjana d’altres serveis bibliotecaris de ciutats 
similars a Vilanova i la Geltrú9, que tenen igualment dos equipaments bibliotecaris, i 
també es posa en relació amb la mitjana de la comarca del Garraf. L’anàlisi es realitza a 
partir d’una sèrie d’indicadors que permeten fer una valoració de la situació a tres 
nivells: estructural, econòmic i de servei. 
 
Indicadors estructurals* 

 

Indicadors 

M2 per 
cada 
1.000 
hab. 

Fons 
documental 

per hab. 

Punts de 
lectura 

per cada 
1.000 hab. 

Ordinadors 
d’ús públic 
per cada 

1.000 hab. 

Treballadors 
per cada 

1.000 hab. 

Hores 
de 

servei 

Hores de 
servei per 

cada 
1.000 hab. 

XBMVNG 43,72 1,97 6,92 0,66 0,29 2.183 33,23 

Mitjana ciutats similars 55,25 2 7 0,73 0,31 1.880 28,56 

Mitjana comarca 46 2,5 6 0,47 0,29 1.708 23,39 
*Dades 2015 

 
A nivell estructural la comparativa incideix en la majoria d’aspectes ja assenyalats en la 
comparació amb els estàndards. Tots els indicadors situen a la XBMVNG per sota de la 
mitjana de xarxes similars tant pel que fa a m2, fons documental, ordinadors d’ús 
públic i nombre de treballadors. En l’únic aspecte que es troba molt per sobre és en 
hores d’obertura, superant en un 5% la mitjana de xarxes similars i en un 10% la de la 
comarca. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Els municipis comparats amb la XBMVNG són Gavà (46.405 hab.), Granollers (60.101 hab.), Manresa (74.655 
hab.) i Sant Boi de Llobregat (82.195 hab.). 
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Indicadors econòmics* 
 

Indicadors Despesa total 
Despesa 

corrent per hab. 
(global) 

Depesa corrent 
municipal 
per hab. 

Cost per visita 
Cost per 
préstec 

XBMVNG 1.244.935,84€ 18,95€ 13,70€ 4,94€ 7,70€ 

Mitjana ciutats similars 1.268.288,50€ 18,82€ 11,12€ 4,83€ 7,45€ 

Mitjana comarca NC 18,10€ 11,3€ 5,58€ 7,76€ 
  *Dades 2015 

 
L’anàlisi de les dades econòmiques mostra un equilibri tant amb les biblioteques de 
poblacions similars com amb la mitjana de les biblioteques de la comarca pel que fa a 
la despesa per habitant, al voltant dels 18€. Tot i això, analitzant les dades al detall, es 
veu un desequilibri pel que fa a la destinació d’aquesta inversió: en el cas de la 
XBMVNG és més gran la quantitat destinada a despesa en personal, mentre que en la 
resta de biblioteques similars i en les de la comarca aquesta despesa té més pes en 
aspectes com el fons documental o l’organització d’activitats (veure l’informe Dades 
del servei bibliotecari 2015 – Annex 1). 
En relació a això cal mantenir l’esforç inversor pel que fa a despeses corrents 
(personal, fons, recursos...) per tal de garantir la qualitat del servei i incrementar la 
despesa en relació amb l’organització d’activitats de foment lector i cultura i també en 
aspectes infraestructurals per tal d’adaptar la XBMVNG a les necessitats que 
estableixen els Estàndards. 
 
Dades de servei* 
 

Indicadors 
% de població 

inscrita 
Visites per 
habitant 

Préstec per 
habitant 

% de població 
que fa ús del 

servei de préstec 

% d’usuaris 
actius 

XBMVNG 57% 3,8 2,5 18% 31% 

Mitjana ciutats similars 51% 4,0 2,5 16,5% 32,2% 

Mitjana comarca 45% 3,2 2,2 21% 30,6% 
*Dades 2015 

 
Les dades de servei estan relacionades amb l’oferta del servei i l’ús que en fan del 
mateix els ciutadans. La XBMVNG té motius per l’optimisme, com per exemple el % de 
població inscrita, per sobre de la mitjana tant de biblioteques similars com de la 
comarca i per sobre del 50% de la població, i es troba en una situació similar en la resta 
d’aspectes valorats. Això també li suposa una oportunitat de millora en aquells 
aspectes més deficitaris, com per exemple les visites per habitant. 
Aquest Pla, i la feina per la seva elaboració, han d’esdevenir eines per adaptar i 
millorar l’oferta de serveis i recursos a les necessitats de la ciutadania i apropar el 
servei de biblioteques a aquells ciutadans o col·lectius que actualment no en fa ús. 
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3.2. Anàlisi de l’entorn 
 
L’anàlisi de l’entorn és un aspecte bàsic a l’hora de realitzar la diagnosi de la situació de 
la XBMVNG. Es tracta d’aquells aspectes en els quals es disposa de menys capacitat de 
maniobra doncs majoritàriament venen donades per les condicions del propi territori 
(demogràfiques, socioeconòmiques, polítiques...) i de les institucions que intervenen 
en la gestió de la biblioteca (municipal, supramunicipals, etc.). 
 
A continuació es relacionen aquelles propostes per tal de potenciar els aspectes més 
positius de l’anàlisi, oportunitats i punts forts, i de superar aquells aspectes més 
negatius o que representen impediments, amenaces i punts febles: 
 
Entorn municipal 
 
 

 Aspectes a valorar Propostes de millora 

Demogràfiques 

� Alt percentatge de nouvinguts 
10,6 % 

� Augment continuat de la població 
de més de 64 anys 

� Un 27% de majors de 75 anys 
viuen sols 

� Potenciar la difusió de les 
biblioteques als nouvinguts 

� Adaptació dels serveis, fons i 
activitats a la gent gran: centres 
de dia, atenció domiciliària... 

� Difusió dels serveis als 
estrangers, en especial el fons 
d’aprenentatge de llengües 

Socioeconòmiques 

� Nous perfils d’usuaris per l’alt 
percentatge d’atur 

� 18,22% de la població a l’atur, per 
sobre de la mitjana catalana 

� Oferir-los més punts de servei i 
connexió a Internet  

� Millorar l’Aula multimèdia en 
nous ordinadors i pressupost 
per cursos de TIC 

� Promoció dels programes 
adreçats al col·lectiu d’aturat: 
Món laboral 

Política municipal 

� Les biblioteques i el foment a la 
lectura incloses en el Pla d’Acció 
Municipal 2016-2019 

� Valoració del servei de biblioteca 
com un servei de qualitat 

� La lectura pública estratègia 
important de la Regidoria de 
Cultura 

� Existència de la Comissió de 
Lectura Pública 

� Existència d’un Coordinador de 
Foment a la lectura 

� Inestabilitat del projecte degut als 
canvis en les prioritats dels 
diferents governs 

� Mantenir la figura del 
Coordinador de Foment a la 
lectura 

� Reforçar les línies de 
col·laboració amb els altres 
departaments de Cultura 

� L’aprovació d’aquest Pla 
garantirà un marc per treballar a 
mitjà/llarg termini 

Estructura 
municipal 

� La ubicació de les dues 
biblioteques 

� Excés de burocràcia amb les 
compres i retards en els 
pagaments 

� Eliminació d’algun contracte de 

� Agilitzar el procés de compres 
� Augmentar les hores de neteja 
� Adaptar els programes i 

projectes a les necessitats dels 
estudiants 

� Millora de la gestió i el 
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manteniment d’algun aparell 
� Poques hores de neteja 
� Col·laboració important de la 

USM en el manteniment menor 
� Important xarxa d’equipaments 

culturals: teatre, museus,... 
� Alt nombre de centres educatius 

manteniment dels equipaments 

 
 
Entorn biblioteca 
 

 Aspectes a valorar Propostes de millora 

Ús i satisfacció 

� Ús alt de les biblioteques i valoració 
molt positiva del ciutadà 

� Alta valoració del servei de préstec 
� No disposar d’espais adequats pel 

públic jove 
� Disminució del nombre de préstecs 
� Disminució de les visites 

� Cal potenciar nous serveis a les 
biblioteques que s’adaptin al canvi 
de la societat (noves tecnologies, 
altres maneres d’accedir a la 
informació...) 

� Augmentar les hores i dates de les 
Aules d’Estudi 

� Ampliar/adaptar els espais i dotar-los 
de recursos adequats per al públic 
jove 

Usuaris 

� Diversitat de públic (edat, perfil 
d’interessos culturals) 

� Alt percentatge de població amb 
carnet de biblioteca 

� Serveis de la biblioteca universals, 
adreçats a tot tipus d’usuaris 

� Alta participació d’usuaris infantils en 
les activitats programades 

� Pocs usuaris en algunes activitats per 
adults 

� Repensar algunes de les propostes 
adreçades a adults 

� Generació de serveis adaptats a les 
necessitats concretes de grups 
d’usuaris 

� Incorporar formació TIC 
 

Diputació de BCN 

� Important suport tant tècnic 
(catalogació, noves tecnologies,...) 
com en recursos humans 

� Important programa de formació 
� Suport al model de gestió de les 

xarxes urbanes de biblioteques 
� Participació als Cercles de Comparació 

Intermunicipal 
� Important reducció en pressupost per 

fons documental 
� Reducció de la categoria de la 

biblioteca Armand Cardona (de P3 a 
P2) 

� Incrementar el pressupost per a fons 
documental 

� Flexibilitzar els estàndards per tal 
d’adaptar-los a les realitats locals 

 

Ajuntament de 
VNG 

� Pressupostos estructurats per 
Biblioteques 

� Coordinació agenda d’activitats de 
Cultura 

� Deficiències estructurals i 
d’equipament dels edificis 

� Pressupost massa ajustat, 
especialment pel que fa a 
l’organització d’activitats i 
d’inversions tecnològiques 

� Incrementar la part pressupostària 
destinada a activitats i inversions 
tecnològiques 

� Cercar de patrocinis per activitats i 
projectes concrets 
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Aspectes més forts de la valoració: 
 

• L’oportunitat que suposa l’important pes que té dins la població la gent gran, 
amb una evolució creixent, i d’aturats, per sobre de la mitjana catalana. 

• Valoració positiva dels ciutadans tant del servei de biblioteques com del servei 
de préstec,  amb un alt percentatge de població amb carnet de la biblioteca. 

• La lectura pública és una línia estratègica important dins la Regidoria de 
Cultura: presència al PAM 2016-19, al Pla Estratègic de Cultura, creació de la 
figura del Coordinador de Foment a la lectura i existència de la Comissió de 
Lectura Pública. Pressupostos estructurats per Biblioteques dins l’àmbit de 
Cultura.  

• Destacada xarxa d’equipaments culturals a nivell de ciutat i voluntat de 
coordinar les seves accions. 

• Important suport, tant tècnic com de gestió, de la Gerència del Servei de 
Biblioteques. 

• Participació als Cercles de Comparació Intermunicipal.  
 
Aspectes més febles de la valoració: 
 

• Descens en algunes aspectes relacionats amb l’activitat habitual de les 
biblioteques: préstecs, visites... 

• Poc pes dels projectes específics en funció dels perfils dels usuaris: joves, gent 
gran, aturats...  

• Dificultats derivades de la manca d’inversió en els equipaments i, en general, 
en l’adaptació a les normatives reguladores en temes de manteniment i 
seguretat. 

• Limitacions derivades per la falta d’alguns espais, especialment crític en el cas 
de la biblioteca Joan Oliva. 

• Estàndards rígids sobre el model de biblioteca en relació a la realitat del 
municipi.  

• Dificultats derivades de les mancances pressupostàries: de Gerència per a la 
compra de fons bibliogràfic i de l’Ajuntament per activitats i inversions 
tecnològiques.  

 
 
3.3. Anàlisi interna 
 
En l’anàlisi interna es valoren aquells aspectes més directament relacionats amb el 
desenvolupament habitual de les biblioteques públiques. En el cas de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú s’ha optat per la implicació de tots els 
treballadors de la xarxa distribuint-se en base a quatre variants a analitzar: Serveis, 
Recursos, Espais i Treball en Xarxa. 
 
A continuació es relacionen es presenta una síntesis de les diferents conclusions 
assolides per cada grup de treball i aquelles propostes suggerides per tal de potenciar 
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els aspectes més positius de l’anàlisi, oportunitats i punts forts, i de superar aquells 
aspectes més negatius o que representen impediments, amenaces i punts febles: 
 
 
SERVEIS 
 

Aspectes a valorar Propostes de millora 

↑ Servei amb un ampli horari + eBiblio + 
Servei de Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar 
↑ Acbvitats i clubs realitzades pels propis 
treballadors 
↑ Bona difusió del fons: plafons, 
aparadors,... 
↓ Manca d’informació d’alguns serveis 
virtuals (eBiblio, Apps...) 
↓ Absència de formacions TIC 
↓ Equipament informàtic obsolet i 
problemes amb la connexió WiFi 
↑ Col·laboració amb agents socials de la 
ciutat  
↓Manca d’informació de les necessitats 
dels usuaris 
↑ Serveis consolidats: acbvitats, CL, PAL, 
PAE, visites als casals d’estiu... 
↓ BiblioMercat i PI a VNG: deficiències 
estructurals (mitjà de transport) 

� Ampliar els àmbits i llengües dels Clubs 
de lectura 

� Activitats específiques per a públic 
juvenil, augmentant la seva implicació i 
incidint en l’accés a la informació 
associat a la realització de treballs 

� Millorar la planificació de les exposicions 
i dotar-les de major visibilitat 

� Augmentar/consolidar les activitats amb 
col·laboradors externs per tal de servir 
millors als interessos dels ciutadans 

� Incrementar els serveis formatius 
adreçats als usuaris, especialment 
aquells dedicats a les noves tecnologies 

� Generar serveis relacionats amb la 
realitat social canviant: aturats, gent 
gran, dones... 

� Realitzar enquestes sobres els usos i 
necessitats dels ciutadans 

� Millorar el mitjà de transport que 
s’utilitza pel servei de Bibliomercat i de 
PI de ciutat 

 
Les propostes aquí relacionades es resumeixen en els següents punts:  
1. Oferir un programa d’activitats i serveis adaptat a les necessitats dels diferents 

grups d’usuaris i dels diferents sectors poblacionals, tenint en compte les noves 
realitats socials. En aquest sentit resulta de vital importància la implicació del públic 
juvenil, entès com els ‘usuaris del futur’. 

2. Accedir als interessos i gustos dels ciutadans mitjançant enquestes, estudis 
d’usuaris, etc. 

3. Mantenir i ampliar la col·laboració amb els diferents agents de la ciutat, siguin 
aquests serveis municipals o entitats. 

4. Implementar un servei de formació en TIC, que cobreixi un buit que actualment no 
s’ofereix i vetlli per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les noves 
tecnologies i la informació de tots els ciutadans. 

5. Mantenir l’eficiència d’aquells serveis que ja funcionen, com el PI a nivell de ciutat, 
el servei a l’Hospital i als centres de dia, la relació amb les escoles (PAL i PAE), el 
BiblioMercat, etc. i aprofundir-la en aquells casos que sigui possible. 
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RECURSOS 
 

Aspectes a valorar Propostes de millora 

↑ Augment de l’ús de les noves tecnologies 
per part dels usuaris 
↑ RRHH suficients a l’ACT 
↓ RRHH insuficients a la JOM 
↓ Manca d’espai per al fons documental i 
de flexibilitat dels espais existents 
↓ Manca d’una políbca de col·lecció única a 
nivell de ciutat 
↓Cal revisar l’estat de les infraestructures 
dels equipaments (ascensors, antifurts...) i 
adaptar-les a la normativa vigent i a les 
necessitats dels espais 

� Incrementar l’equipament tècnic pels 
usuaris: PCs Aules multimèdia, escàners, 
impressió via Wi-Fi, endolls... 

� Adequar els edificis a la normativa 
vigent amb pressupost suficient i amb la 
col·laboració d’altres departaments de 
l’Ajuntament 

� Invertir en els edificis: mobiliari / 
prestatgeries, terrasses, vidres, cortines, 
aparells d’aire (JOM)... 

� Equilibrar els RRHH a nivell de Xarxa per 
optimitzar la seva feina i la seva 
participació en diferents grups de treball 
i formacions 

� Incorporar nous fons documentals 
segons criteri de la PDC de la XBMVNG i 
actualitzar els nous suports i usos 

 
Les propostes aquí relacionades es resumeixen en els següents punts:  
 
1. Millores als equipaments: adequar els equipaments a les normatives vigents de 

seguretat i invertir per tal d’optimitzar i adaptar el mobiliari als nous usos que es 
desenvolupen a les biblioteques. 

2. Millores als recursos humans: equilibrar els recursos humans amb visió de Xarxa. Cal 
un pla de formació adequat i equilibrat en funció dels objectius fixats en aquest Pla, 
millorar la participació del personal als grups de treball, tant de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona com de la Xarxa Municipal de Vilanova i la 
Geltrú, i replantejar les hores de feina interna de tot el personal de la XBMVNG. 

3. Millores als recursos tecnològics: augmentar la inversió per tal de satisfer les 
necessitats que les noves tecnologies creen als ciutadans (PCs, impressora Wi-Fi, 
escàners, endolls...)  i cobrir, com a mínim, el que marquen els estàndards. 

4. Optimitzar el fons documental: mitjançant la PDC a nivell de ciutat (en elaboració) 
cal adequar els fons documentals d’ambdues biblioteques a les necessitats dels 
usuaris i establir una política d’esporga. 

5. Millorar el pressupost per activitats: augmentar els recursos econòmics per a 
l’organització d’activitats de foment a la lectura i de promoció cultural arribant, com 
a mínim, al 2% de mitjana de xarxes similars (actualment es destina el 0,5% del 
pressupost). 

 
Tot això, en l’actual context de contenció pressupostària, passa per un increment en el 
pressupost, congelat des de fa més de 5 anys, i en l’optimització dels recursos 
existents. 
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ESPAIS 
 
En aquest punt, i abans d’entrar en altres consideracions, és important destacar que 
l’equipament de la biblioteca Joan Oliva no és adequat al que marquen els estàndards i 
presenta una sèrie de mancances (no disposa de sala d’actes o d’un espai polivalent, 
sala infantil petita, aula multimèdia insuficient, manca de sales d’estudi en grup, espai 
de préstec no adequat a les necessitats del servei...) que està sent objecte d’un estudi 
paral·lel, motiu pel qual no s’analitzarà en aquest Pla detalladament i s’inclouran les 
consideracions més genèriques. 
 
Un dels punts forts dels dos equipaments és la centralitat de la seva ubicació, garantint 
el servei directe al 87% del total de la població de Vilanova i la Geltrú. 
 

Aspectes a valorar Propostes de millora 

↓ Senyalització: exterior edifici 
↓ Sala infanbl: espai i mobiliari 
↓ Problemes de climabtzació (JOM) 
↓ Problemes amb equipaments: linòleum, 
retolació, antifurts (ACT), portes d’accés i 
comptador d’usuaris (JOM),... 
↓ Infraublització aula mulbmèdia 
↑ Bona ubicació dels dos equipaments 
↓ Mercat de Mar: deficiències derivades de 
l’emplaçament 
↑ L’edifici de la biblioteca Armand 
Cardona, al ser relativament nou, està 
adaptat als nous usos de les biblioteques 
↓ Deficiències als taulells de préstec 
(manca d’espai, pocs flexibles...) 

� Millorar la senyalització als voltants dels 
equipaments 

� Vetllar per l’adaptació de les sales 
infantils als usos que han de donar i als 
usuaris que han de servir 

� Solucionar els problemes relacionats 
amb la climatització (JOM) 

� Vetllar per superar les deficiències 
derivades dels problemes i 
endarreriments en el manteniment dels 
edificis, valorant l’augment de la 
potència elèctrica 

� Aprofitar i adaptar els diferents espais 
existents als nous usos dels usuaris 

� Valorar la possibilitat de traslladar 
l’emplaçament del BiblioMercat 

� Millora en els taulells de préstec: valorar 
la implementació de l’RFID 

 
Les propostes aquí relacionades es resumeixen en els següents punts: 
 
1. Es fa necessari plantejar una reforma integral de l’espai de la biblioteca Joan Oliva 

i en espacial de la sala infantil: espai, mobiliari i climatització, amb la possibilitat 
d’incloure-hi un espai multifuncional. 

2. Cal garantir la inversió per tal de poder renovar i vetllar pel bon manteniment dels 
equipaments i del seu mobiliari. 

3. Solucionar els problemes derivats de la climatització, especialment a la biblioteca 
Joan Oliva. 

4. Millorar l’equipament de les aules multimèdia i repensar el servei per tal de 
garantir un aprofitament millor i més adaptat a les necessitats dels usuaris. 
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5. Repensar el servei de Biblioteca Mòbil al Mercat de Mar i dotar-lo dels recursos 
necessaris per tal de prestar un servei òptim. Valorar altres serveis de proximitat a 
la zona de Mar (la més desatesa pels servei bibliotecari de ciutat). 

6. Implementació del servei RFID (Radiofreqüència) i reorganització dels taulells de 
préstec. 

 
XARXA 
 

Aspectes a valorar Propostes de millora 

↑ Personal depenent de la mateixa 
administració i amb diferents perfils 
↓ Formació i presència en grups de treball 
desigual a nivell de Xarxa 
↑ Bona imatge corporativa i alta presència 
a les xarxes socials i mitjans de comunicació 
↓ Manca d’una políbca d’imatge i 
comunicació 
externa 
↓ Dificultats per treballar en equip de 
manera eficient 
↓ Absència d’una gestió integral dels 
recursos Manca d’una política de col·lecció 
única a nivell de ciutat 
↑ Alt nombre d’accions dinamitzadores del 
fons, especialment associades a les 
especialitzacions 
↓ Poca visibilitat dels serveis virtuals que 
s’ofereixen cooperativament 
↑ Alt grau d’implicació d’agents externs en 
la programació d’activitats 
↓ Baixa coordinació amb altres 
equipaments culturals de la ciutat: 
biblioteques especialitzades, museus... 
↓ Estructuració pendent de les Xarxes 
Socials 

� Pla de formació específic, redistribució 
de tasques i participació en grups de 
treball en funció dels 
perfils/responsabilitats. 

� Afavorir els espais de trobada entre el 
personal de la Xarxa i els membres dels 
diferents equips 

� Potenciar la figura del Coordinador i 
d’algun treballador com a nexe d’unió a 
nivell de Xarxa 

� Elaborar un Pla de comunicació intern 
que afavoreixi el treball en equip. 

� Pla de màrqueting/comunicació externa 
per tal de guanyar visibilitat amb la 
ciutadania 

� Realitzar estudis d’usuaris per detectar 
les seves necessitats 

� Crear espais i procediments que 
afavoreixin compartir documents i feines 

� Gestionar coordinadament la col·lecció 
(PDC) i els recursos 

� Crear un espai en línia on es puguin 
consultar els diferents fons documentals 
de Vilanova i la Geltrú a nivell de ciutat 

� Aprofundir i regular la col·laboració a dos 
nivells: 

� Serveis municipals 
� Entitats cultural i centres documentals 
� Elaboració del Pla Social Media 

 
Les propostes aquí relacionades es resumeixen en els següents punts:  
 
1. Millora de la gestió de la feina i de la comunicació interna, amb la idea de 

potenciar la idea d’equip entre els treballadors de la XBMVNG. 
2. Millora de la comunicació externa de la XBMVNG. 

Fonamentalment amb la creació d’un Pla de comunicació i d’una Campanya de 
màrqueting. També en aquest sentit són importants els estudis d’usuaris. 
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3. Millora de les relacions amb altres agents culturals i socials de la ciutat. 
4. Implementació de nous serveis de Xarxa. 
5. Elaboració del Pla Social Media (per gestionar els usos i continguts de les diferents 

Xarxes Socials de que es disposa i les noves que es vagin incorporant). 
  
Realitzar una gestió integral dels recursos en general i de la col·lecció en particular 
prenent com a referència el servei bibliotecari únic a nivell de ciutat. 
 
LA COMISSIÓ DE LECTURA PÚBLICA 
 
La Comissió de Lectura Pública (CLP) és un òrgan de participació previst per la Llei 
4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya, article 38, que contempla com les 
Comissions de lectura com a part de l’estructura del Sistema de Lectura Pública. 
 
En el cas de Vilanova i la Geltrú la CLP es constituí l’any 2010 i, originàriament, 
comptava amb 15 membres. Enguany, i amb motiu del desenvolupament del Pla 
Municipal de Biblioteques 2017/2020, s’actualitzaren els seus membres fins arribar a 
les 22 persones en representació de la ciutadania i del teixit ciutadà més vinculat amb 
la lectura i la cultura: usuaris i usuàries, llibreteres, representants dels centres 
educatius de primària i secundària i de les biblioteques escolars, escriptores, 
representants del món editorial i d’associacions relacionades amb l’àmbit de la lectura. 
 
Entre els mesos de setembre i desembre de 2016 s’ha realitzat tot un treball 
col·laboratiu que, mitjançant una anàlisi prèvia de la situació de les biblioteques 
públiques a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ha servit per valorar tant els aspectes 
positius com els que cal millorar i quines propostes facilitarien aquestes millores. 
Aquest anàlisi es pot veure en el següent quadre/resum: 
 

Aspectes que donen valor Aspectes que cal millorar Propostes de millora 

� Voluntat de funcionar i 
organitzar-se en Xarxa. 

� Clubs de lectures, 
conferències… 

� Adquisició de materials 
centralitzada. 

� Professionals molt actius en 
els serveis virtuals i grups de 
treball de la gerència de la 
DiBa. 

� Recursos compartits amb les 
biblioteques escolars (p. ex. 
CDU). 

� Bona ubicació i instal·lacions. 
� Personal bibliotecari 

prescriptor i entès en la seva 
feina: la literatura i els 
recursos d’informació. 

� Pla d’Animació Lectora per 

� Falta comunicació amb les 
biblioteques escolars. 

� Activar una dinàmica de treball 
sistemàtic. 

� Reflexionar per a fer-ne una 
oferta-projectes per a 
secundària. 

� Falta d’informació de materials 
disponibles. 

� Obrir més els Club de lectura 
(fer-los arribar a les escoles).  

� -Barris sense equipament de 
BP (barri de mar). 

� -Desconeixement o cap ús de 
la BP d’una gran part de la 
població. 

� Iniciatives d’apropament al 
servei bibliotecari (p. ex. 
BiblioMercat de mar); crear 

� Afavorir intercanvis de llibres 
entre biblioteca pública i 
escolar/secundària. 

� Valorar la creació de Clubs de 
lectura a les escoles i d’ampliar 
els que estan plens a les 
biblioteques. 

� Organitzar la presència 
d’AUTORS A LES AULES de 
Secundària, en coordinació 
amb els centres (millor locals). 

� Aprofitar commemoracions i 
celebracions per crear centres 
d’interès.  

� Publicitar i treballar més el 
fons local. 

� Literatura oral, rapsoda, no 
només el “conta contes”, per 
exemple lectures 
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fomentar la lectura mitjançant 
accions a les escoles de 
primària. 

nous serveis i mantenir-los. 
� Noves campanyes de difusió 

dels serveis bibliotecaris. 
� Establir persones referents per 

a la comunicació entre 
biblioteca pública i biblioteca 
escolar. 

� Revisió i  intercanvi més fluid 
de recursos entre la biblioteca 
pública i la biblioteca escolar. 

� Millorar la comunicació 
d’activitats i de la 
programació; rendibilitzar les 
XXSS. 

� Major flexibilitat del personal 
per adaptar-se a noves 
realitats. 

� Programació d’activitats de 
més nivell de qualitat; autors 
destacats, propostes més 
arriscades... 

dramatitzades… 
� Campanya de difusió de la 

lectura implicant als ciutadans: 
El teu veí et recomana un llibre 

� Crear la Cançó de les 
biblioteques. 

� Valorar la possibilitat de que hi 
hagi bústia de retorn a la 
biblioteca Joan Oliva. 

 
Prenent com a base l’anàlisi aquí relacionat, es va realitzar una reunió per cloure la 
participació de la CLP i que va servir per sintetitzar les principals aportacions 
realitzades i que es resumeixen en els següents punts 
 

1. Millorar la relació entre les Biblioteques Públiques i les Biblioteques Escolars 
comptant, en aquells casos que sigui possible, amb la col·laboració de l’IMET. 
- Préstecs temporals de documents de les Biblioteques Públiques a les 

Biblioteques Escolars 
- Clubs de lectura als centres escolars: valorar la forma de col·laborar en 

aquest sentit i proveir els documents necessaris. En aquest sentit es valora 
positivament establir relació amb editorials per tal d’aconseguir lots de 
llibres per cedir a les escoles. 
 

2. Millorar la comunicació/difusió tant de les activitats com dels recursos i 
serveis que les BP ofereixen a la ciutadania. 
- Campanyes de màrqueting i impacte que facin arribar aquesta informació a 

tota la ciutadania. 
- Identificació dels diferents públics als quals s’adreça l’activitat de les 

biblioteques públiques per tal de millorar la difusió que se’n fa de les 
activitats, serveis i recursos. 

 
3. Serveis de proximitat en aquells barris més desatesos per les Biblioteques 

Públiques. 
- Mantenir i complementar el servei que actualment s’ofereix al Mercat de 

Mar (s’entén que la zona de mar és la més desatesa pel servei bibliotecari). 
- Valorar la possibilitat de crear serveis de biblioteca mòbil en altres espais de 

la ciutat: per exemple al barri de mar o en barris allunyats com La Collada. 
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4. Fons local: difondre i treballar més tot el material relacionat amb aquest fons 

i amb els autors locals. 
- Autors locals a les aules: iniciativa per apropar els autors locals als 

estudiants. 
- Projectes relacionats amb la història local i amb els creadors locals que 

serveixin per dinamitzar tant el fons local dipositat a les biblioteques com la 
cultura local. 
 

5. Programació d’activitats més innovadores i amb propostes de més qualitat. 
En aquest sentit es destaca la importància de col·laborar amb agents afins de 
la ciutat com les llibreries, editorials... 
- Aprofitar efemèrides i commemoracions per difondre els centres d’interès 

existents i crear-ne de nous. 
- Incorporar la literatura oral, mitjançant rapsodes/lectures dramatitzades, 

en la dinamització d’activitats. 
- Campanya ‘El teu veí et recomana un llibre’: promoure la lectura mitjançant 

les recomanacions de veïns de la ciutat, siguin coneguts o no. 
- La ‘Cançó de les biblioteques’ (una per cada biblioteca que les identificaria). 

 
6. Altres: 

- Estudiar la possibilitat de posar una bústia de retorn a la biblioteca Joan 
Oliva. 
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4. PLA ESTRATÈGIC  
2017-2020 
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El Pla estratègic serveix per definir el marc en el qual es desenvoluparan els principals 
objectius de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú en els propers 
anys, a partir d’unes línies que s’han establert tenint en compte les prioritats marcades 
en la diagnosi estratègica. 
El desplegament d’aquest Pla es realitzarà mitjançant les accions que es concretin en 
els plans d’acció anuals 
 
Sense deixar de banda els objectius bàsics de les biblioteques públiques, com són el 
foment de la lectura, l’accés a la informació, el suport a la formació i al 
desenvolupament personal o esdevenir espais de relació, s’han d’incorporar d’altres 
de nous derivats del nou context socioeconòmic com són augmentar el seu valor 
social, promoure la participació i l’aprenentatge dinàmic, facilitar la col·laboració i la 
sostenibilitat dels recursos i, en definitiva, esdevenir espais de trobada que fomentin 
l’accés al coneixement i a la creativitat de manera igualitària. 
 
S’estructura en tres línies estratègiques que alhora es concreten en 38 objectius 
estratègics. 
 

1. Esdevenir el referent cultural més proper al ciutadà i vetllar pel seu 
desenvolupament cultural. 
 
Els anàlisis de les dades estadístiques mostren com actualment les biblioteques 
públiques són els equipaments culturals amb més afluència de persones. S’ha 
d’aprofitar aquest fet tant per assolir els objectius bàsics de les biblioteques com 
per col·laborar amb la resta d’institucions locals a l’hora d’apropar la cultura a la 
ciutadania i que aquesta les vegi com la seva primera porta d’accés. 
 
Per què això sigui possible les biblioteques han d’oferir una oferta cultural atractiva 
i de qualitat, integradora i connectada amb les necessitats culturals i socials dels 
ciutadans, i que sigui coneguda pel seu entorn.  
 
Objectius estratègics: 
 
1.1. Promoure la lectura com a objectiu central i diferencial de la biblioteca pública. 

 
- Oferir un programa d’activitats de qualitat i innovador, adreçat a tots els 

públics però respectant les especificitats, que estigui en consonància amb 
les polítiques de promoció i difusió de les col·leccions. 
 

- Disposar de col·leccions actuals i atractives que siguin d’interès pels usuaris, 
en consonància amb el que marca el Pla de Desenvolupament de la 
Col·lecció. 

 
- Incorporar els nous suports relacionats amb la lectura, integrant-los en el 

context de la Col·lecció de la biblioteca, i fent-los coneixedors i accessibles a 
tots els públics. 
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- Facilitar la creació de centres d’interès / fons especials i dinamitzar els ja 
existents amb la voluntat de respondre a les necessitats dels usuaris i de 
l’entorn en funció del moment i dels seus interessos. 

 
1.2. Fomentar la difusió de la col·lecció local com un element fonamental pel 

coneixement de la cultura local. 
 

- Ampliar la difusió de la col·lecció local i fer-la propera al ciutadà amb 
l’objectiu que aquest la concebi com un recurs útil i proper per accedir a la 
cultura vilanovina i del Garraf. Per això és fonamental l’organització 
d’activitats i accions que facin coneixedors tant els fons documentals com 
els virtuals. 
 

- Integrar-la dins l’àmbit més ampli de la Cultura municipal, com un element 
més vertebrador entre els diferents que composen el patrimoni de Vilanova 
i la Geltrú. 

 
- Impulsar la creació de nous continguts mitjançant les possibilitats que 

ofereixen les noves tecnologies: Catàleg únic de ciutat, App’s, Viquipèdia, 
Trencadís... i participar en projectes de memòria històrica, història local, etc. 

 
1.3. Impulsar i participar en projectes cooperatius de foment de la cultura amb 

altres àrees municipals i agents culturals de la ciutat. 
 

- Reforçar la col·laboració amb els centres educatius de primària, mitjançant 
el programa PAL (Pla d’Animació Lectora), vetllant per la seva adaptació als 
nous temps. En aquest sentit és bàsica la col·laboració amb les biblioteques 
escolars. 
 

- Actualitzar les sessions formatives amb les escoles de secundària i incloure 
accions de promoció lectora que possibilitin la seva inclusió dins el PAL. 
Igualment és rellevant la relació amb les biblioteques escolars. 

 
- Aprofundir la relació amb agents afins a la lectura, com són les llibreries, 

editorials, autors locals... amb l’objectiu d’arribar a tots els públics i oferir 
una oferta el més variada possible. 

 
- Ampliar la col·laboració amb l’extensa xarxa d’entitats culturals de la ciutat 

amb l’objectiu de crear sinèrgies en les que tothom surti guanyant: les 
biblioteques, les entitats i, sobretot, el ciutadà. 

 
- Col·laborar amb altres serveis municipals, com ara serveis socials, promoció 

econòmica, joventut... amb la voluntat de participar en aquells projectes 
estratègics que tinguin relació amb l’activitat de les biblioteques i els 
interessos de la ciutadania. 
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1.4. Desplegar un pla de comunicació/màrqueting per tal de fer més coneixedora 
l’activitat de les Biblioteques públiques. 

 
- Creació d’un Pla de comunicació/màrqueting de les biblioteques públiques 

amb la col·laboració del Dept. de Comunicació de l’Ajuntament. 
 

- Realitzar campanyes d’impacte per tal d’informar dels diferents serveis i 
recursos que s’ofereixen a la ciutadania. 

 

2. Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels 
ciutadans 
 
És molt important el paper de les biblioteques públiques a l’hora de garantir 
l’autonomia i la formació dels ciutadans i, alhora, despertar el seu esperit crític i 
col·laboratiu que possibilitarà el creixement mutu. 
 
Objectius estratègics: 
 
2.1. Impulsar el desenvolupament individual i col·lectiu dels ciutadans. 

 
- La biblioteca com espai de ciutadania i com impulsora dels valors de la 

interculturalitat; espais d’aprenentatge i de relació que integren als diferents 
col·lectius presents entre la ciutadania. Oferir productes adaptats a les 
necessitats de certs col·lectius, com ara són els aturats, la gent gran, els 
nouvinguts... implicant-los en l’acció social de la biblioteca. 
 

- Desenvolupar un programa de formació en noves tecnologies que capaciti 
en l’ús d’aquestes eines i promoure l’ús de les Sales multimèdia com una 
eina d’accés a aquests recursos. 

 
- Implementar noves activitats per promoure el coneixement de les diferents 

llengües amb accions com els Clubs de lectura, els Tallers de lectura fàcil, 
etc. i reforçar les ja existents. 
 

- Incorporar a nivell de formació tecnològica les noves iniciatives que vagin 
sortint a la llum, com ara temes relacionats amb robòtica, jocs, etc. i 
mantenir els programes formatius que actualment s’ofereixen amb èxit: 
mòbils per a gent gran i Codeclub per a joves.  

 
- Col·laborar amb agents locals a l’hora de diversificar aquesta oferta 

formativa i cobrir aquelles necessitats que amb recursos propis no es poden 
atendre. 

 
2.2. Promoure els serveis de proximitat i vetllar per l’accessibilitat a tots els serveis 

de la biblioteca, tan físics com virtuals. 
 



45 
 

- Impulsar serveis de proximitat que cobreixin les mancances existents en 
aquelles zones més allunyades dels serveis bibliotecaris de la ciutat. 
 

- Mantenir i promoure el servei de biblioteca mòbil al Mercat de Mar. 
 

- Promoure els serveis virtuals entre els ciutadans que no poden accedir a les 
biblioteques presencialment com a un complement a l’oferta de serveis que 
les biblioteques ja ofereixen. 

 
2.3. Difondre l’oferta de serveis virtuals existents i vetllar per l’adaptació dels nous 

serveis i per la generació de continguts virtuals. 
 

- Oferir formacions en tots aquells serveis virtuals que periòdicament es van 
afegint a l’oferta de serveis de les biblioteques. 
 

- Elaborar el Pla Social Media que serveixi per gestionar les diferents eines 
virtuals, especialment xarxes socials, de que disposen les Biblioteques 
Municipals. 

 
2.4. Crear i potenciar serveis específics per als diferents segments de població amb 

l’objectiu de garantir la cohesió social. 
 

- Fer de les biblioteques públiques espais accessibles per a tothom actuant en 
els diferents àmbits existents (espais, activitats, recursos, formacions...) 
paral·lelament al desenvolupament del projecte de Biblioteques Inclusives. 
 

- Impulsar serveis concrets per aquells sectors de població que ara mateix no 
tenen cobertes les seves necessitats informatives i culturals mitjançant la 
difusió dels serveis virtuals i reforçant serveis com ara el préstec a domicili. 

 
- Mantenir els serveis existents portes enfora (Hospital de Sant Antoni Abat, 

residència Josepets, Centres de dia,...) i vetllar per la seva actualització i 
promoció. 
 

- Desenvolupar un programa de voluntariat per tal de col·laborar amb els 
serveis d’extensió bibliotecària. 

 

3. Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora 
contínua. 
 
Tenir present el model de ‘biblioteca única a nivell de ciutat’ i, en aquest sentit, 
optimitzar tots els recursos disponibles per tal d’oferir un servei de biblioteca 
pública òptim per la ciutadania. Implementar totes les mesures necessàries, tant a 
nivell de recursos com organitzatives, per tal respondre als nous reptes que el nou 
context cultural i socioeconòmic planteja a les biblioteques a l’hora de complir amb 
els seus objectius fonamentals. 
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La planificació i l’avaluació periòdica del servei bibliotecari ha de ser la base per 
aquesta tasca en la qual s’ha d’implicar tot el personal de les biblioteques i les 
institucions gestores. 
 
Objectius estratègics: 
 
3.1. Promoure el treball en xarxa com a base per garantir la prestació d’un servei 

igualitari i de qualitat per a tota la ciutadania. 
 

- Planificar amb visió de xarxa tenint en compte els interessos globals de la 
ciutadania i optimitzant la gestió dels recursos disponibles. 
 

- Facilitar espais de trobada, tant presencials com virtuals, per tal d’afavorir el 
treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes comuns. 
 

- Establir un Pla de comunicació interna que afavoreixi la relació entres els 
treballadors, especialment en aquells grups de treball afins. 

 
- Vetllar per la disponibilitat de recursos, tant econòmics, com materials i 

humans, que garanteixin la prestació òptima del servei bibliotecari.  
 

3.2. Adequar els perfils professionals a la nova realitat social en la que s’ha de 
prestar el servei. 

 
- Gestionar els recursos humans amb visió de xarxa i tenint en compte tant les 

necessitats horàries de les biblioteques com els perfils i les tasques que 
s’han de desenvolupar. 
 

- Formació continuada del personal de les biblioteques per tal de garantir 
aquesta adaptació i fomentar la seva participació en grups de treball externs 
com a font d’incorporació de noves tendències. 
 

- Realitzar estudis d’usuaris que ens permetin accedir a informació 
actualitzada dels seus interessos per tal d’adaptar el catàleg de serveis i 
activitats que s’ofereixen. 

 
3.3. Adaptar els espais a les necessitats derivades de la funció que han de complir: 

activitats, serveis, recursos, etc. 
 

- Vetllar per l’adaptació dels espais dels dos equipaments bibliotecaris, 
especialment sensible en el cas de la biblioteca Joan Oliva, tant pel que fa al 
que marquen els estàndards com, fonamentalment, per l’acció bibliotecària 
que s’ha de desenvolupar. 
 

- Promoure la flexibilitat de certs espais en funció de la població a la que es 
vol atendre (joves, infants...) i dels usos als quals s’han de destinar 
(formacions, tallers creatius...). 
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- Valorar la implementació del servei RFID (radiofreqüència) i la millora que 

suposa tant pel que fa a la reorganització dels taulells de préstec, a 
l’optimització dels recursos humans i en l’autonomia dels usuaris. 
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5. EQUIP DE TREBALL 
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L’elaboració d’aquest Pla Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú 2017-2020 
ha estat possible gràcies al treball de l’equip de treballadors de la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de Vilanova i la Geltrú format per: 
- Coordinador de Foment a la lectura 
- Directores de biblioteca (una de central i una de proximitat) 
- 3 bibliotecàries 
- 1 tècnic de cultura 
- 16 tècnics auxiliars de biblioteca 
 
S’ha comptat amb el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona (representada per Esther Omella, Cap de la Secció de Planificació, 
Avaluació i Qualitat, Isaac Barrachina, membre de la Unitat d’Estadístiques i Qualitat, 
Enric Vilagrosa i Javier Lechón, membres de la Unitat de Programació i Innovació). 
 
I també amb la participació de la Comissió de Lectura Pública que es composa de 22 
ciutadans en representació de la població i del teixit ciutadà més vinculat amb la 
lectura i la cultura: usuaris i usuàries, llibreteres, representants dels centres educatius 
de primària i secundària i de les biblioteques escolars, escriptores, representants del 
món editorial i d’associacions relacionades amb l’àmbit de la lectura. 
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6. AVALUACIÓ 
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L’avaluació continua és una part bàsica en el desenvolupament de les diferents tasques 
associades a les biblioteques per tal de garantir l’adaptació d’aquestes a les necessitats 
dels usuaris reals i potencials. En aquest sentit , serveix per a: 

- Retre comptes del passat. 
- Controlar i conduir/reconduir el present. 
- Planificar el futur. 

 
El marc cronològic que abasta aquest Pla, el període 2017-2020, facilita un àmbit de 
desenvolupament a partir del qual s’haurà de fer aquesta avaluació i posada dels 
diferents aspectes valorats. 
Tal i com s’ha contemplat al llarg d’aquest document la realitat que envolta el 
desenvolupament de la tasca de les biblioteques públiques es troba en un entorn 
canviant al qual s’ha de respondre adequadament i això fa cabdal aquestes avaluacions 
periòdiques. 
 
Per dur això a terme serà fonamental la utilització d’indicadors, estructurats d’una 
manera lògica i ordenada, que sempre hauran de ser establerts d’acord amb els 
objectius plantejats.  
En aquest sentit serà bàsica la utilització d’eines bàsiques per a la planificació com 
poden ser: 

- Els Plans d’acció anuals, conjuntament amb les corresponents valoracions. 
- Les Memòries anuals d’activitat de la Xarxa de Biblioteques Municipal. 
- Els estàndards, normatives i mapes de lectura pública i les seves periòdiques 

actualitzacions. 
- La comparació vertical (o interna), a partir de l’evolució de les pròpies dades 

del servei bibliotecari a nivell de Vilanova i la Geltrú. 
- La comparació horitzontal (o externa), amb altres serveis bibliotecaris de 

xarxes o ciutats similars a la de Vilanova i la Geltrú. 
- Tot aquells documents resultants de l’anàlisi de dades directament 

relacionats amb l’activitat bibliotecària, com ara el Cercle de Comparació 
Intermunicipal, totes les dades estadístiques que posa a l’abast la Gerència 
de Serveis Bibliotecaris o qualsevol altra relacionat provinent d’institucions 
afins. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, febrer de 2017 
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ANNEX 1 – DADES DEL 
SERVEI BIBLIOTECARI 2015 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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 Dades del servei bibliotecari 2015    Vilanova i la Geltrú 

        
 Dades bàsiques     2015 

        

 Població 65.684  Nombre de biblioteques 2 
 Recursos /Oferta de servei       

        

 Superfície 2.872     

 Personal 22     

 Punts de lectura 455     

 Ordinadors 64     

 Ordinadors d'ús públic 44     

 Despesa 1.244.935,84 €     

 Fons documental 129.148     

 Dies de servei 280     

 Hores de servei 2.183     

        

 Activitats organitzades amb inscripció (sessions) 96     

 Activitats organitzades sense inscripció (sessions) 64     

 Visites escolars 134     

 Exposicions 22     

 Post de Facebook 1.910     

 Piulades de Twitter 1.743     
 Usuaris       

        

 Usuaris inscrits a 31 de desembre 37.412     
   

 

    

 Carnets expedits durant l'any 1.645 4%dels usuaris inscrits   

 Usuaris actius de la biblioteca 11.558  31%dels usuaris inscrits   

 Usuaris actius en el servei de préstec 8.846  24%dels usuaris inscrits   

 Seguidors de Facebook 5.488  15%dels usuaris inscrits   

 Seguidors de Twitter 1.579  4%dels usuaris inscrits   
 Resultats       

   

 

    

 Visites 251.809 899per dia de servei   

 Visites al web de la biblioteca (inclou blogs) 322.258  1.151per dia de servei   

 Usos del servei de préstec 46.224  165per dia de servei   

 Usos del servei de Wi-Fi 23.474  84 per dia de servei   

 Usos del servei d’Internet i + 19.717  70 per dia de servei   

 Préstecs 161.311     

 Renovacions en línia 11.849     

 Préstecs virtuals 459     
   

 

    

 Total préstec 173.619 620per dia de servei   

   

 

    
 Assistents a activitats amb inscripció 2.135 8 per dia de servei   

 Assistents a activitats sense inscripció 5.058  18 per dia de servei   

 Alumnes assistents a visites escolars 3.590     
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 Dades del servei bibliotecari 2015       Vilanova i la Geltrú 

             
 Despesa          2015 

           
  

Ajuntament 
Diputació de Generalitat de 

Altres 
 

TOTAL 
  

  
Barcelona Catalunya 

   
         
           

 Despesa en personal 770.193,80 € 190.078,35 € 7.675,68 € - € 967.947,83 €  
 Depesa en fons documental 19.773,65 € 55.126,14 € 8.645,30 € - € 83.545,09 €  
 Despesa en manteniment 107.271,92 € 42.339,76 € 552,46 € - € 150.164,14 €  
 Despesa en difusió i activitats 3.239,06 € -   € 473,68 € - € 3.712,74 €  
 Despesa en serveis centrals - € 39.566,04 € - € - € 39.566,04 €  
 TOTAL 900.478,43 € 327.110,29 € 17.347,12 € - € 1.244.935,84 €  
            
 Usuaris inscrits i ús          2015

 Usuaris inscrits actius als diferents serveis            
            

     
Alta de Servei de Servei de 

Servei Algun   
  

Inscrits 
  

d'Internet i d'aquests 
  

    
carnet préstec Wi-Fi 

  
    % +

 
serveis %         

           

 Petits lectors (0 a 4 anys) 300 1% 153 176 2  15 223 2% 

 Infants (5 a 14 anys) 5.133 14% 425 1.727 303  642 2.160 19% 

 Joves (15 a 24 anys) 6.525 17% 187 1.171 1.230  509 2.044 18% 

 Adults (25 a 39 anys) 9.737 26% 369 1.793 716  502 2.388 21% 

 Adults (40 a 64 anys) 12.718 34% 433 3.245 708  786 3.912 34% 

 Gent gran (més de 65 anys) 2.855 8% 65 681 58  102 770 7% 

 Biblioteques 16 0% 2 14 3  3 14 0% 

 Altres 128 0% 11 39 6  11 47 0% 

 TOTAL 37.412 100% 1.645 8.846 3.026 2.570 11.558 100% 

 Ús dels diferents serveis (Usuaris diaris acumulats)            
            

      
Servei de Servei de 

Servei    
  

Visites Visites web
 

d'Internet i 
   

   
préstec Wi-Fi 

   
      

+
    

            

 Petits lectors (0 a 4 anys)     1.105 6  48   
 Infants (5 a 14 anys)     6.663 2.153 3.016   
 Joves (15 a 24 anys)     3.455 8.395 2.675   
 Adults (25 a 39 anys)     7.999 5.841 4.531   
 Adults (40 a 64 anys)     19.804 6.116 7.990   
 Gent gran (més de 65 anys)     6.419 588 1.267   
 Biblioteques     381 193  1   
 Altres     398 182  189   
           

 TOTAL 251.809 322.258 46.224 23.474 19.717   
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 Dades del servei bibliotecari 2015      Vilanova i la Geltrú 

          
 Fons documental i préstec       2015 

 Fons documental         
         

     
% sobre 

 
% sobre 

Préstec 
    

Fon a Fons (inclou   

Altes Baixes total sense total sense   31/12 prestat renovacions 
     revistes  revistes 

s en línia)         
          

 Llibres, còmics... 5.606 2.718 103.262 80% 83.688 67% 107.862 
 Enregistraments sonors 531 75 12.353 10% 8.035 6% 9.413 
 Enregistraments vídeo 1.109 351 10.597 8% 29.342 24% 38.850 
 Multimèdia 170 74 2.611 2% 3.639 3% 4.781 
 Altres formats 16 1 325 0% 129 0% 148 
 TOTAL (sense revistes) 7.432 3.219 129.148 100% 124.833 100% 161.054 
          
 Préstec virtual       459 
          
 Revistes       11.250 
 TOTAL (amb revistes i préstec virtual)       172.763 
         
 Indicadors       2015 

 Recursos per habitant         
          

      Mitjana    

      tram de Mitjana   
      població comarca   
  2014 2015   2015 2015   
          

 Superfície útil per cada 1.000 habitants 44 44  47 46  
 Fons documental per habitant 1,9 2,0  1,4 2,5  
 Punts de lectura per cada 1.000 habitants 5,7 6,9  5,7 6,0  
 Despesa per habitant 14,81 € 18,95 €   14,38 € 16,58 €   

 Costos unitaris         
          

      Mitjana    

      tram de Mitjana   
      població comarca   
  2014 2015   2015 2015   
          

 Cost per visita 3,78 € 4,94 €  4,72 € 5,58 €   
 Cost per préstec 6,25 € 7,17 €  7,15 € 7,32 €   

 Relació usuaris / habitants         
          

      Mitjana    

      tram de Mitjana   
      població comarca   
  2014 2015   2015 2015   
          

 % de població inscrita 53% 53%  46% 33%  
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 Dades del servei bibliotecari 2015     Vilanova i la Geltrú 

 Usos per habitant       
        

     Mitjana   

     tram de Mitjana 

     població comarca 

  2014 2015 2015 2015  
        

 Visites per habitant 3,9 3,8 3,2 3,2 

 Préstecs per habitant 2,4 2,6 2,1 2,3 
 Ús del servei de préstec per habitant 0,7 0,7 0,5 0,6 
 Ús del servei de Wi-Fi per habitant 0,4 0,4 0,3 0,3 

 Ús del servei d'Internet i + per habitant 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Usos per dia de servei       
        

     Mitjana   

     tram de Mitjana 

     població comarca 

  2014 2015 2015 2015  
       

 Visites per dia de servei 922 899 758 565 

 Préstecs per dia de servei 557 620 490 412 
 Ús del servei de préstec per dia de servei 175 165 122 111 
 Ús del servei de Wi-Fi per dia de servei 93 84 60 60 

 Ús del servei d'Internet i + per dia de servei 75 70 62 48 

 Usos per m 
2
 de superfície útil       

     Mitjana 
Mitjana   Biblioteca  tram de    

comarca      població      

2015 
 

  2014 2015 2015  
    
 

Visites per m
2 

     

 90 88 76 69 
 Préstecs per m

2 
54 60 47 50 

 Ús del servei de préstec per m
2 

17,0 16,1 11,9 13,5 
 Ús del servei de Wi-Fi per m

2 
9,0 8,2 5,9 7,4 

 Ús del servei d'Internet i + per m
2 

7,3 6,9 6,0 5,9 

 Usos en relació a les visites       
        

     Mitjana 
Mitjana      

tram de      

comarca      
població      

2015 
 

  
2014 2015 2015 

 
    
       

 % de visites que fan ús del servei de préstec 19% 18% 16% 21% 

 % de visites que fan ús del servei de Wi-Fi 10% 9% 8% 11% 
 % de visites que fan ús del servei d'Internet i + 8% 8% 8% 9% 
        

 


