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Introducció 
 
La Biblioteca Joan Oliva i Milà i la Biblioteca Armand Cardona Torrandell són les dues 
biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú. Dos equipaments que tenen com a 
objectiu cobrir les necessitats d’informació, formació, lleure i cultura de la ciutadania 
posant al seu abast diferents serveis, activitats i recursos documentals. 
 
Integrades dins la Xarxa de Biblioteques Locals de la Diputació de Barcelona tenen una 
clara vocació universalista, ja que s’adrecen a tot tipus de públic.  
 
Tot i que el seu horari d’obertura és molt ampli, el gran ventall de serveis virtuals que 
s’han anat incorporant fan que l’atenció a l’usuari també hagi incrementat. És aquest 
augment de serveis, mitjançant altres vies que no siguin la presencial, el que permet 
prestar un servei permanent les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. 
 
Les dades que recull aquest document i les comparatives, respecte a d’altres anys, 
indiquen una clara tendència en l’augment d’ús dels serveis electrònics i de les gestions 
en línia que ofereixen les biblioteques, i que se sumen a l’ús presencial dels serveis que 
en fan els ciutadans, dada que continua augmentant. La posada en marxa de serveis 
electrònics ha permès incrementar la xifra d’usuaris que utilitzen les biblioteques i fan 
els seus tràmits sense necessitat de moure’s de casa seva.  
 
Altres dades a destacar són en relació al tant per cent de població que té carnet de 
biblioteca. Una xifra que, a finals de 2009, ja superava el 40% del total de la població de 
Vilanova i la Geltrú. També continua creixent el préstec, en tots els grups de població, 
així com la utilització de la biblioteca mòbil del Mercat de Mar. 
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1. Nous serveis de les biblioteques 
 
Des de la seva posada en funcionament, el nombre de serveis que les biblioteques 
ofereixen al conjunt de la ciutadania no han parat de créixer. La gran diversitat d’usuaris 
ha obligat a reflexionar sobre la tipologia d’aquests serveis, els quals han de permetre 
cobrir les necessitats de totes les persones que, en un moment o altre, s’han adreçat o 
s’adrecen a les biblioteques. Si bé, com veurem més endavant, s’ha fomentat la posada 
en marxa dels serveis virtuals, també s’ha posat especial interès per fer arribar, a tots 
els barris de la ciutat, les accions que emprenen les biblioteques, afavorint i facilitant 
l’accés dels seus serveis a tot tipus d’usuari sigui quina sigui la seva necessitat. 
 
1.1. La biblioteca virtual (electrònica) 

 
L’ús de les noves tecnologies i l’accés a Internet són elements cada vegada més 
presents a la majoria de les llars.  La xarxa permet una immediatesa en l’obtenció de la 
informació que fa que cada cop siguin més les persones que utilitzen els serveis en línia 
que ofereixen les biblioteques. Una manera còmoda, ràpida i sense límit d’horari que 
dóna a l’usuari la llibertat de triar la manera d’obtenir una determinada informació o 
gaudir d’un determinat servei.  

 
Conscients de la importància d’anar incorporant les noves tecnologies, les biblioteques 
municipals de Vilanova i la Geltrú han anat fent passos en aquest sentit.  
 
Web (http://www.vilanova.cat/html/tema/bm/index.html) 
 
Una de les primeres accions va ser la posada en marxa, el juliol de l’any passat, d’un 
nou apartat, dins la web de l’ajuntament www.vilanova.cat,  dedicat exclusivament a les 
biblioteques, ja que fins aquell moment tota la informació relacionada amb els dos 
equipaments estava dins el tema general de Cultura. 
 
Amb aquesta nova entrada es pretenia fer més visible i accessible tots els serveis i 
recursos que els ciutadans podien trobar a les biblioteques de Vilanova: accés al 
catàleg col·lectiu, als recursos electrònics, al fons documental, a les activitats, etc.  
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Bloc 

 

 
 
Una altra de les iniciatives, pensada com a eina de participació i difusió de les 
activitats de les biblioteques, va ser la posada en funcionament a principis de l’any  
passat, del BiblioBloc. Un espai virtual de les biblioteques que té com a objectiu 
promoure la  participació dels usuaris en activitats com els Clubs i Tallers de lectura, i  
difondre les col·leccions del fons documentals mitjançant seleccions de les novetats. A 
més, inclou un espai dedicat a aquelles notícies relacionades amb la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, i amb el món del llibre i de la cultura en general.  
 
Cadascun dels centres disposa del seu propi Bloc, creat pel personal de les 
biblioteques en col·laboració amb el Servei de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al qual s’hi accedeix a través de la 
pàgina web de cada biblioteca. BiblioBloc - Fora del prestatge (Biblioteca Municipal 
Joan Oliva i Milà); BiblioBloc - Una mar de lletres (Biblioteca Municipal Armand 
Cardona Torrandell)  

 
- Xerrades virtuals  

 
Les possibilitats que ofereixen els Blocs, en relació a la difusió de temes d’interès 
general o actualitat, són múltiples. N’és un bon exemple el Racó de pares i mares 
virtual que es troba en el bloc Fora del Prestatge, de la Biblioteca Joan Oliva. Una eina 
de suport i consulta pels dubtes o situacions que van apareixent en el desenvolupament 
i educació dels infants, que es va posar en marxa a l’octubre de l’any passat.  
 

- Taller d’escriptura virtual  
 

Com veiem abans, les xerrades virtuals són un espai de relació entre persones que 
tenen temes, i inquietuds comunes. Més enllà de la conversa i per tal de fomentar 
l’hàbit d’escriure de manera virtual, la Biblioteca Joan Oliva i Milà posava en marxa 
l’estiu passat, a través del Bloc, el Taller virtual d'escriptura creativa. Aquesta 
activitat té com a principals avantatges l’amplitud d’horaris, el fet de poder-s’hi 
incorporar un cop començat i la possibilitat de que hi entri qualsevol persona 
interessada en l'escriptura, tant si participa com si no ho vol fer.  
 
Catàleg 
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Accés des de casa al catàleg col·lectiu de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona 
(http://sinera.diba.cat/ ) 

El catàleg aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 
201 biblioteques de la Xarxa (192 biblioteques i 9 bibliobusos). El fons de les 
biblioteques, amb més de 556.500 títols i 8.480.000 volums, és multidisciplinar i inclou 
llibres, CD, DVD, revistes, recursos electrònics, registres de bases de dades 
electròniques i buidats de revistes i publicacions periòdiques. L'actualització és constant 
i reflecteix les noves incorporacions de documents a les biblioteques. Des de la 
interfície del catàleg col·lectiu es pot accedir també a: 

- Consulta de bases de dades electròniques. 

- Guia de biblioteques de la Xarxa  

- Diferents novetats que arriben a les biblioteques de la Xarxa 

- Catàleg infantil Chilias 

- Altres catàlegs d’interès (Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública; Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats de Catalunya)  

sos electrònics 
Recursos Electrònics 

 

- El programa de gestió bibliotecària: Millennium  
 

Els constants canvis en l’aplicació de les noves tecnologies fa imprescindible la 
continuada renovació de serveis i dispositius informàtics per tal d’agilitzar els serveis i 
oferir millores als usuaris. A mitjans de novembre de l’any passat, totes les biblioteques 
de la Xarxa de la Diputació de Barcelona posaven en marxa  un nou sistema informàtic 
de gestió bibliotecària anomenat Millennium.   
 
Millennium és un dels programes més moderns en l'àmbit de la gestió bibliotecària, 
utilitzat per més de 4.500 biblioteques d'arreu del món. La majoria de biblioteques ja 
utilitzen aquest programa comú entre la Xarxa de Biblioteques Municipals i el Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 
 
Des de la seva posada en funcionament, el sistema Millennium ha permès mantenir les 
tasques i serveis habituals de les biblioteques des d'una plataforma tecnològica 
actualitzada, i a més ofereix avantatges a la tasca diària de les més de 1.000 persones 
que integren la plantilla de la Xarxa de Biblioteques Municipals i als seus usuaris.  Entre 
d'altres avantatges, el nou sistema informàtic ofereix una sèrie de gestions en línia que 
l’usuari pot fer: 
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• Sol·licitud del carnet  

• Accés a les pròpies dades d'usuari  

• Renovacions de documents 

• Reserva de documents  

• Reserva ordinadors (servei d’Internet) 
 
Els usuaris que es registren al web de la Xarxa també disposen d'un espai personal on 
consultar les llistes de títols que alguna vegada s'han endut en préstec, guardar les 
seves cerques preferides al catàleg o valorar els llibres que han llegit.  
 
Aquest programa també facilita la gestió dels tràmits bibliotecaris, alguns dels quals es 
realitzen de forma automàtica des del sistema i que els usuaris poden rebre per correu 
electrònic, com ara els avisos recordatoris de devolucions de documents, les reserves 
disponibles o cancel·lades i la reclamació de documents. 
 

- Canvis relacionats amb el nou programa de gestió: 
 
-   En les condicions del servei de préstec: 
 Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona va aprofitar el canvi 
del sistema informàtic, per modificar les condicions del servei de préstec de documents. 
Anteriorment el termini de préstec era de 21 dies per als llibres i de 7 dies per als 
suports audiovisuals. Amb el nou sistema de gestió, les biblioteques de la Xarxa 
presten fins a 30 documents, dels quals 15 són llibres i 15 amb suport audiovisuals, 
durant 30 dies.   
 
- En la imatge del carnet de biblioteca: 
La incorporació del nou sistema informàtic de gestió bibliotecària Millennium va coincidir 
amb el canvi d’imatge del carnet de les biblioteques després de 20 anys amb l'actual 
model. Amb el canvi es pretenia aconseguir un triple objectiu: visualitzar clarament la 
biblioteca pública com a servei municipal,  visualitzar el compromís de la Diputació de 
Barcelona en el liderat de la xarxa de Biblioteques Municipals de la Província i donar 
uniformitat en el disseny, el que permet poder-lo reconèixer de forma unívoca com a 
carnet de biblioteca. Els carnets nous són, de moment, per a nous usuaris, carnets 
perduts, deteriorats. Per tant, durant un temps, conviuran els dos models de carnets.  
 

 



 

 
 Pàgina  9  de 33 

 
 
 

 
-  Bases de dades electròniques 

 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona posa a disposició 
dels seus usuaris i usuàries una selecció de bases de dades organitzades per: 
 
- Temàtiques  
- Enciclopèdies  
- Fons hemerogràfics digitalitzats  
- Jocs  
- Legislació i butlletins oficials  
- Premsa  
 
  - Selecció de webs locals 
          
Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú posen a la disposició dels seus usuaris una 
acurada selecció de webs locals. Aquesta selecció es troba organitzada per àmbits 
temàtics (cultura, educació, esports, institucions, mitjans de comunicació, etc.) i 
presenten, a més de l'enllaç amb les diferents webs relacionades, un breu resum 
informatiu del seu contingut. 
 

- Cercador d’informació Diaris Oficials  
El portal del Cercador d'Informació de Diaris Oficials de la Diputació de Barcelona és 
l'eina imprescindible per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten 
l'àmbit territorial de Catalunya. (www.diba.es/cido/quisom.asp). 

 
- Fons locals digitalitzats 

 
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona dóna accés a un extens fons de 
publicacions periòdiques d'àmbit local.  
 
Les publicacions (revistes, diaris, butlletins, etc) són de temàtica variada i abasten un 
ample període històric que es remunta fins al segle XIX.  
 
En aquests moments posem a disposició de tots els ciutadans 251 títols de publicacions 
locals que corresponen a 80.445 exemplars disponibles en format PDF. La Diputació de 
Barcelona treballa amb la voluntat de continuar incorporant nous títols al llarg dels 
propers anys.  

 
- Dossiers i guies de lectura temàtiques  

 
Les biblioteques públiques elaboren periòdicament guies de lectura sobre temes 
d'interès per als usuaris. Aquestes guies també es poden trobar a la web de la 
Diputació de Barcelona: www.diba.cat/biblioteques/guia/guiesnov/buscadorf.asp 
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Wi-fi 

 
Les biblioteques Joan Oliva i Milà i Armand Cardona Torrandell disposen de tecnologia 
Wi-Fi que permet als usuaris l'accés gratuït a Internet sense fils.  
 
Per fer ús del servei és necessari que l'usuari tingui una targeta de xarxa correctament 
configurada i que disposi del carnet de la biblioteca ja que el seu número i DNI serviran 
com a validació per entrar a la xarxa. 
  
La connexió gratuïta a Internet es pot fer des de qualsevol dispositiu mòbil que suporti 
aquesta tecnologia (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 
tercera generació o qualsevol altre aparell capaç de rebre senyal sense fils) amb la 
xarxa de les biblioteques. Per tal de facilitar aquest accés les biblioteques posen a 
disposició dels usuaris els diferents manuals d'ús del servei Wi-Fi. 
 
Llibres electrònics 

 
Des de març, la biblioteca Municipal Joan Oliva forma part del grup de dinou 
biblioteques catalanes que han començat a distribuir llibres electrònics entre els seus 
usuaris. La iniciativa del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya té com a objectiu introduir aquesta nova tecnologia a les 
biblioteques públiques catalanes i avaluar la seva acceptació per part dels usuaris. Un 
altre dels objectius és fomentar el desenvolupament de col·leccions digitals de llibres  
electrònics, per part de les editorials catalanes i esdevenir un model de negoci, 
especialment dirigit a les biblioteques del país.  
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El govern català ha distribuït un total de 28 aparells lectors de llibre electrònic a 19 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i a la Biblioteca de Catalunya, 
amb 249 obres en català, castellà anglès.  
 
Els aparells lectors tenen carregats directament al seu dispositiu tots els títols 
electrònics. D'aquesta forma, l'usuari de la biblioteca pot rebre en préstec el dispositiu, 
per mitjà del qual pot accedir a 110 obres en català de l'Editorial Edi.cat, 92 obres en 
castellà i 47 obres en anglès. Els títols en castellà i anglès corresponen a llibres 
clàssics de domini públic, és a dir, lliures de drets.  
 
L'usuari pot disposar del llibre electrònic durant 15 dies, per tal de familiaritzar-se amb 
aquesta nova eina. Un cop retornat el dispositiu a la biblioteca, es demana a l'usuari 
que respongui a una breu enquesta on se li pregunta la seva opinió sobre l'ús d'aquest 
nou format. La informació ha de servir per definir la millor manera d'incorporar els llibres 
electrònics a les biblioteques.  
 
Carnet únic 

 
 
Una altra de les mesures iniciades, l’any passat, amb l'objectiu de facilitar l'accés i 
utilització dels serveis de totes es biblioteques públiques catalanes va ser la posada en 
marxa del carnet únic. Des del mes de desembre els usuaris poden accedir a qualsevol 
de les 332 biblioteques públiques i 11 bibliobusos que formen part del Sistema de 
Lectura Pública catalana amb un sol carnet de biblioteca.  
 
D'aquesta manera, els usuaris de les diferents xarxes de biblioteques ja no han de 
canviar de carnet, sinó que poden fer servir el que ja tenen per accedir als diferents 
centres. La iniciativa ha beneficiat els 2.635.281 usuaris amb carnet que tenen 
actualment les biblioteques públiques catalanes.  
 
A Catalunya hi conviuen dues xarxes de lectura pública. La que correspon a la 
Diputació de Barcelona, que aplega els municipis d’aquesta província, i el Sistema de 
Lectura Pública,  present als municipis de les províncies de Tarragona, Lleida i Girona. 
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1.2. La  biblioteca al carrer 
 
La important transformació urbanística i demogràfica que ha viscut la ciutat en els 
darrers anys ha empès el govern municipal a  promoure activitats culturals en les zones 
allunyades del centre, per tal d'aproximar-les a tots els ciutadans i ciutadanes. En 
aquest sentit les línies d’actuació han anat en el sentit de difondre programacions i 
accions a tota la ciutat per tal de captar nous públics, integrar les zones perifèriques 
amb la resta de la ciutat i generar un hàbit de mobilitat entre les activitats que es 
promouen al centre i les dels barris. Dins aquest mecanisme que vol afavorir la relació i 
la cohesió social, s’hi poden trobar accions pròpies de les biblioteques municipals Joan 
Oliva i Cardona Torrandell.   

  
- Bibliomercat 
 

L’any 2008 es posava en funcionament, al Mercat de Mar, el Bibliomercat. Un nou 
servei de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú que apropa setmanalment la lectura a 
aquelles persones que per raons molt diferents, com la proximitat, el desconeixement o 
els hàbits no van a les biblioteques.  Actualment, aquest servei funciona els divendres 
de 10 a 13 h al recinte del Mercat de Mar, coincidint amb la celebració del  Mercat 
ambulant.  
 

 
 
El Bibliomercat és un servei gratuït i obert a tothom que ofereix els mateixos serveis 
que qualsevol biblioteca pública com és el préstec i consulta del fons de llibres i 
publicacions periòdiques, la possibilitat de demanar el carnet d'usuari, així com poder 
reservar documents que no es troben a la biblioteca mòbil però sí a les biblioteques de 
la ciutat i a les de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona.   
 
La nova biblioteca mòbil és un carro amb capacitat per a 300 documents, una cadira 
plegable, un para-sol i un ordinador portàtil, amb el qual es pot consultar el catàleg de 
la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'usuari també pot demanar el 
carnet d'usuari de les biblioteques, així com sol·licitar qualsevol document no present 
en el carro.  
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Al tractar-se d'un servei molt personalitzat, pràcticament a la carta, les persones que 
l'utilitzen van amb una llista (com si anessin al mercat) i demanen els llibres o les 
pel·lícules que volen i, si no es troben a la biblioteca mòbil, el personal que atén el 
servei s'encarrega de buscar-los, reservar-los i portar-los la setmana següent. Tan les 
reserves del fons de les biblioteques municipals com el retorn dels documents prestats 
a les biblioteques són molt nombroses. 
 
Pel que fa al fons que es presta, la majoria de documents formen part del fons d'adults, 
destacant principalment les novel·les. Dins d'aquestes, hi ha gran demanda dels 
gèneres més de moda, com la novel·la negra i la romàntica. També és important el 
volum de préstec del fons infantil, sobretot per encàrrec, i de pel·lícules. Coincidint amb 
efemèrides i cicles festius s'han fet exposicions especials de fons relacionats amb la 
SIDA, el FIMPT, el Nadal, el Carnaval o la diada de Sant Jordi. 
 
Biblioteca Mòbil Mercat de Mar  2008 2009 
Carnets Nous 27 38 
Usuaris de préstec 209 1.289 
Préstecs  323 1.589 

 
- Mercat d’Intercanvi de Llibres 

 
Des l’any 2007, la Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell organitza, a mitjans 
del mes de juny, el Mercat d’Intercanvi de Llibres (MIL). Una acció que té com a 
objectiu fomentar la reutilització i l'intercanvi com a concepte i pràctica senzilla que, 
alhora, promou la sostenibilitat.  
 
La mecànica de participar al Mercat d’Intercanvi de Llibres és molt fàcil, i estableix un 
màxim de tres documents aportats (llibres, cd’s,dvd’s) per persona. Cal recordar que 
l'esperit d'aquest acte és l'intercanvi: els llibres i la resta de material que es porten són 
per intercanviar, compartir i reutilitzar. No són, en cap cas, documents per llençar o 
desfer-se'n i per tant, l'estat de conservació, contingut, etc. han de ser coherents amb 
aquesta finalitat. Entre les tres edicions celebrades del MIL s'han intercanviat més de 
700 llibres. 
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2.  L’accessibilitat  
 
Segons les Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques 
públiques (2001), ... un principi fonamental de la biblioteca pública és que els serveis 
han d’estar oberts a tothom i no restringir-se a un grup de la comunitat... Cal prendre 
mesures per garantir que els serveis també estiguin a l’abast de grups minoritaris que, 
per les raons que sigui, no puguin fer ús dels serveis habituals; per exemple, minories 
lingüístiques, persones amb discapacitats físiques o sensorials, o els que visquin en 
llocs molt apartats i no puguin desplaçar-se a les instal·lacions bibliotecàries... Tenint 
molt present la igualtat d’accés per a totes les persones, les biblioteques han d’oferir 
serveis i material especials per satisfer les necessitats dels usuaris que tinguin 
dificultats per llegir material impresos. 
 

Seguint aquestes directrius, la Biblioteca Armand Cardona ha dut a terme en els darrers 
anys un seguit d’actuacions encaminades a millorar l’accessibilitat al fons documental 
de la Biblioteca. L'activitat més destacable és l’Hora del Conte en llenguatge de signes, 
activitat que ha estat l’origen de la creació de la col·lecció de contes infantils adaptats a 
la llengua de signes catalana Ginjoler del Cep i la Nansa Edicions   

La col·lecció Ginjoler presenta el text original de cada conte acompanyat d’una 
adaptació al català signat, un sistema de comunicació que utilitza el vocabulari de la 
llengua de signes catalana (LSC) amb l’estructura de la llengua oral. Aquest sistema 
bimodal representa la visualització de les paraules de la parla i consisteix en utilitzar un 
signe per a cada paraula. D’aquesta manera, al “veure” les paraules a través dels 
signes, l’aprenentatge de la llengua oral és més fàcil.  

La col·lecció també inclou un DVD, com a material d’acompanyament, amb la 
representació del conte seguint l’estructura pura de la llengua de signes catalana (LSC).  

Aquesta és la llengua natural de les persones sordes de Catalunya que funciona de 
manera independent al català oral. 
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Accions  
 

• s’ha posat a disposició dels usuaris amb problemes de visió lupes postals i lupes 
guia 

 
• s’ha instal·lat el programa JAWS (Job Access with Speech), lector de pantalla 

que permet accedir als continguts dels ordinadors de forma sonora. El JAWS per 
a Windows és un dels productes d'accessibilitat més potents del mercat, que 
permet que persones cegues, amb visió baixa i sord-cegues puguin fer ús de les 
tecnologies amb normalitat. 

 
• S’han aplicat tots els elements d’accessibilitat a les pantalles dels PCs de l’aula 

multimèdia i a un PC de servei d’Internet 
 
• S’ha creat, a la sala infantil i a la sala d’adults, un nou racó de fons “Altres 

maneres de llegir”, que agrupa tots aquells materials per a persones amb 
necessitats especials: contes i llibres en Braille, contes en llenguatge de signes, 
en llenguatge SPC, llibres de lectura fàcil, àudio - llibres, àudio-contes, llibres 
amb lletra gran... 

 
• S’ha potenciat l’ús de la “Col·lecció accessible” publicant dues guies: 

 
• Altres maneres de llegir, una guia de lectura que recull una selecció de 

documents adaptats a persones amb discapacitat visual i auditiva 
• Tu també pots! Una guia que pretén ser una eina per mostrar i apropar el 

món de les discapacitats físiques, psíquiques i sensorials. Es tracta d'una 
selecció de recursos disponibles a la biblioteca per conèixer i conviure 
amb aquestes discapacitats i entendre què la igualtat està en la diferència. 

 
- L’accessibilitat al fons per als usuaris més petits : la CDU infantil 

 
Els més petits també requereixen d’eines que els facin accessible l’univers cultural i 
d’aprenentatge que els ofereix la biblioteca. És per això que es fa imprescindible poder 
disposar de mecanismes i estímuls visuals que els ajudin a comprendre i entendre el 
que hi ha en una biblioteca, i la manera d’accedir-hi.  
 
A principis de març, les Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú van posar a 
disposició dels seus usuaris més menuts i de les biblioteques escolars  de la ciutat, la 
nova versió de l'adaptació de la Classificació Decimal Universal (CDU). La CDU és 
un sistema de classificació del coneixement que neix de la necessitat d'ordenar i 
catalogar els documents de les biblioteques i que es basa en un sistema numèric 
bastant complex.  
 
Donat aquest grau de complexitat, fa més de deu anys que les biblioteques municipals 
de Vilanova i la Geltrú van fer una adaptació d'aquesta classificació fent-la més 
accessible, entenedora i sobretot més visual per als infants.  
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Per aconseguir-ho es van confeccionar unes icones (il·lustracions) que identifiquen 
clarament la matèria de que tracta cada document. Aquesta icona col·locada en el llom 
de cada document aconsegueix una ordenació dels documents molt visual i pràctica en 
les prestatgeries de les sales infantils, que permeten la localització ràpida dels 
documents per part dels usuaris i usuàries i del personal.  
 

 
 
L'èxit d'aquesta adaptació va ser tant gran entre el món bibliotecari que moltes 
biblioteques públiques de Catalunya el van adoptar, així com també es va fer extensible 
a totes les biblioteques de les escoles de Vilanova i la Geltrú i d'altres municipis de la 
comarca.  
 
Deu anys després de la posada en funcionament d'aquesta adaptació s'ha fet 
necessària una nova edició més ampliada i revisada, per tal d'adaptar-la als nous 
temps. La nova versió, elaborada per l'equip tècnic de les sales infantils de les 
biblioteques Joan Oliva i Milà i Armand Cardona Torrandell ha recollit les aportacions 
fetes pels i les responsables de les biblioteques escolars de Vilanova i la Geltrú. 
 
La finalitat en la creació dels nous pictogrames ha estat actualitzar la terminologia, 
s'han substituint alguns dibuixos, s'han creat nous pictogrames per a definir nous 
conceptes i s'han eliminant pictogrames obsolets o innecessaris.  
 
La il·lustradora vilanovina Glòria Fort ha estat l'encarregada de dissenyar els 
pictogrames d'aquesta nova adaptació, tal i com ja ho va fer ara fa deu anys. 
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2.1.  Altres serveis 
 
Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú busquen, creen i proposen 
contínuament altres tipus de serveis, fora dels més habituals, amb l’objectiu 
d’incrementar el seu catàleg i poder donar així resposta a les inquietuds dels seus 
usuaris. Tot i que la oferta és àmplia, molts dels serveis que es presten tenen relació 
amb les noves tecnologies i el món d’Internet.  
 
         - Diaris del món 
 
La Biblioteca Municipal Joan Oliva va posar en marxa, ara fa uns anys, el  servei de 
premsa "Diaris del Món". Un innovador sistema, en aquell moment,  que oferia als 
usuaris i usuàries la possibilitat de disposar de la premsa internacional del dia. El 
servei, via Internet, consisteix en imprimir en DIN A3 alguns dels diaris internacionals,  
resultant una còpia exacta de l'edició en paper original. Amb aquest sistema, els diaris 
internacionals arriben abans a les biblioteques que als quioscs del seu país. Això  dóna  
un gran valor d'actualitat, més enllà de les edicions digitals dels propis diaris que, 
normalment, són resums de l'edició en paper.  
 
Entre d'altres, alguns dels diaris que es poden trobar diàriament a la biblioteca Joan 
Oliva són: "Clarín" (Argentina), "La Stampa" (Itàlia), "New York Sun" (Estats Units), "Al 
Hayat" (Líban), "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Alemanya) o "Romania Libera" 
(Romania). 
 

- Aula multimèdia  
  
Dins el context de la societat de la informació, les biblioteques públiques juguen un 
paper protagonista a l’hora d’accedir, gestionar i oferir la major quantitat de recursos 
formatius i informatius existents a disposició dels ciutadans. Les biblioteques tenen un 
paper important a l’hora d’ajudar a superar la bretxa digital a uns grups de la comunitat 
que tenen dificultats per accedir a la informació a través de les noves tecnologies. 
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Amb aquesta finalitat, les biblioteques organitzen cursos, de diversos nivells, per 
aprendre a accedir a la informació: Internet, gestions en línia, correu electrònic...  
Aquest servei s’adreça a totes les persones majors de 16 anys que disposin del carnet  
de la Biblioteca. Es pot fer ús de l'Aula Multimèdia de cada Biblioteca en règim 
d'autoservei o bé participant a les sessions formatives.  
 

- Servei de préstec interprovincial 
 

A partir del dia 1 d’abril, s’ha posat en marxa una extensió del servei de préstec 
interbibliotecari interprovincial, que permet el préstec entre les centrals comarcals de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i algunes biblioteques 
de la resta de Catalunya. La Biblioteca Municipal Joan Oliva forma part del grup de 
biblioteques que intervenen en aquest servei. 
 

- Servei de préstec a les biblioteques escolars del Garraf  
 

La seva condició de biblioteca central, urbana i comarcal confereix a la Joan Oliva un 
important paper en un nou servei  adreçat als escolars del Garraf. Es tracta del Servei 
de préstec a les biblioteques escolars de la comarca, iniciat aquest mes d’abril, en 
col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat, que consisteix en el 
préstec de lots documentals als diferents centres educatius. 
 
2.2.  Complicitats 
 
El gran ventall de propostes i activitats que al llarg de l’any es venen realitzant a les 
biblioteques municipals de la ciutat venen propiciades, en molts casos, per la 
col·laboració i la implicació d’altres regidories de l’Ajuntament, per  institucions, entitats i  
comerços de Vilanova i la Geltrú. Unes complicitats que van més enllà d’una activitat 
concreta, i que volen servir per teixir un entramat cultural i social que arribi a qualsevol 
persona de qualsevol racó de la ciutat. 
 
Treballar i col·laborar amb altres agents permet sumar recursos i arribar a un públic que 
potser d’altra manera no s’acostaria a les biblioteques. Habitualment les biblioteques 
organitzen activitats conjuntament amb les Llibreries de la Ciutat, el Servei de Català, 
l'Aula Universitària de la Gent Gran, Centres Educatius de primària i de 
secundària,  el Museu del Ferrocarril,  la Regidoria d’Educació, la Regidoria de 
Serveis Socials i Salut, la Regidoria de Participació, el Pla d'Equitat, així com amb 
un gran nombre d’entitats culturals de la ciutat. 
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3. Noves activitats de les biblioteques 
 

Aprofitant les complicitats de les que abans parlàvem, les programacions anuals de les 
biblioteques de la ciutat aposten periòdicament per noves activitats i propostes. Cicles 
de conferències amb caràcter local, el coneixement de les diferents arts escèniques o 
les propostes sobre noves temàtiques literàries com el manga o la novel·la negra, són  
algunes de les darreres apostes de les biblioteques de la ciutat, que en aquest temps ja 
han trobat el seu tipus de públic. 

 
 - Dimecres locals 

 
Gràcies al treball comú entre les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona, les 
llibreries La Mulassa, Llorens Llibres i Llibreria Ma’at, i El Cep i la Nansa Edicions, des 
del mes de febrer d’aquest any, s’organitza un cicle de conferències i col·loquis 
mensuals que, sota el nom de Dimecres locals té l’objectiu de donar a conèixer al gran 
públic tot un seguit de professionals vilanovins i vilanovines, i les seves respectives 
obres, en una aposta per donar impuls als generadors d'activitats artístiques i literàries 
que neixen o viuen a Vilanova i la Geltrú, sigui quin sigui el seu camp d’actuació 
professional i el públic a qui s’adreci (novel·la, novel·la juvenil, assaig, il·lustració, 
narrativa...) 

   
Els dimecres locals se celebren el darrer dimecres de cada mes, alternant el lloc de 
trobada entre la biblioteca Joan Oliva i la biblioteca Armand Cardona. 
 
 - Racó de les arts escèniques 
 
El mes d’octubre passat, coincidint amb la reobertura del Teatre Principal, el Teatre i les 
biblioteques municipals va encetar una nova línia d'actuació conjunta amb l'objectiu 
d'apropar a la ciutadania les arts escèniques, la cultura i la lectura i, alhora, dinamitzar 
l'activitat teatral a la ciutat.  
 
Per fer-ho possible, la biblioteca Joan Oliva va crear un espai virtual sobre les arts 
escèniques al bloc Fora del prestatge, per tal que la ciutadania es pogués informar, 
formar i alhora participar de l'activitat teatral de la ciutat i dels fons documentals de les 
biblioteques que hi estiguessin relacionats, sense limitació horària. A més de la 
presència virtual, a la Joan Oliva també es van crear espais de difusió, amb exposicions 
de fons documental, coordinades amb l'activitat del Teatre, així com un espai per a la  
difusió de la informació que generés el mateix Teatre Principal.  
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Per la seva banda, la biblioteca Armand Cardona Torrandell va crear el Racó de les 
arts escèniques, on s’hi pot trobar tot el material de que disposa sobre obres de teatre 
en català i castellà i traduccions d'altres llengües, obres sobre història del teatre, dansa, 
titelles, circ, mims, màgia, jocs malabars, actors, escenografia, ensenyament de teatre, 
etc. També s'hi poden trobar en format DVD i CD, espectacles i música d'espectacles.  
 
Als documents d'aquest racó cal afegir-hi la secció de teatre del fons personal d'Armand 
Cardona Torrandell, unes 120 obres de teatre i una seixantena d'estudis que donen un 
valor afegit des del punt de vista històric al fons. 
 
Seguint amb la idea de crear lligams entre el Teatre i les Biblioteques, a principis d’any 
es va crear el Club de Lectura de Teatre, totalment vinculat a la programació del 
Principal.   

 
Una altra proposta va ser l'edició d'un butlletí que recull uns itineraris que les 
biblioteques suggereixen als espectadors del Teatre Principal i que giren al voltant de la 
seva programació. D'aquesta manera l'espectador, convertit en lector, pot fer diferents 
recorreguts literaris abans i després de veure l'obra. 
 

 - Centre d’interès de novel·la negra 
 

També de recent creació, a la biblioteca Joan Oliva, és la secció de novel·la negra que 
aplega tot el que fa referència al gènere negre i policíac. L'actual fons de que disposa la 
biblioteca vilanovina, en aquest tipus de literatura, la converteixen en un referent a nivell 
local i comarcal, i més encara des que recentment s'ha incorporat al grup de 
biblioteques especialitzades en gènere negre. En aquest espai, dividit entre la Sala 
d’Adults i la Sala de la Fonoteca, el lector pot trobar diferents guies de lectura sobre 
aquesta temàtica, les novel·les existents en totes les biblioteques de la Xarxa, els clubs 
de lectura, les exposicions, així com la resta d’activitats que es realitzen sobre aquest 
gènere. 
 
La novel·la negra també ha aconseguit un espai destacat dins del bloc Fora del 
Prestatge de la biblioteca Joan Oliva el qual ha rebut, en el primer any d'existència, més 
de 4.000 visites mensuals i en el qual es reuneixen les darreres novetats de lectura,  
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moltes de les quals son a proposta dels mateixos usuaris, així com els esdeveniments 
més destacats que es van produint durant l'any. 
 
També cal destacar l'interès que ha despertat entre els usuaris de la web de la 
biblioteca les guies de lectura dedicades a aquest gènere, amb més de 1.200 visites 
mensuals. En aquest sentit, i per tal de donar el màxim d'informació, la biblioteca 
elabora uns dossiers temàtics que recullen els articles de premsa que parlen de les 
darreres novetats editorials i dels autors més destacats del gènere.  
 
La creixent demanda i producció editorial del gènere negre i l'excel·lent acollida per part 
dels usuaris d'aquesta secció fan que la biblioteca Joan Oliva hagi adquirit el 
compromís amb dels seus usuaris d'oferir-los les novetats editorials d'aquest gènere, 
tan aviat com surtin publicades. 
 

- Nous Clubs de Lectura 
 
Els Clubs de Lectura són una de les activitats que més seguiment tenen entre els 
usuaris i usuàries de les biblioteques de la ciutat. La creixent demanda i interès per 
participar-hi ha propiciat que s’hagi hagut d’incrementar la oferta amb la creació de 
nous clubs. El Club de lectura en francès i el Club de tertúlies literàries en català, a la 
biblioteca Joan Oliva i el Club de Lectura de Teatre, a la biblioteca Armand Cardona.  
 
Aquesta nova oferta se suma als clubs ja existents, que en el cas de la Biblioteca 
Municipal Joan Oliva són el Club de Lectura La Crisàlide, el Club de Lectura de 
Filosofia, el Club de Lectura en Anglès, el Club de Lectura fàcil en català, i el Taller  
d’Escriptura Creativa. Pel que fa als Clubs de lectura que s'organitzen des de la 
Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell són, a banda del Club de Lectura de 
Teatre,  el Club de Lectura d’Adults i el Club de lectura de nois i noies  
 
 - Cicle de conferències: Club d’Opinió 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona impulsa el cicle de conferències Club 
d’Opinió, en la que hi participen biblioteques municipals membres de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, entre les quals hi ha la biblioteca Joan Oliva. 
Aquesta activitat té com a objectiu acostar a la ciutadania temes d’actualitat, a través 
d’un seguit de conferències a càrrec de periodistes i altres professionals reconeguts al 
nostre país com a creadors d’opinió.  
 

- Cicle d’exposicions i guies de lectura  
 

Els fons documentals de que disposen les biblioteques municipals permeten realitzar al 
llarg de l’any diverses exposicions. Aquest és el cas de la biblioteca Armand Cardona la 
qual organitza anualment el Cicle d’Exposicions Bibliogràfiques. 
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Sota el títol Geografies Literàries, la biblioteca Armand Cardona Torrandell realitza un 
cicle d'exposicions de fons documental que pretén fer un recorregut literari i cultural per 
terres i països llunyans poc coneguts per al públic en general. Algunes de les 
exposicions ja han permès conèixer països com el Japó, l’Iran, Israel, el Marroc, 
Hongria o la República Txeca. Les exposicions s’acompanyen d'una guia de lectura que 
conté informació del material exposat: novel·les, llibres de viatges, llibres sobre 
costums, cultura, art, així com també pel·lícules, música i recursos electrònics. 

 
Amb V de Vilanova és el nom d’un segon cicle d'exposicions bibliogràfiques, organitzat 
per la biblioteca Cardona,  que té l'objectiu d'apropar la col·lecció local del seu fons a 
tots els ciutadans i ciutadanes.  
 
Una part de la col·lecció local de la biblioteca està formada per documents que 
pertanyen al fons Armand Cardona Torrandell i, l'altra, no menys important, per obres 
sobre Vilanova i la Geltrú o signades per autors vilanovins i/o vinculats amb aquesta 
ciutat. L'exposició Amb V de Vilanova se centra en aquesta segona part amb una 
mostra que vol difondre i fer un petit homenatge a la vida d'una gent que amb el seu 
treball, vàlua i esforç ha contribuït a fer gran la ciutat. Gent amb història, L’aventura 
d’ultramar, Tradicionàrius vilanoví, Vilanova sona  i Els espais de la memòria han estat 
els títols d’aquest cicle d’exposicions. 
 
 
4. Participació 
 

- Comissió de lectura pública 
 

El 18 de gener de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la constitució de la Comissió 
de Lectura Pública de Vilanova i la Geltrú. Aquesta comissió, formada per usuaris i 
usuàries de les biblioteques municipals, les seves directores, personal tècnic de 
l’ajuntament i per la mateixa regidora de Cultura, té com a objectiu analitzar les  
activitats de promoció i estímul de l’ús de les biblioteques. La primera trobada de la 
Comissió es realitzarà aquest mes d’abril. 
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5. La projecció exterior  
 
La feina feta a les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú ha començat a tenir 
una projecció fora de la ciutat. Des de l’any 2008, personal de les biblioteques ha 
participat en congressos i jornades. El fet de poder explicar projectes i experiències i 
compartir-les amb altres professionals de dins i de fora de l’Estat ha suposat un 
reconeixement públic a la feina ben feta. 

 
- Congressos i Jornades  

  
L’any 2008, Vilanova i la Geltrú va ser representada per la biblioteca Armand Cardona 
Torrandell al IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrat a A Coruña, en el 
qual es va presentar la comunicació La biblioteca pública. Actividades y cuentos 
adaptados a la lengua de signos.  La ponència explicava als assistents els objectius i 
l’evolució de l’activitat de l’hora del conte en llenguatge de signes que es ve realitzant a 
la Cardona des de l’any 2004 i l’aparició de la col·lecció Ginjoler del Cep i la Nansa 
Edicions com a resultat d’un treball conjunt entre personal bibliotecari, educadors i 
l’editorial. Aquesta participació va quedar reflectida en un llibre que recull les ponències 
presentades al Congrés. Diferents revistes professionals van destacar, en aquell 
moment la qualitat de la presentació per part de les representants vilanovines. 
 
El mateix any, les directores de les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona van anar 
a conèixer la Médiathèque de Mérignac. Fruit d’aquesta trobada, en un viatge posterior, 
l’alcalde de Vilanova i la Geltrú va lliurar un lot de llibres de temàtica vilanovina i 
d’autors locals que va passar a formar part del fons de la Médiathèque. Anteriorment la 
directora de la nova Mediateca de Mérignac va visitar les biblioteques vilanovines per 
conèixer el funcionament i sistema de treball de les instal·lacions municipals. Amb 
aquest  intercanvi, organitzat per la regidoria de Joventut, Llengua i Agermanaments de 
i amb la participació de la regidoria de Cultura, s’ha pretès posar en comú les 
metodologies de treball i de funcionament de la mediateca municipal. 
 

          
 

L’any 2009, la participació es va centrar en l’assistència a les IV Jornades de 
biblioteques escolars amb la presentació del pòster “10 anys de formació d’usuaris” 
on s’explicava, de manera molt visual, la formació d’usuaris i el Programa d’Animació a 
la Lectura que des de l’any 1999 les biblioteques públiques ofereixen, conjuntament 
amb la regidoria d’Educació, als alumnes de P3 fins als de 6è de totes les escoles de la  
ciutat. 
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També l’any passat, representants de la Biblioteca Armand Cardona i de l’editorial El 
Cep i la Nansa es van desplaçar fins a Córdova, per participar a les XV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucia, amb el lema Bibliotecas: rompiendo barreras, tejiendo 
redes. 
   

 
 
Sota el títol La biblioteca pública: actividades y cuentos adaptados a la lengua de 
signos, els representants vilanovins van presentar les accions que realitza la biblioteca 
Armand Cardona amb l'objectiu de fer accessibles els seus fons per a persones amb 
necessitats especials, però sobre tot posant especial èmfasi en l'activitat de "L'hora del 
conte, en llenguatge de signes" la qual ha esdevingut la llavor de la col·lecció Ginjoler, 
de contes en LSC, del Cep i la Nansa edicions. 
 
A més, es va posar de manifest la importància de trencar barreres i teixir xarxes entre 
professionals de diferents sectors (bibliotecaris, mestres, editors, personal de FESOCA, 
de l'ONCE, etc...) per tal de poder arribar a realitzar un projecte pioner, en aquest cas, 
en l'àmbit de la lectura i les persones amb necessitats especials. 
 
           - Publicació d’articles 
  
Revista Guix. Coincident amb el 10è aniversari de la posada en marxa del Pla 
d’Animació a la Lectura, la revista Guix va publicar l’article Deu anys de formació i 
animació lectora: biblioteques públiques i escolars de Vilanova i la Geltrú, escrit 
per Margarida Carbonell i Susana Peix. 
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 - Premi d’investigació Armand Cardona  
 

L’any 2008, coincidint amb la celebració del seu cinquè aniversari, la Biblioteca Armand 
Cardona, en col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova, va convocar el primer Premi 
d’Investigació Armand Cardona Torrandell, amb l’objecte d’investigar la influència que la  
lectura va tenir en l’obra del pintor i fer difusió de la seva figura i donar a conèixer la 
biblioteca personal del pintor que es troba dipositada a la Biblioteca Cardona. 
 

 
El premi va consistir en una dotació econòmica més la publicació del treball, editat en 
català, i la publicació del mateix al web de la Biblioteca Armand Cardona Torrandell.  
 

- Finalistes de premis 
 

L’any 2009, en reconeixement a la feina feta, la Biblioteca Armand Cardona va ser una 
de les tres finalistes al Premi Rovelló. Aquest premi, promogut per la Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila de Mollerussa,  reconeix una persona o entitat per la seva obra o 
tasca, la qual hagi servit per contribuir de manera notable a literatura infantil i juvenil 
dels Països Catalans (Consell Català del llibre infantil i Juvenil). La biblioteca Armand 
Cardona Torrandell optava al Premi Rovelló 2009 dins el sector de biblioteques, pel seu 
treball amb les persones amb algun tipus de discapacitat i la sensibilitat cap al públic 
infantil. 
 
També la biblioteca Armand Cardona i Torrandell va ser nominada, l’any passat, al II 
Premi Carme Romaní pel fet d’acollir trimestralment una sessió d’hora del conte en 
llenguatge de signes i per l’impuls que, des de la biblioteca, s’ha donat a la col·lecció 
Ginjoler. Aquest premi el concedeix el Grup de Treball de Biblioteques Infantils i 
Juvenils del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. 
 

- Bones pràctiques (Fundació Pi i Sunyer) 
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona participa, des de 
fa uns mesos, en el Projecte de Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals 
impulsat des de la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer.  
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L'objectiu del projecte és identificar i difondre experiències innovadores de govern i 
gestió de l'àmbit local de municipis de més de 10.000 habitants, excepte la ciutat de 
Barcelona.  
 
Amb aquest projecte es vol afavorir la recollida de bones pràctiques i pràctiques 
significatives perquè formin part d’un únic banc consultable en línia, accessible per a 
tothom i amb més visibilitat. En l‘àmbit de les biblioteques, la idea és impulsar i donar 
visibilitat a les bones pràctiques que s’estan duent a terme a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. 
 
Dues bones pràctiques de la Biblioteca Armand Cardona han estat seleccionades com 
a bones pràctiques o pràctiques significatives i formaran part de la base de dades de la 
Fundació Pi i Sunyer: la del “Mercat d´Intercanvi de Llibres (MIL)” i “Biblioteca 
accessible: hora del conte en llenguatge de signes”  

 
 

6. Les Biblioteques en xifres  
 
La població total de Vilanova i la Geltrú a desembre de 2009 era de 65.890 persones. A 
partir d’aquestes dades, a continuació s’exposen tot un seguit de dades estadístiques 
de l’activitat que es genera a les dues biblioteques municipals. Les dades fan referència 
al nombre de visitants tant a nivell presencials com virtuals i fa una comparativa 
respecte l’any 2008, en la que s’observa un increment en el nombre de persones que, 
en aquest període, han visitat alguna de les dues biblioteques. També ha estat 
important el creixement de visites d’usuaris mitjançant la web de les biblioteques, així 
com els usuaris que han utilitzat el servei wi-fi. 
 
Altres comparatives són respecte el tant per cent de població que té carnet de 
biblioteca, que a 30 de desembre de 2009 és ja de 27.002 persones, el que suposa el 
40’98% de la població total de Vilanova i la Geltrú. 
  
A nivell de préstecs, continua augmentat el nombre de persones que s’enduen a casa 
seva algun dels documents que conformen el fons de les biblioteques vilanovines. Una 
xifra que creix tant si es parla de tipologia d’usuari, com de barris i poblacions. 
 
Una darrera comparativa és sobre les activitats que es fan a les biblioteques, al llarg de 
l’any. En aquest sentit, les dades son similars a d’altres anys.  
 
 
Població total Vilanova i la Geltrú 2008 2009 
  64.905 65.890 
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6.1. Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 

 
 

Població àrea influència  
Joan Oliva i Milà 2008 2009 
  64.905 65.890 

 
Total visitants  2008 2009 
  167.612 156.898 

  603/dia 552/dia 

 
Nous carnets 2008 2009 
  2.075 1.603 

 
Total població amb carnet  2008 2009 
      24591 27002 
% de la població amb 
carnet  2008 2009 
  37,88% 40.98% 

• aquesta dada és comuna a les dues biblioteques  
 

% Carnets fets a JOM dels 
fets a Vilanova 2008 2009 
  65,01% 63,90% 
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Visites a la web     
  2008 2009 
  7.182 9.993 

   
• aquesta dada és comuna a les dues biblioteques  
 
 
 

Visites al bloc     
  2008 2009 

  
no 
existia 31.659 

 
 
 

Usuaris Wi-fi 2008 2009 
 2.836 6.453 

 
 
 

Préstecs 2008 2009 
Llibres fons general 31.554 33.297 
Llibres fons infantil 12.304 12.029 
CD's (audio) 11.248 10.154 
Videos 19.380 19.644 
Electrònics 3.055 2.873 
Revistes 5.750 5.922 

Altres 21 9 

Total 83.312 83.928 
 
 
Préstec (usuaris de préstec per tipus d'usuari) 
  2008 2009 
Infants 4.802 5.308 

Joves 3.863 3.697 
Adults 20.067 21.498 
Gent Gran 4.282 4.654 
Entitats 73 56 
Biblioteques 21 16 
Servei domiciliari 0 4 

Total 33.108 35.233 
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Préstec per barris 2008 2009 
L'Aragai 245 210 
L'Armanyà 179 208 
Centre Vila 10.820 11.831 
La Collada - els Sis Camins 537 645 
La Geltrú 4.006 4.465 

Sant Joan 3.594 4.215 

El Llimonet 934 820 

Mar 4.731 5.145 
Molí de Vent 724 749 

Prat de Vilanova 84 105 
La Sardana 935 938 

El Tacó  296 398 
TOTAL 27.085 29.727 

 
 
 

Préstecs per poblacions  2008 2009 
Sitges 650 613 
Sant Pere de Ribes 1.163 925 
Cubelles 638 508 
Olivella 21 114 
Canyelles 252 217 
Cunit 215 151 
Castellet i la Gornal 5 22 
L'Arboç 14 41 
Calafell 262 328 
El Vendrell 29 37 
Vilafranca del Penedès 89 140 
Castelldefels  70 
L'Hospitalet  201 
Barcelona 1.055 1.096 
TOTAL  4.393 5.127 

 
 
 

Activitats a la Biblioteca   2008 2009 
total activitats 133 135 
     
total participants 3.740 5.775 
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6.2. Biblioteca Armand Cardona  
 

 
 
Població àrea influència  2008 2009 
  23.700 23.954 

 
Total visitants  2008 2009 
  114.207 122.956 

  408/dia 442/dia 

 
Nous carnets 2008 2009 
  937 1141 

 
Total població amb carnet  2008 2009 
  24.591 27.002 
% de la població amb 
carnet  2008 2009 
  37,88% 40.98% 

• aquesta dada és comuna a les dues biblioteques  
 
% Carnets fets a ACT dels 
fets a Vilanova 2008 2009 
  34,99% 36,10% 

 
Visites a la web     
  2008 2009 
  7.182 9.993 

• aquesta dada és comuna a les dues biblioteques  
 



 

 
 Pàgina  31  de 33 

 
 
 
 

Visites al bloc     
  2008 2009 

  
no 
existia 22.016 

 
Usuaris Wi-fi 2008 2009 
 3.415 6.535 

 
Préstecs 2008 2009 
Llibres fons general 23.661 26.600 
Llibres fons infantil 16.353 17.231 
CD's (audio) 7.287 6.875 
Videos 17.932 17.980 
Electrònics 1.705 1.976 
Revistes 6.623 6.931 

Altres 5 26 

Total 73.566 77.619 
 
Préstec (usuaris de préstec per tipus d'usuari) 
  2008 2009 
Infants 5.845 6.045 
Joves 3.047 3.235 
Adults 14.969 15.416 
Gent Gran 2.416 2.996 

Entitats 38 64 
Biblioteques 18 18 

Total 26.333 27.774 
 
Préstec per barris 2008 2009 
L'Aragai 221 233 
L'Armanyà 56 59 
Centre Vila 2.994 3158 
La Collada - els Sis Camins 2.158 2276 
La Geltrú 706 745 

Sant Joan 8.472 8936 

El Llimonet 346 365 

Mar 1.828 1928 
Molí de Vent 3.113 3284 

Prat de Vilanova 130 137 
La Sardana 994 1048 

El Tacó  125 132 
TOTAL 21.143 22.301 
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Préstecs per poblacions  2008 2009 
Sitges 165 174 
Sant Pere de Ribes 923 974 
Cubelles 808 852 
Olivella 26 27 
Canyelles 214 226 
Cunit 173 182 
Castellet i la Gornal 4 4 
L'Arboç 1 1 
Calafell 68 72 
El Vendrell 23 24 
Vilafranca del Penedès 75 79 
Castelldefels 60 63 
L'Hospitalet 90 95 
Barcelona 571 602 
TOTAL  3.201 3.376 
 
 
Activitats a la Biblioteca   2008 2009 
total activitats 250 228 
     
total participants 7.057 5.319 
 
 
 
7. La tercera biblioteca  
 
L’any 2008, el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya ja establia la necessitat de 
construcció d’una tercera biblioteca a Vilanova i la Geltrú. Un equipament que també 
contempla el Pla de Mandat 2007-2011 de Vilanova i la Geltrú, així com el nou Pla 
d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat 2010-20), aprovat recentment pel 
govern de la Generalitat. Aquest nou centre completaria l’actual xarxa local de 
biblioteques municipals, formada per la biblioteca Joan Oliva i Milà i la biblioteca 
Armand Cardona Torrandell.  
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8. Informació pràctica 
 
Biblioteca Municipal Joan Oliva 
 
Plaça de la Vila, 13  
08800 Vilanova i la Geltrú 
Telèfon: 93 893 20 39 
Web: www.vilanova.cat/biblioteques 
Bloc: www.vilanova.cat/blog/joanoliva 
e-mail: b.vilanovaq.jo@diba.cat 
 
Horari d’hivern 2010 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 10  a 20 h. 
Dimarts: de 16 h a 20 h. 
Dissabtes: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h 
 
Sala infantil  
De dilluns a divendres: de 16 h a 20 h. 
Dissabtes: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h 
 
Aula Multimèdia 
Dilluns i dimarts de 16 h a 17 h 
Dijous: de 12 h a 13 h 
 
Horari d'estiu 2010 
 
Juliol  
de dilluns a divendres:  
de l’1 al 15: de 10 a 20 h  
del 16 al 31: de 10 a 14 h  
 
Agost  
De l’1 al 14 tancat per vacances  
Del 16 al 31: de 10 a 20 h de dilluns a divendres  
 
Juliol i agost: dissabtes tancat  
 
Aula Multimèdia  
Està tancada durant l'estiu. 

 

Biblioteca Municipal Armand Cardona 
Torrandell 
Carrer de Menéndez y Pelayo, 15-17 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Telèfon 93 815 91 21 
Fax: 93 815 80 29 
Web: www.vilanova.cat/biblioteques 
Bloc: www.vilanova.cat/blog/armandcardona 
e-mail: b.vilanovaq.act@diba.cat 
 
Horari d’hivern 2010 
Dilluns. De 16 h a 20 h 
De dimarts a divendres: de 10 h a 14 h i de 16 h a 
20 h 
Dissabtes: de 10 h a 14 h i de 17 a 20 h  
 
Aula Multimèdia 
Dimecres i dijous de 19 h a 19.45 h 
Divendres: d’11.30 h a 13.45 h 
 
Tancada els dies 23 d’abril i 12 de setembre 
 
La biblioteca romandrà tancada el dissabte 11 
d’abril i les tardes del 5 de gener, 11 i 13 de febrer, i 
24 i 31 de desembre 
 
Horari d’estiu 2010 
 
Juliol  
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h  
 
Agost  
De dilluns a divendres de l’1 al 14: de 10 a 14 h  
 
Del 15 al 31 tancat per vacances  
 
Juliol i agost: dissabtes tancat  

 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2010 


