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1. Introducció 
 

 

 
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 33,5 
km2 i una població de 66.077 habitants a 31 de desembre de 2017, segons l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú la integren la biblioteca central 
urbana Joan Oliva i Milà (mòdul C1) i la biblioteca de proximitat Armand Cardona Torrandell 
(mòdul P2). 
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 març del 2017 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Pla 
Municipal de la Xarxa de Biblioteques Municipals 2017-2020, l’eina que ha de permetre 
avançar en la vertebració de la Xarxa Municipal de Biblioteques garantint la qualitat i 
l’adaptació del servei al ciutadà. 
  
Aquest s’estructura en tres línies estratègiques: 
Esdevenir el referent cultural més proper al ciutadà i vetllar pel seu desenvolupament 
cultural. 
Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels ciutadans. 
Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua. 
  
A partir d’aquest marc les Biblioteques estableixen cada any els seus objectius a 
desenvolupar mitjançant els Plans d’acció anuals. 
 
L’activitat de les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú al llarg del 2017 ha vingut marcada per 
l’important increment en els assistents en les activitats de les biblioteques: amb 10 activitats 
més (139, per 129 del 2016) s’ha arribat a un total de 8.476 assistents (1.719 més que el 
2016). D’aquests 3.923 són nens i nenes i 4.553 són adults. 
  
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura amb 10 clubs que han reunit al llarg del 
2017 a 1.197 assistents en les seves 77 sessions. 
  
Es manté l’oferta a les escoles amb la participació de 3.418 alumnes dels centres de primària 
i secundària en les diferents sessions formatives que s’ofereixen dins el Pla d’Animació a la 
Lectura. I el servei d’Aules d’estudi ha vist augmentar en un 10% els assistents arribant als 
1.832 usuaris. 
  
També ha augmentat considerablement el nombre de visitants a les biblioteques arribant als 
247.287 visitants (9.483 més que el 2016; una dinàmica contrària a la resta de biblioteques). 
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Per contra es manté el generalitzat descens pel que fa a préstecs amb un nombre de 139.000 
(9.792 menys que el 2016). 
 
Una mostra significativa dels resultats que s’amplien a la memòria del 2017 són els següents: 
 
S’han fet 1.439 altes d’usuaris a les biblioteques municipals: 

- 951 altes d’usuaris a la Joan Oliva 
- 488 altes d’usuaris a l’Armand Cardona 

 
El nombre de visites ha estat de 247.287, 9.943 més que el 2016. Distribuït de la següent 
manera: 

- 157.513 visites a la Joan Oliva 
- 89.774 visites a l’Armand Cardona 

 
El fons documental ha superat els 132.000 documents, amb un increment de 462 
documents. Distribuït de la següent manera: 

- 72.531 documents a la Joan Oliva 
- 59.837 documents a l’Armand Cardona 

Això es tradueix en una relació de 2 documents per habitant (0,6 per sobre de la mitjana) 
 
El nombre de préstecs ha estat de 140.779, amb un descens de 8.275; distribuït de la 
següent manera: 

- 83.000 préstecs a la biblioteca Joan Oliva 
- 56.725 préstecs a l’Armand Cardona 
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2. Objectius i principals línies de treball 
 

 
1. Millora en la comunicació interna. 
Aquest objectiu (a l’igual que els objectius relacionats amb la gestió de recursos humans i 

amb la comunicació externa) es van formular al Pla d’acció 2017 però amb la voluntat de 
desenvolupar-se al llarg dels propers 4 anys (àmbit cronològic del Pla Municipal de 
Biblioteques 2017-2020). 
Enguany es poden destacar els següents aspectes: 
▪ consolidació del grups de treball conjunts a nivell de Xarxa (amb la creació d’algun de 

nou com per exemple el ‘Grup de Tecnologies de la Informació i la Comunicació’). 
▪ organització de reunions periòdiques en diferents àmbits (amb tots els treballadors de la 

Xarxa, amb els tècnics, direccions, grups de treball...) enteses com una eina útil per difondre 
la informació i promoure la participació de tots els treballadors de la Xarxa en les diferents 
accions que es realitzen. 
▪ consolidació del Google Drive com eina de treball conjunta a nivell de Xarxa,  
▪ especialment útil en aquells aspectes relacionats amb la tasca dels Grups de treball. 
Tot i això queda un recorregut pel que fa a la comunicació interna respecte a la gestió 

conjunta de projectes (aprofitant les possibilitats que brinden les noves tecnologies), 
comunicació via correu electrònic (procediments), etc. 

 
2. Millora en la comunicació externa. 
La comunicació externa de la Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú ha d’anar inclosa 
en un pla de comunicació global de la Regidoria de Cultura pendent de realitzar-se. 
Una treballadora, la Griselda Ruiz, va fer una formació de 8 h al CERC a l’abril/maig que 
estava relacionada amb aquest objectiu, sota el títol ‘La comunicació corporativa de la 
cultura en l’àmbit municipal’. 
Les difusions de diverses activitats que s’han desenvolupat durant aquest any han sigut de 
caire específic als sectors que podrien estar vinculats. 
 
3. Gestió conjunta dels Recursos humans. 
En aquesta línia s’ha avançat poc en relació als objectius que es varen fixar: 
▪ Optimitzar els recursos humans amb visió integradora de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de VNG. 
▪ Disposar d’un document que sintetitzi qui fa què a la XBMVNG (en funció e la definició 
de perfils i competències) i definir-ho en un organigrama. 
▪ Potenciar la feina dels Equips de treball amb la voluntat de dinamitzar els canals de 
participació existents i executar de manera òptima la feina; és aquesta la línia en que més 
s’ha avançat, mantenint els equips existents i ampliant amb algun nou. 
Això, en part, es deu a la manca de definició del futur d’aquests recursos humans, la qual 
cosa dificulta prendre segons quines decisions sense tenir certesa d’un horitzó a mig/llarg 
termini. 
 
4. Gestió de la convivència, prevenció i resolució positiva de conflictes. 
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La biblioteca ha de fomentar i liderar la convivència, la diversitat i el respecte dels valors 
cívics i democràtics per això s’ha adaptat el document Gestió de la convivència, prevenció 
resolució positiva de conflictes (realitzat pel grup de treball de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona) a la realitat de les biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú, la 
seva població i els seus usuaris. 
El següent previst a fer al 2017 i que queda ajornat per dur a terme aquest 2018 és fer-ne 
difusió al personal de la XBMVNG i planificar formació, si es detecta com necessària.  
Un cop fet, posar-lo en marxa i fer-ne l’avaluació amb estadística d’incidències i descripció 
de les resolucions dels diferents conflictes. 
 
5. Serveis bibliotecaris de proximitat: la zona de Baix a Mar. 
El 2017 hi havia l’objectiu de organitzar activitats al BiblioMercat al llarg de l’any per tal de 
donar-li més visibilitat. Això s’ha traduït en la realització de dues hores del conte a l’estiu, 
dues lectures en veu alta i un taller de nusos mariners i un altre de ganxet. En general la 
resposta del públic ha estat positiva i també es valora positivament el fet que es realitzin 
amb la col·laboració d’agents locals com l’escola Arjau, la regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament de VNG i l’Associació Gent Gran de Mar. 
D’altra banda, la proposta de BiblioPlatja ha quedat posposada fins que se sàpiga del cert 
que es pot disposar dels recursos que aquest servei requereix. 
 
6. Biblioteques Inclusives. 
L’any 2017 des de la Xarxa de biblioteques s’ha apostat per la inclusió realitzant algunes 
millores. Es tenen presents els diferents col·lectius a l’hora de programar activitats i a més es 
van concentrar el mes de gener a la Cardona i el de desembre a la Oliva de manera especial 
per donar més visibilitat a les diferents accions. 
S’han comprat  materials i sistemes de recolzament: per a persones sordes, s’ha instal·lat un 
bucle magnètic a la sala d’actes de la biblioteca Armand Cardona i s’han col·locat dos bucles 
magnètics portàtils al servei de préstec de les biblioteques; per a persones amb baixa visió 
s’han comprat lupes digitals de mà i el tríptic d’activitats s’ofereix en format àudio 
consultable des de la web de les biblioteques i des d’un codi QR del tríptic d’activitats de 
paper; per a persones amb discapacitat intel·lectual a la biblioteca Armand Cardona des del 
mes de maig es realitzen visites guiades a la biblioteca. S’ha realitzat un club de Lectura Fàcil 
adreçat a aquest col·lectiu i el personal de les biblioteques ha participat en un curs de 
formació d’adaptació de textos a Lectura Fàcil. 
Un informe d’accessibilitat dels dos equipaments, permetrà detectar les mancances i servirà 
per a adequar els edificis, fons, serveis i activitats i fer-los accessibles a tota la població. 
 
7. Formació i accés a les noves tecnologies. 
En el desenvolupament d’aquest objectiu s’ha treballat per oferir un programa de formació 
digital tant per a adults i majors de 55 anys com per a infants i joves. Es durà a terme durant 
el primer trimestre del 2018 i va a càrrec de personal propi i de la col·laboració amb altres 
entitats. 
Aquest programa gira al voltant dels següents eixos: 
▪ Utilització de telèfons mòbils per a majors de 55 anys. 
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▪ Productes i serveis bibliotecaris a la xarxa. 
▪ Robòtica. 
▪ Edició de vídeos. 
Caldrà esperar al primer trimestre de 2018 per valorar el resultat obtingut amb aquesta 
oferta. També cal destacar que la dinàmica entre els membres del grup ha sigut bona, 
tothom ha participat en les reunions i ha mostrat interès i també ha assistit a diferents 
cursos i jornades en relació a internet i les noves tecnologies. 
 
8. Foment lector per a nois i noies de 8 a 12 anys - Puja al tren! 
Puja al tren! és una acció de promoció lectora adreçada a estudiants d’entre 4rt i 6è de 
primària que es duu a terme conjuntament amb les biblioteques del Garraf i de l’Alt 
Penedès. 
Cada participant disposa d’un mapa literari amb 4 línies de tren que el portarà a un viatge 
diferent en funció de la temàtica escollida: humor, aventures, experiències i terror. Les 
lectures han estat seleccionades per bibliotecaris especialitzats en l’àmbit i els participants, a 
banda de llegir un mínim de llibres, han de resoldre un enigma associat a cada lectura. 
La valoració ha estat molt positiva, superant els 50 participants. Els premis es varen lliurar 
coincidint amb la fira ‘Conte va! Va de contes’ celebrada el 13 de maig. 
L’èxit de la proposta ha portat a repetir-la durant el curs 2017/18 incrementant el nombre 
de línies a 5 afegint-hi una pels clàssics. 
 
9. Foment lector per a joves a partir de 13 anys - Premi Menjallibres. 
Al llarg de l’any 2017 s’ha treballat, juntament amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball, 
per crear una línia de foment lector adreçada a estudiants de 1r i 2n d’ESO. Amb això, a 
banda de promoure la lectura, es dona continuïtat al Pla d’Animació a la Lectura ja existent a 
primària i es complementa l’acció formativa adreçada als estudiants de secundària 
mitjançant el Programa d’Animació Educativa. 
L’acció, que porta per nom Premi Menjallibres, s’ha posat en marxa el curs 2017/2018: 
l’alumnat participant llegirà els tres llibres finalistes triats, assistirà a les trobades amb les 
escriptores, valorarà cadascuna de les lectures i, finalment, votarà el llibre que més li ha 
agradat. 
La valoració, en el moment d’iniciar-se les trobades amb les autores, és d’èxit donat que s’ha 
assolit el 100% de la participació prevista arribant als 320 inscrits. 
 
10. La col·lecció local. 
Fins entrat el 2017 s’ha treballat en el marc del Grup de la XBM per temes relacionats amb la 
Col·lecció local. A partir d’aquí s’ha actualitzat els membres del grup a nivell de Vilanova i la 
Geltrú amb la incorporació de la bibliotecària Pili Galve. 
S’han definit dues línies d’actuació que es desenvoluparan al llarg del 2018: 
1) Adaptació del document per gestionar la col·lecció local de les biblioteques de Vilanova i 
la Geltrú a les directrius marcades per la Política de Desenvolupament de la Col·lecció local 
proposat des de la Gerència de Serveis Bibliotecaris. 
2) Gestionar en comú el fons de les dues biblioteques de Vilanova i la Geltrú seguint els 
criteris marcats per la PDCL prioritzant el fet que la biblioteca Joan Oliva, com a central 
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urbana, és la que ha de disposar, com a mínim, d’un exemplar de cada dels documents 
existents. 
 
11. Viquipèdia – La Festa Major i la seva Cercavila. 
Aquest projecte va assolir el seu objectiu de nodrir la Viquipèdia de continguts relacionats 
amb la Festa Major de Vilanova i la Geltrú i els balls que prenen part a la seva Cercavila. 
Per això es varen organitzar uns tallers formatius d’edició de Viquipèdia que varen cloure 
amb una Viquimarató per afegir continguts i completar d’existents: Festa Major de les Neus 
de Vilanova i la Geltrú. 
A l’agost, coincidint amb la Festa Major, es va organitzar el concurs Viquimarató fotogràfica 
de Festa Major en el que varen participar al voltant de 20 persones que varen enriquir el 
fons d’imatges de la Wikimedia Commons: Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú. 
La valoració global és molt positiva tenint en compte tant la participació en les accions 
realitzades com el volum d’informació pujat a la Viquipèdia. 
 
12. El cinema com a dinamitzador cultural. 
Les accions que es van proposar partien del treball previ de reordenació/classificació del fons 
de cinema infantil i familiar, prenent com a model el treball sobre cinema infantil i familiar 
que s’estava fent en el grup PEGA. Aquest treball s’ha endarrerit i no estarà acabat fins al 
maig de 2018. A partir d’aquesta data es començarà a treballar en les accions proposades en 
el pla d’acció. 
 
13. Prescripció documental: ‘el bibliotecari referencista’. 
Aquesta línia és inherent a la tasca de les biblioteques públiques i a la promoció documental 
que li és associada. A continuació es destaquen aquelles accions més singulars que s’han 
desenvolupat al llarg del 2017 amb aquest objectiu: 
▪ Promoció d’autors locals de poesia mitjançant punts de llibre amb motiu de ‘Dia 
Internacional de la Poesia’ (21 de març). 
▪ Vermuts musicals: promoció de la música i d’artistes locals mitjançant una acció 
innovadora i lúdica realitzada a les terrasses de la biblioteca Cardona. 
▪ Creació del Club de lectura de Ciència-ficció, Club de lectura fàcil per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i les Lectures en veu alta al BiblioMercat. 
 
Altres aspectes a destacar 
 
Seminari amb les Biblioteques Escolars + CRP + BP Garraf:  Repensem i actualitzem les 
biblioteques escolars: cinc actuacions estratègiques 
Es manté aquesta proposta formativa, en col·laboració amb el Centre de Recursos 
Pedagògics del Garraf i les biblioteques públiques de la comarca del Garraf, que s'adreça als 
professionals de les biblioteques escolars. 
El curs 2016/2017 es faran 5 sessions que posaran el focus en la catalogació i la selecció de 
documents. 
 
Col·laboració CatCon (en col·laboració amb la Societat Catalana de Ciència-ficció) 
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El 2017 s’ha col·laborat amb la I Convenció Catalana de Ciència-ficció que va tenir lloc el cap 
de setmana del 25 i 26 de novembre a Vilanova i la Geltrú. Al llarg d’aquell mes es varen fer i 
promoure activitats al voltant de la ciència-ficció, amb una bona resposta per part del públic, 
per tal de col·laborar en la difusió i coneixement d’aquest esdeveniment. 
 
Setmana de la ciència 
Entre el 19 i el 20 de novembre es va col·laborar amb la 22a Setmana de la Ciència amb 
l’organització de vàries activitats que tenien per objectiu difondre i donar a conèixer el món 
de la ciència. Es varen oferir tallers dels projecte BiblioLab, Ciència i investigació, a les dues 
biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 
Pel 2018 existeix la voluntat de realitzar alguna acció conjunta amb la biblioteca de la 
Universitat Politècnica de Catalunya amb seu a Vilanova i la Geltrú. 
 
 Altres projectes consolidats: 
● Projecte Biblioteca Pública + Escoles: Pla d’Animació a la Lectura (primària) i el Programa 
d’animació educativa (secundària). 
● Bibliomercat: servei de biblioteca mòbil al Mercat de Mar que s’ha promogut amb 
diferents activitats al llarg del 2017. 
● Servei de préstec interprovincial i entre les biblioteques de la XMBVNG. 
● Servei de biblioteca al Centre de Dia Masbau, CAPI Baix a Mar, Residència Els Josepets. 
● Suport i assessorament a les biblioteques municipals de les Escoles d’Art  (EMAID), 
Música (ECMM Mestre Montserrat) i a l’EOI (Escola Oficial d’idiomes). 
● Projectes estables de promoció lectora com són les accions relacionades amb el Gènere 
Negre (Joan Oliva), amb activitats com els Concursos literaris de microrelats, la programació 
per Sant Jordi, amb l’acte dels Autors locals com a plat fort, i la participació a la fira ‘Conte 
va! Va de contes’ que se celebra al maig. 
● Participació al projecte formatiu ‘Tallers de mòbils per a majors de 55 anys’, promogut 
per la Fundació Pere Tarres i la Fundación Vodafone. 
● Participació al projecte ‘BiblioLab’ de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Actualització del fons 
S’han revisat i actualitzat el fons document de diverses seccions de la Sala d’Adults, la 
Fonoteca i la Sala Infantil. 
Optimització de l’espai 
S’han organitzat els espais de magatzem per ampliar-ne l’espai destinat a fons documental 
d’ús poc freqüent, però com biblioteca central urbana i comarcal s’han d’oferir. 
Secció de Fons d’Aprenentatge de Llengües 
S’ha dinamitzat la secció de Fons per l’Aprenentatge de llengües de la Fonoteca ampliant-
la amb fons de la secció de Lingüística de la sala d’Adults.  
Elaboració de productes comarcals 
S’ha publicat la vuitena edició de la Guia de fons local Comarca del Garraf en col·laboració 
amb les biblioteques de la comarca del Garraf i s’ha editat bimensualment el programa de 
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les Hores del conte per infants que es duen a terme a les biblioteques de la comarca. 
Bloc de la biblioteca: actualització i difusió de les festes de la ciutat 
S’han actualitzat les categories temàtiques existents al bloc de la biblioteca ”Fora del 
prestatge”. 
S’ha creat una nova categoria al bloc per difondre les festes i tradicions de la ciutadà al 
públic infantil i familiar amb els tallers realitzats per personal de la biblioteca. Tallers 
infantils: Festes Vilanovines,  inclou també altres tallers de temàtiques diverses. 
Secció de Cinema 
S’ha dinamitzat la secció de Cinema incorporat una donació de fons de cinema en DVD, 
eliminat obsolets i ampliat l’espai destinat a aquest fons. 
Personal  
Una auxiliar de biblioteca ha passat a ocupar una plaça de bibliotecària que estava 
pendent de cobrir (juliol 2017) i ha ampliat el seu horari de mitja jornada a dos terços. 
 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
Vermuts musicals 
El 2017 s’ha posat en marxa aquest cicle musical que té per objectiu dinamitzar el fons 
musical, alhora de potenciar l’ús i la participació de la ciutadania en un equipament pròxim i 
obert a tothom. 
Tenen com a característica que van units a la presentació de productes locals, emmarcats en 
un espai idoni (terrassa dels llimoners) tot degustant el producte i la música. Es potencia la 
col·laboració dels serveis municipals i entitats de la ciutat, sobretot dels més propers. La 
programació és mensual (entre els mesos de març i octubre) i anirà variant els diferents 
estils musicals tenint en compte el calendari festiu de la ciutat. 
Club de Lectura en anglès 
Des de gener de 2017 s’ha encetat aquest club dirigit a joves i adults. El dirigeix al Susanna 
Garcia, treballadora de la biblioteca 
Club de Lectura de Ciència Ficció 
L’octubre de 2018 es crea el Club de Lectura de ciència ficció, portat per Victòria Ortiz, 
coincidint amb la CATCON i adreçat a joves i adults. 
LiceuBib 
Des del desembre de 2017. Projecte impulsat pel Gran Teatre del Liceu i el Servei de 
Biblioteques de la Generalitat, uneix òpera i literatura, s’ofereix als aficionats a l’òpera i a la 
música en general la possibilitat de prendre part en aquesta iniciativa. Conduit per Isabel Pla, 
música i professora de l’ECMM Mestre Montserrat de VGN 
Desembre 2017 
Tarda amb… 
S’inicia el juliol de 2017 a la tarda/vespre, aprofitant la Terrassa del Llimoners i el bon temps. 
Es tracta d’una activitat musical on diferents grups toquen cançons d’algun grup important i 
s’acompanya d’una exposició de material i fons d’aquest grup. El juliol del 2017 es va fer 
homenatge als Beatles, van venir 4 grups. 
Personal 
Una auxiliar de biblioteca ha passat a ocupar una plaça de biliotecària que estava pendent de 
cobrir a la Xarxa (juliol 2017) 
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Una auxiliar de 24 hores passa a jornada sencera (juliol 2017) 
Terrassa llimoners 
Es canvien les taules i cadires de la terrassa per tal de començar a remodelar i adequar 
aquest espai per a dur-hi terme activitats. 
Donatiu dvd’s cinema 
La secció de Cinema ha incorporat una donació de fons de cinema en DVD.  
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES A DESENVOLUPAR DURANT EL 2017 - XARXA MUNICIPAL DE 
BIBLIOTEQUES VNG 
  
Adequació d’espais a les dues biblioteques. 
Les accions relacionades amb aquest àmbit afecten a les dues biblioteques i tenen dos eixos: 
1) Adaptació d'espais per al desenvolupament d'activitats. 
Ambdós equipaments tenen necessitats en aquest sentit: en el cas de la Cardona va lligat a 
l'ús que en els darrers temps s'està fent de les terrasses (amb necessitat de tendals i 
solucionar problemes amb el terra de la terrassa del primer pis); en el cas de la Joan Oliva 
aniria lligat a la dotació d'equipament necessari per desenvolupar activitats en els espais que 
habitualment es fan: sala infantil, sala multimèdia i sala de clubs (no es disposa de sala 
d'actes). 
2) Millores en la funcionalitat, accessibilitat i seguretat de la biblioteca Joan Oliva. Aquí es 
contemplaria el replantejament de la 2a i 3a planta per tal d'aprofitar al màxim l'espai, la 
incorporació d'una bústia de retorn externa i d'una sortida d'emergència homologada a la 
part de zona de treball, juntament amb tota una sèrie de mesures relacionades amb la 
millora de l'accessibilitat i la seguretat de l'edifici. 
 
BIBLIOTEQUES INCLUSIVES: Persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres 
col·lectius / Persones amb discapacitat. 
Es continua amb aquest projecte encetat a finals de l’any 2016 i al llarg del 2018 es 
realitzaran noves accions com seran: 
▪ Creació del grup ‘Lectura en veu alta per a persones amb discapacitat visual’, en 
col·laboració amb l’ONCE, a la biblioteca Cardona i del grup ‘Lectura per a joves amb 
trastorns mentals’, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics, a la biblioteca 
Joan Oliva. 
▪ Implementació d’algunes de les accions suggerides a l’Informe d’accessibilitat als 
equipaments bibliotecaris de Vilanova i la Geltrú a càrrec de l’Estudi Rovira-Beleta. 
▪ Accions de dinamització del fons relacionat amb aquest àmbit i organització d’activitats 
vinculades. 
  
Formacions per batxillerat: actualització sessions formatives. 
La formació a les escoles, tan de primària com de secundària, és un dels punts forts de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú. En el cas de secundària l’oferta que 
es realitza forma part del Programa d’Animació Educativa. 
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Enguany es vol aprofitar per actualitzar les formacions que s’ofereixen a estudiants de 
batxillerat, i que fonamentalment estan relacionades amb la cerca d’informació i la 
realització de treballs, per tal de fer-les més atractives i profitoses pels alumnes. 
 
Dinamització xarxes socials. 
Aquesta línia té per objectiu actualitzar l’ús de les diferents xarxes socials de què disposen 
les biblioteques de Vilanova i la Geltrú; especialment Facebook i Twitter. Es vol donar un aire 
més fresc i espontani que ajudi a visibilitzar la feina que es fa diàriament amb una imatge 
més propera per tal d’atreure a un públic més jove cap a la biblioteca (per exemple 
aprofitant projectes com el Premi Menjallibres). 
També caldrà valorar la incorporació de noves eines de comunicació, com pot ser Instagram, 
i la sectorialització dels continguts d’aquelles eines que ja es dinamitzen. 
 
Univers Internet. 
Projecte del CCCB, en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació 
de Barcelona, en el qual participen les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. És un projecte 
d’alfabetització digital crítica que inclou tallers, recursos pedagògics i un programa de 
formació i que cerca analitzar l’impacte de la xarxa Internet a les nostres vides. 
Té com a objectiu principal oferir eines per entendre què és Internet i impulsar-ne una 
reflexió profunda, crítica i creativa sobre temes com la seva materialitat, l’impacte ecològic, 
els canvis que ha provocat en la manera de relacionar-nos, d’accedir a la informació i 
transformar-la en coneixement, el big data i la privacitat. 
 
Promoció lectora per infants entre els 4 i els 10 anys: Addictes als àlbums & 15 minuts 
contats. 
Aquesta franja d’edat, més enllà de les accions incloses al Pla d’Animació a la Lectura i de les 
hores del conte i tallers puntuals, no tenen cap activitat concreta adreçada als infants de 4 a 
10 anys. 
El 2018 seran dues les accions, de caire familiar, que es promouran en aquest sentit: el Club 
‘Addictes als àlbums’, a la biblioteca Armand Cardona, que tindrà com a base la lectura 
d’àlbums il·lustrats, i l’acció ‘15 minuts contats’, a la biblioteca Joan Oliva, que inclourà la 
lectura de contes temàtics en la dinàmica habitual de la sala infantil (es tracta d’una 
experiència pilot). 
 
Promoció lectora per a joves a partir de 1r d’ESO – Territori jove. 
La promoció de la lectura entre aquest públic és fonamental per les biblioteques públiques 
de Vilanova i la Geltrú tal i com queda palès amb la posada en marxa el 2017 del Premi 
Menjallibre. 
El 2018 es vol continuar en aquesta línia i per això es crearà la categoria ‘Territori jove’ als 
blogs per fer difusió del fons i de les activitats adreçades a aquest públic i, en la mesura del 
possible, s’habilitaran espais a les biblioteques per difondre aquest fons i aquestes accions. 
 
Rutes culturals i literàries a Vilanova i la Geltrú. 
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La promoció de la cultura local, especialment aquella relacionada amb l’àmbit literari, és un 
dels objectius fonamentals de les biblioteques públiques.  
En aquest sentit les rutes culturals i literàries són una de les eines més rellevants a l’hora de 
realitzar aquesta difusió i, en el cas de Vilanova i la Geltrú, poc explotada. 
Es valoraran diferents possibilitats i es triarà aquella que es consideri que millor respon a 
aquests objectius de promoció cultural i literària que s’han fixat. 
 
Viquipèdia: dones vilanovines i geltrunenques. 
Aquest és el tema triat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú per 
continuar amb el projecte relacionat amb la Viquipèdia. 
Es valora que aquesta és un bona eina per universalitzar el coneixement i donar visibilitat a 
les diferents fonts d’informació que es troben a les biblioteques públiques o en altres 
centres locals que tenen informació relacionada amb Vilanova i la Geltrú. 
L’acció del 2018 es relacionarà amb les dones destacades al llarg de la història i es concretarà 
al voltant del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 
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3. Recursos 
 

 
 

3.1. Recursos Humans 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals compta amb 24 llocs de treball distribuïts de la 
següent manera: 1 lloc de treball de xarxa, 13 llocs de treball a la biblioteca Joan Oliva i 10 
a la biblioteca Armand Cardona. 
No totes les jornades d’aquests llocs de treball son senceres, existeixen diferents tipus de 
jornades i algunes persones gaudeixen de reducció de jornada, tal i com contempla el 
conveni col·lectiu i la llei de conciliació. 
 
Durant el 2017 s’ha comptat amb un total de 21 jornades senceres (11,40 a la Joan Oliva i 
9,30 a l’Armand Cardona) i 1 coordinador de Foment a la lectura. 
 
Aquests llocs de treball es distribuïen al llarg del 2017 de la següent manera: 
 

- 1 coordinador de Foment a la lectura 
- 2 directores de biblioteca (una de central i una de proximitat) 
- 4 bibliotecàries (2 a la biblioteca Joan Oliva,  2 a la biblioteca Armand Cardona; el 

juliol de 2017 una auxiliar passa a bibliotecària) 
- 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) 
 
S’ha pogut comptar amb les itinerants de la Zona, amb la següent distribució: 
 

● 62 jornades de 5 hores cadascuna a la Joan Oliva 
● 38 jornades de 4 hores cadascuna a l’Armand Cardona 

 
Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
La plaça de bibliotecari/a pendent de convocar des del novembre de 2014 queda coberta el 
mes d’abril de 2017. 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
El juliol de 2017 una auxiliar passa a bibliotecària i 1 auxiliar de 24 hores passa a jornada 
completa. 

 
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: 
 
Coordinador de Foment a la lectura: 
 

● El cànon bibliotecari, 3 hores 
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● La potenciació de la literatura als municipis, 8 hores 
● Elaboració de textos en lectura fàcil, 12 hores 

 
Els treballadors de la biblioteca Joan Oliva al llarg del 2017 han assistit a 16 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 109 hores, distribuïdes de la següent manera: 
 

● Curs “Aparadors culturals per a biblioteques”, 8 hores 
● Projecte 10x10 “Calaix diversitat”, 4 hores 
● Formació Web petició material per activitats, 2 hores 
● Curs “Eines per explicar contes”, 16 hores 
● Conferència “Paraules pixelades”, 3 hores 
● Curs "Prescripció literària en l'entorn virtual", 12 hores 
● Xerrada “Anàlisi Cinematogràfica”, 2 hores 
● Curs "Prescripció Literària d'Adults", 12 hores 
● Formació "Recursos Electrònics", 4 hores 
●  3rs Jornades de Biblioteques, 5 hores 
● Presentació projecte “Debat a Bat”, 2,5 hores 
● Presentació “10x10 Cinema”, 4 hores 
● Presentació Guies de Cinema Infantil, 2,5 hores 
● Curs ”Identitat Territorial, Promoció de turisme cultural”, 8 hores 
● Jornades Biblioteques Inclusives, 16 hores 
● Curs “Prescripció humanística”, 8 hores 

 
Per la seva banda els treballadors de la biblioteca Armand Cardona han assistit a 11 
activitats formatives i jornades, amb un total de 77 hores, distribuïdes de la següent 
manera: 
 

● La potenciació de la literatura als municipis: patrimoni literari, recitals, foment de la 
lectura – 8 hores 

● Jornada 'Biblioteques inclusives' - 8 hores 
● Anàlisi cinematogràfica - 2 hores 
● Presentació nou projecte DEBAT A BAT - 2,5 hores 
● Jornada de Biblioteques de Badalona - 5 hores  
● Prescripció literària en l’entorn virtual - 12 hores 
● Sortida professional a l'exposició Paraules Pixellades - 3 hores 
● Disseny gràfic i material de difusió a les biblioteques - 12 hores 
● Trobada a l’ESCAC - 4,5 hores 
● Anàlisi de cas: Cercles de comparació intermunicipals d’espais escènics - 12 hores 
● Aparadors culturals - 8 hores 

 
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL: 
 
Grups de treball per a la millora de la pràctica professional (DiBa) 
Grup PEGA d’espais infantils de les biblioteques de la zona Alt Penedès-Garraf: Carme 
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Parrillas i Montserrat López 
Grup de treball d’àrees infantils i juvenils: Susana Peix 
Grup de treball Cinema a la biblioteca: Beatriz Garcés 
Grup de treball Fons local a la zona Penedès-Garraf: Pere Coll, Teresa Forcadell, Pili Galve i 
Francesc Moreno 
 
Prestatges virtuals al projecte Biblioteca Virtual de la DIBA 
Prestatge virtual de cinema: Beatriz Garcés 
Prestatge virtual Gènius: Pilar Galve 
Prestatge virtual d’Espais naturals: Teresa Forcadell i Lourdes Escrigas 
 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
Grup de treball de biblioteques infantils del COBDC: Susana Peix 
Grup de treball de biblioteca i còmics del COBDC: Beatriz Garcés 
 
Altres grups de treball 
Grup de selecció bibliogràfica de la Generalitat de Catalunya: Susana Peix 
Grup de treball de biblioteques inclusives de la Generalitat de Catalunya: Susana Peix 
 

3.2. Recursos d’infraestructures / edifici-equipaments 
 
La superfície d’ambdues biblioteques és de 2872 m2 (1289 m2 la Joan Oliva i 1583 m2 l’Armand 
Cardona). 
Segons els mòduls del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona la biblioteca Joan 
Oliva es troba dins del mòdul C1 i l’Armand Cardona dins del P2. 
 
Actuacions pel que fa a manteniment i inversions dels edificis: 
 
Actuacions fetes a la biblioteca Joan Oliva 
 

● Realitzades per l’equip de la USM (Unitat de Serveis Municipals) de l’ajuntament: 
S’han pintat diferents espais de la biblioteca. 
S’han col·locat prestatgeries pel fons de premsa a la zona interna. 
S’ha ampliat la capacitat del mobiliari de cinema en DVD. 

    
Les actuacions fetes per l’equip de la USM de l’ajuntament fan possible un manteniment 
de l’edifici eficient i professional. 

 
● S’ha reparat l’ascensor principal. 
● S’ha millorat el sistema d’antifurts de la porta principal de la biblioteca per facilitar 

l’evacuació i l’accés. 
● S’han comprat ordinadors per l’aula multimèdia. 

 
Actuacions pendents a la biblioteca Joan Oliva 
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● Adequar la porta del sortida del c/ Sant Gervasi als requeriments legals d’evacuació 

establertes pels edificis d’ús públic. Des de la Regidoria de Cultura s’estan fent les 
gestions oportunes per tal de realitzar aquesta adequació el més aviat possible. 

● Ampliar la sala infantil de la biblioteca. 
● Col·locar portes hermètiques amb doble vidre als balcons de la biblioteca: minimitzar el 

soroll a les sales per millorar l’ús i el confort dels usuaris i treballadors de la biblioteca i  
per estalvi energètic. 

● Adequar la porta principal de la biblioteca (entrada plaça de la Vila) amb una porta dos 
fulls corredora automàtica amb antipànic integral per millorar l’accessibilitat. 

● Instal·lar un sistema de detecció d’obertura/tancament de portes dels ascensors per 
millorar l’accessibilitat. 

● Incrementar les hores de neteja de la biblioteca per netejar els lavabos també al migdia 
(la biblioteca obre sense interrupció) i no reduir hores de neteja els mesos d’estiu. 

● Adquirir mobiliari per l’exposició de fons. 
● Compra de cadires pels actes. 
● Diferents actuacions pendents de l’estudi d’avaluació de riscos de l’edifici. 

 
Actuacions fetes a la biblioteca Armand Cardona 
 

● L’equip de la USM fa possible que el manteniment de la biblioteca Armand Cardona es 
dugui a terme. 

● Compra d’un buc per a Dvd’s. 
● Substitució dels 7 PC de l’Aula multimèdia de la biblioteca. 
● Reparació del sistema antifurts 
● Neteja dels 54 sofàs de la biblioteca 
● Compra d’un projector per a la formació 

  
Actuacions pendents a la biblioteca Armand Cardona 
 

● Incrementar les hores de neteja; a partir del gener del 2013 van disminuir de forma 
dràstica les hores de neteja a la biblioteca i actualment només es disposa de 15 hores de 
neteja a la setmana durant l’hivern i 9 hores de neteja a la setmana durant els mesos de 
juliol i agost, la qual cosa s’ha notat sensiblement en la higiene de l’edifici. 

● Neteja del pati dels llimoners, remodelació del terra de fusta i posar veles. 
● Substitució dels vidres de la biblioteca per doble vidre (estalvi energètic). 
● Compra d’un aparell elèctric eixugamans del lavabo d’homes de la planta baixa 
● Reparació de les goteres del lavabo d’homes de la primera planta, de la zona de l’OPAC i 

de la Sala d’Actes 
● Diferents actuacions per a complir el pendent de l’Estudi d’avaluació de riscos de l’edifici 
● Adequació de la terrassa de la planta baixa 
● Remodelació de la Sala Infantil 
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3.3. Recursos econòmics 

 

Generalitat Diputació Ajuntament 

 
JOM ACT JOM ACT JOM ACT 

Cost personal  171.324,68 € 94.006,88 € 352.868,51 € 360.684,56 € 
Compra llibres (lots) 28.363,90 € 11.292,27 € 
Llibres S.A.B. 10.000,00 € 6.000,00 € 
Compra directa llibres 750,00 € 9.999,97 € 8.937,24 € 
Compra directa còmics 500,29 € 
Recursos electrònics 909,00 € 909,00 € 
Compra Audiovisuals (lots) 4.224,86 € 3.056,93 € 
Compra directa àudio i DVD 600,00 € 2.178,00 € 1.001,13 € 
Subscripcions diaris i revistes 8.861,00 € 6.247,00 € 
Fires, Clubs... (Generalitat) 1.450,00 € 1.363,13 € 
CEDRO 558,29 € 566,87 € 
Transports 1.271,90 € 787,81 € 174,40 € 397,47 € 
Energia elèctrica 16.563,94 € 22.555,39 € 
Neteja 20.082,00 € 18.006,53 € 
Material fungible 856,18 € 573,82 € 441,96 € 1.464,59 € 
Subministrament aigua corrent 1.900,72 € 326,17 € 
Manteniment ascensor / porta 1.116,56 € 701,32 € 
Reparacions 8.651,45 € 
Manteniment unitat higiènica 607,06 € 290,81 € 
Manteniment extintors i alarma 199,30 € 184,17 € 
Alarma edifici 302,50€ 
Manteniment aire 
(CLECE/NOUCLIMA) 3.267,00 € 2.057,00 € 
Reparació aire 2.790,56 € 2.082,00 € 
Manteniment (antifurts, etc.) 669,87 € 447,70 € 
Inversions alarma incendis 

Desinsectació 281,72 € 314,38 € 
Fotocopiadora: lloguer 611,72 € 696,96 € 
Fotocopiadora: targetes i 
fotocòpies 
Activitats i impremta 789,89 € 1.474,43 € 2.889,82 € 4.652,87 € 
Inversions material: mobiliari i 
aparells 441,96 € 11.845,62 € 
Quota telèfons 258,09 € 255,68 € 
Assegurança 50,97 € 40,30 € 1.231,42 € 962,04 € 
Inversions manteniment 201,00 € 786,50 € 
Inversions informàtiques 
(manteniment) 1.459,01 € 1.613,83 € 
Serveis Centrals GSB (DIBA) 17.426,96 € 21.351,82 € 
Inversions informàtiques 
(corrents) 29.272,53 € 23.555,86 € 3.314,19 € 
Totals 11.450,00 € 7.363,13 € 265.560,88 € 165.509,95 € 431.299,51 € 440.019,79 € 
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3.4. Fons documental 

La Xarxa de Biblioteques Municipals disposa del document que ha de gestionar la Política de 
desenvolupament de la col·lecció a nivell de Vilanova i la Geltrú, si bé està pendent de revisió, 
juntament amb la política de la Col·lecció local, el document de l’esporgada i el Document de 
desafectació del fons, pels responsables de la gestió de la Gerència de Serveis Bibliotecaris de 
la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

 
El fons documental és de 132.368 documents, amb un increment de 462 documents en relació 
al 2016. Distribuït de la següent manera: 

- 72.531 documents a la Joan Oliva 
- 59.837 documents a l’Armand Cardona 

Això es tradueix en una relació de 2 documents per habitant (0,6 per sobre de la mitjana) 
 
Les aportacions al fons documental de les biblioteques provenen de diferents vies: 

 
● Lots del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
● Pressupost municipal 
● Suport genèric de la Generalitat de Catalunya (SAB) 
● Donatius de les llibreries, d’editorials, de persones usuàries i d’institucions locals i 

comarcals 
 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú va destinar a l’adquisició de fons en 
total 100.480,62€, distribuïts de la següent manera: 
 

Distribució de la inversió en fons documental - 2017 
 JOM ACT TOTAL 

Servei de Biblioteques 43.108,76 € 22.105,20 € 65.213,96 € 

Ajuntament de Vilanova 5.177,97 € 10.438,66 € 15.616,63 € 

Llibres S.A.B. (Generalitat) 10.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 € 

Generalitat (Fires, Clubs...) 1.450,00 € 1.363,13 € 2.813,13 € 

Donatiu La Mulassa 174,35 € 168,60 € 342,95 € 

Donatiu Llorens Llibres 247,50 € 246,45 € 493,95 € 

Total 60.158,58 € 40.322,04 € 100.480,62 € 

 
Des de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú s’han catalogat un total de 442 documents (218 
a la Joan Oliva 224 a l’Armand Cardona), 373 menys que l’any anterior. 

 

Total biblioteca Joan Oliva 708.310,39 €  

Total biblioteca Armand Cardona 612.892,87 €  

  

Total despeses biblioteques 1.321.203,26 € 
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El total de títols de revista l’any 2017 ha estat de 254 (162 a la Joan Oliva i 92 a l’Armand 
Cardona), amb un descens d’11 títols en relació al 2016. 
 
La premsa diària l’any 2017 és de 19 diaris, 11 a la Joan Oliva i 8 a la Cardona, amb un descens 
d’un títol. 
 
Les biblioteques faciliten l’accés gratuït al catàleg Aladí, a diferents catàlegs d’altres xarxes 
com de la Generalitat o el CCUC, i també a 10  bases de dades subscrites per la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona que inclou, entre d’altres, la Naxos Music Library, 
l’Aranzadi o l’enciclopèdia Oceano. 
 
També amb el carnet de les Biblioteques es pot accedir al servei de préstec de llibres 
electrònics EBiblio. 
 
A les biblioteques de Vilanova i la Geltrú es dinamitzen diferents fons especials (FE), centres 
d’interès (CI) i fons patrimonials (FP), alguns de comuns com el de Món laboral o el Racó de 
pares i mares, i la majoria específics de cada biblioteca: 

 
XBMVNG 
 
Món laboral (FE) - creat el 2013: recull totes les fonts d'informació relacionades amb la cerca 
de feina, eines per accedir al món laboral (currículum vitae, tests psicotècnics, entrevistes, 
etc.), mercat de treball, emprenedoria (treball autònom, venda per internet, teletreball,...) i 
treballar a l'administració pública. 
En total hi ha 682 documents a les dues biblioteques, 32 més que l’any anterior. Pel que fa a 
préstecs enguany s’han fet 706, 70 més que el 2016. 
 
Racó de pares i mares (FE) – D’origen: en aquest espai es troben tots aquells documents que 
poden ajudar en la tasca de ser pares i mares, des de la gestació fins al desenvolupament dels 
10-11 anys dels infants. 
En total hi ha 1.245 documents a les dues biblioteques, 22 menys que l’any anterior degut al 
procés d’esporgada. 
Pel que fa a préstecs enguany s’han fet 608, 240 menys que l’any anterior. 
 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA 
 
Gènere negre i policíac (FE) - creat el 2012: es tracta de la secció especialitzada de la 
biblioteca Joan Oliva i Milà on es pot trobar tot allò relacionat amb el gènere negre i policíac. 
Amb un total de 2.251 documents (231 més que el 2016) i un total de 4.898 préstecs (254 més 
que l’any anterior). 
 
Fons Albert Mallofré (FP) - creat el 2008: la biblioteca disposa d'un fons de música en discs de 
vinil, CDs i llibres cedits per Albert Mallofré i Milà de la seva col·lecció personal. 
En total són 187 documents i al llarg del 2017 s’han realitzat 44 préstecs. 
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Fons del Parc del Garraf (FE): des de l'any 2004 la biblioteca Joan Oliva i Milà incorpora a les 
seves seccions aquest fons, ubicat a la Sala d'adults, que posa a disposició dels seus usuaris un 
fons especialitzat en temàtica relacionada amb l'espai, el medi ambient i la gestió del territori. 
En total reuneix 271 documents i al llarg del 2017 s’han realitzat 35 préstecs. 
 
BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
 
Adults: 
 
Aprenentatge d’idiomes (CI) - creat el 2012: espai que recull tots els documents relacionats 
amb l’aprenentatge d’idiomes i que es troben dins del número 4 de la CDU.  
Es composa de 2.792 documents, 39 més que l’any anterior, i ha totalitzat 2.011 préstecs, 482 
menys que el 2016. 
 
CineClub Sala1 (FP) - creat el 2014: fons de Dvds i Blu-Rays cedits per aquesta entitat a la 
biblioteca Armand Cardona Torrandell. L'objectiu és que els ciutadans i ciutadanes se'n puguin 
beneficiar a través d'un fons a la biblioteca pública, on els poden adquirir en préstec. 
A finals de 2017 es composa de 65 documents i  des de la seva creació, el maig del 2014, ha 
totalitzat 1072 préstecs (230 préstecs el 2017) 
 
Comicteca (FE) - 2003: en aquest espai es troben documents relacionats amb aquesta matèria 
des de tots els punts de vista: des del vessant més teòric a diversos estils de còmic. I també 
revistes clàssiques com Creepy, CIMOC o 1984, entre d'altres. Amb especial atenció als còmics 
d’autoria femenina.  
A finals de 2016 totalitza 2.329 documents, 58 més que l’any anterior, amb un total de 
1.322préstecs, 18 més que el 2016. 
 
Fet a mà (FE) - creat el 2015: aquest fons especial reuneix documents que tracten els temes de 
manualitats i coses que ‘podem fer nosaltres mateixos’ (Do It Yourself en anglès): costura, 
bijuteria, paper, punt, ganxet, nines, brodat, cosmètica natural, sabons, decoració, bricolatge i 
fins i tot productes d’alimentació com pa o cervesa. 
En total es composa de 250 documents, 28 més que el 2016, i s’han comptabilitzat 262 
préstecs, 60 menys que el 2016. 
 
Fons Armand Cardona Torrandell + Donatiu Armand Cardona Torrandell (FP) - creat el 2005: 
la biblioteca personal del pintor agrupa tot el material relacionat amb la figura de l’Armand 
Cardona i els llibres que formaven part de la seva biblioteca. No és un fons de lliure accés. 
Conté 4.270  documents i al llarg del 2017 s’han fet 108 préstecs, 39 menys que el 2016. 
 
Racó ciclista (FE) - creat el 2015: té la voluntat d’esdevenir referent a nivell de Xarxa pel que fa 
al ciclisme i la bicicleta.  Amb un total de 189 documents, 13 més que l’any anterior, al llarg del 
2017 s’han fet un total de 55 préstecs, 41 menys que el 2016. 
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Aquest fons especial tan singular disposa de compte a twitter per tal de dinamitzar-ho i, a 
finals de 2017, comptava amb 230 seguidors, 55 més que el 2016. 
 
Teatre i arts escèniques (CI) - creat el 2012: espai sobre les arts escèniques, de manera que els 
ciutadans puguin accedir d’una forma molt fàcil i visual a tot el material que la Biblioteca 
disposa sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest àmbit: obres teatrals, història del 
teatre, l’ensenyament, els escenaris, la indumentària, el  maquillatge i caracterització, dansa, 
circ, enregistraments musicals,  revistes, etc. 
En total es composa de 667 documents, 14 més que el 2016, i s’han realitzat 178 préstecs, 9 
menys que el 2016. 
 
COL·LECCIÓ LOCAL 
 
El total de documents que conformen la Col·lecció local és de 10.155, 273 més que l’any 
anterior (Col·lecció local de les dues biblioteques, més els Autors locals i la Col·lecció Comarcal 
de la biblioteca Armand Cardona). En total s’han fet 706 préstecs, 199 menys que el 2016. 
 
Relacionat amb la Col·lecció local destacar que la Biblioteca Joan Oliva: 

- digitalitza articles de revistes i premsa amb contingut local augmentant el fons local 
accessible en línia a la web de Col·lecció local de Vilanova i la Geltrú i a través del catàleg 
Aladí (de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona). 

- col·labora en l’enriquiment del catàleg Aladí incorporant portades digitalitzades dels 
documents del fons local. 
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4. Serveis i Programes 
 

 

4.1. Dades dels usuaris 
 
El total d’usuaris inscrits a Vilanova i la Geltrú a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona a data 31 de desembre del 2017 és de 36.737 (23.928 a la Joan Oliva + 12.809 ACT). 
Hi ha hagut un total de 1.439 altes d’usuaris (951 a la Joan Oliva i 488 a la Cardona), però tot i 
això ha descendit el nombre d’usuaris amb carnet de les biblioteques per què es va fer una 
neteja a la base de dades d’usuaris de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. 
 

 
 
Suggeriments i queixes 
 
Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú gestionen tant els suggeriments com les queixes dels 
usuaris (directament a l’equipament, en  paper o mitjançant el correu electrònic, a través del 
servei l’Ajuntament t’escolta o a través del servei Ajuda’ns a millorar de la web de les 
biblioteques): 
 
182 són de la Joan Oliva: 

- 150 queixes/suggeriments/consultes i peticions 
- 32 desiderates de fons documental  

   
126 són de l’Armand Cardona: 

- 43 Reserves/renovacions  
- 35 Queixes/suggeriments/consultes 
- 5 Sol·licituds del carnet 
- 43 desiderates 
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Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta personalitzada per part de les 
Directores o el personal de les Biblioteques. 
 

4.2. Préstec (EBiblio). Préstec interbibliotecari/Préstec a entitats 
 

El nombre total de préstecs a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha 
estat de 139.725, amb un descens de 9.247 documents prestats (83.000 a la Joan Oliva i 
56.725 a l’Armand Cardona). 

 

 
 

El servei de préstec EBiblio va ser el 2016 el primer any sencer de funcionament. El 2017 les 
dades han estat les següents: 

● Biblioteca Joan Oliva: 1.542 préstecs (eBooks) i 4 (Audiollibres) 
● Biblioteca Armand Cardona: 446 préstecs (eBiblio) 

 
El servei de préstec interbibliotecari (intercanvi de documents amb altres biblioteques de la 
Xarxa) ha mobilitzat un total de 8.274, 509 més que l’any anterior. 
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El servei de préstec interbibliotecari també s’ofereix a nivell de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 
entre els dos equipaments que conformen la Xarxa de Biblioteques Municipal, però en aquest 
cas és gratuït. 
El transport va a càrrec de personal de la biblioteca Armand Cardona i es realitza dos dies a la 
setmana (dimarts i divendres). 
El moviment total de documents d’una biblioteca a l’altra ha estat de 12.623 documents 
(6.309 de la Joan Oliva a la Cardona i 6.314 a l’inrevés), amb un descens de 1.388 documents 
en relació al 2016. 
 
La biblioteca Joan Oliva ha cedit documents al llarg de l’any 2017 a les següents entitats: 
EMAID (Escola Municipal d’Art i Disseny) - 72 documents; Club de lectura de l’Aula 
Universitària de la gent gran - 94 documents. 
 
Per la seva banda la biblioteca Armand Cardona ha cedit tres lots de documents, dos al Consell 
Comarcal del Garraf: un per la diada de Sant Jordi (70) i l’altre d’infantils a l’octubre (40 
documents) i un a la Sala per l’exposició Fira va de Contes (150) 
 
 

4.3. Servei internet i+ 
 

El Servei internet i+ és gratuït, d’autogestió i permet accedir des de les biblioteques municipals 
a Internet i a eines d'ofimàtica amb els equips instal·lats per aquesta funció. 
El nombre d’usos d’usuaris diferents diaris al 2017 ha estat de 17.507, amb un descens de 
5.403 usos (11.766 a la Joan Oliva i 5.741 a l’Armand Cardona). 
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4.4. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi 
 
Aquest servei permet a l’usuari connectar-se a Internet des del seu ordinador portàtil o altres 
dispositius mòbils gràcies al servei de Wi-Fi (Wireless Fidelity). 
Durant el 2017 han utilitzat aquest servei 34.759 usuaris, un descens de 1.785 respecte l’any 
anterior (15.678 a la Joan Oliva i 19.081 a l’Armand Cardona). 
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4.5. Activitats de foment de la lectura 
 

L’activitat de les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú al llarg del 2017 ha vingut marcada per 

l’important increment en els assistents en les activitats de les biblioteques: 

- amb 10 activitats més (139, per 129 del 2016) s’ha arribat a un total de 8.476 assistents 
(1.719 més que el 2016!). 

D’aquests 3.923 són nens i nenes i 4.553 són adults. 
  
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura amb 10 clubs que han reunit al llarg del 
2017 a 1.197 assistents en les seves 77 sessions. 
 

   

 XBMVNG 

 2016 2017 

Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 

129 139 

Assistents a les activitats 6.757 8.476 

Assistents a les activitats (infantils) 3.416 3.923 

Assistents a les activitats (adults) 3.341 4.553 

 
  
El pressupost destinat a les activitats ha estat de 5.434€ (1.592,90€ a la Joan Oliva, 2.591,10€ a 
l’Armand Cardona i 1.250€ a càrrec de la Diputació de Barcelona - CATCON + Concert de 
Clams). 
 
S’han realitzat un total de 9 guies de lectura i s’han editat 8 punts de llibre. 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 
Al llarg del 2017 s’han ofert 6 Clubs de lectura (45 sessions) amb la participació de 116 inscrits 
(un total de 769 assistents a sessions). 
 
Club de lectura La Crisàlide, Ma. Rosa Nogué 
Club de lectura en francès, Esther Bruna 
Club de lectura juvenil, Fanny Guinart 
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Club de lectura fàcil en francès. Esther Bruna 
Trobades de lectura fàcil en català, Fanny Guinart i Lourdes Escrigas 
Club de lectura L’Oliva negra, Sofia De Ruy-Wamba 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 
Al llarg del 2017 s’han ofert 4 Clubs de lectura (32 sessions) amb la participació de 74 inscrits 
(un total de 428 assistents a sessions). 
 
Club de lectura d’adults - Dissabte, Mercè Foradada 
Club de lectura de Ciència-Ficció (NOU), Victòria Ortiz 
Club de lectura en anglès (NOU), Susanna Garcia-Prieto 
Club de lectura per persones amb Discapacitat Intel·lectual (NOU), Susana Peix 
 
Al llarg del 2017 s’ha deixat de realitzar el programa de ràdio Més content que un gínjol: el 
programa de ràdio infantil de la XBMVNG que s’emetia a CanalBlau ràdio. 

  

4.6. Activitats de formació 
 
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 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, que s’adreça als estudiants des de P3 fins a 6è de primària, 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 2016/17 s’han realitzat 107 sessions, 10 menys que el curs anterior degut a la 
reestructuració en les sessions oferides, amb la participació de 2.750 alumnes, 175 menys. 
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Dins el Programa d’animació educativa s’inclouen les sessions formatives adreçades a 
alumnes de secundària i batxillerat que tenen per objectiu familiaritzar als 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 a l’escola. 
 
El total de sessions de formació de secundària ha estat de 17, 1 menys que el període anterior 
(7 a la Joan Oliva i 10 a l’Armand Cardona), amb l’assistència de 448 alumnes, 10 més que el 
2015/6 (239 a la Joan Oliva per 209 a l’Armand Cardona). 
 
La biblioteca Joan Oliva a més a més va realitzar 3 visites a la llar d’infants (amb un total de 57 
participants entre mares/pares i nens i nenes). 
 
La biblioteca Armand Cardona Torrandell també va oferir una visita a la llar d’infants la 
Baldufa. 
 

4.7. Servei d’Informació i consulta 
 
Serveis comuns a ambdues biblioteques: 
 

● Consulta a sala 
● Servei de préstec i préstec interbibliotecari 
● Informació bibliogràfica 
● Servei d’accés a Internet amb els PC de les biblioteques 
● Serveis d’accés a Internet a través de Wi-Fi 
● Servei de reprografia: la biblioteca Joan Oliva compta amb tres màquines (1 d’elles 

d’autoservei) i l’Armand Cardona compta amb una màquina d’autoservei. 
 

● Servei d’Aules d’Estudi en període d’exàmens. 



 
 

30 
 

 
Servei que s’ofereix conjuntament amb la Regidoria d’Educació, IMET, amb l'objectiu de 
proporcionar als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, un espai idoni on poder estudiar. 
  
Oferint aquest servei, es pretén facilitar un espai  tranquil i acollidor on poder preparar-se per 
a proves de selectivitat, exàmens de final de curs, recuperacions...un lloc on els/les estudiants 
poden assistir amb condicions per a poder estudiar (en horaris no habituals d'obertura al 
públic) i consultar documentació específica. Cal tenir present, però, que les aules d'estudi no 
ofereixen els serveis habituals de les biblioteques. 
 
Al llarg del 2016 cada biblioteca va oferir 17 dies de servei rebent 1.832 estudiants, 151 més 
que el 2016 (640 a la Joan Oliva i 1.192 a l’Armand Cardona, més 16 de l’IES Joaquim Mir). 
 

 
 

Serveis propis de la biblioteca Joan Oliva 
 

● Servei de Biblioteca a l’Hospital 
Al Centre de Dia Masbau, Residència Els Josepets, CAPI de Baix a Mar. La biblioteca els 
ofereix activitats cultural i servei de préstec de lots de documents. 

 
● Servei de préstec interprovincial 

Permet oferir i demanar en préstec  els documents que no es troben a la xarxa. Al 2017 
ha gestionat 19 documents (4 menys que el 2016).  

 
● Servei de central de préstec interbibliotecari a Vilanova i la Geltrú (biblioteques 

públiques de la Diputació de Barcelona). 
 

● Servei de suport a les biblioteques municipals de  l’Escola municipal d’Art i Disseny 
EMAID i l’Escola municipal de música Mestre Montserrat. A les dues biblioteques es fa 
suport d’assessorament bibliotecari. A la biblioteca de l’EMAID es fa també servei de 
préstec de lots de documents mensuals. 



 
 

31 
 

Al 2017 s’han prestat 8 lots de documents a l’EMAID i a l’Escola de música s’han ofert 8 
llistats de bibliografia recomanada (la mateixa xifra que el 2016). 

 
Serveis propis de la biblioteca Armand Cardona 
 

● Bústia de devolució de préstec les 24 hores. Aquest servei només l’ofereix la biblioteca 
Armand Cardona i enguany el total de devolucions ha estat de 7.557 (6.134 documents 
de la Cardona i 1.423 de la Joan Oliva), amb una disminució de 1.184 documents en 
relació al 2016. 

 
● Servei de vending d’aigües. 

 
● Sales de treball: 1.162 usuaris, 70 menys que el 2016. 

 
 

4.8. Punts de servei extern 
 
Des de l’any 2008 la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ofereix un punt 
de servei extern que rep el nom de BIBLIOMERCAT. 
Instal·lat al porxo del Mercat de Mar neix amb la voluntat d'apropar la lectura als ciutadans, 
donant a conèixer la biblioteca amb tota la seva oferta de serveis d'informació, formació i 
lleure entre els ciutadans no usuaris, potenciant la lectura i el servei de préstec fora dels 
espais habituals. 
 
Es tracta d'un servei gratuït i obert a tothom al Barri de Mar, i és obert de 10 a 13 h tots els 
divendres, excepte els festius. Ofereix el mateix que qualsevol biblioteca pública: préstec i 
consulta de fons de llibres i publicacions periòdiques, la possibilitat de fer-se el carnet 
d'usuari, i de 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. 
 
El Bibliomercat consisteix en un carro amb capacitat per a uns 300 documents, on predominen 
els llibres i DVD's infantils, les novel·les i DVD's d'adult, llibres de cuina, còmics i revistes. 
Aquest servei de biblioteca mòbil és el mateix que es pot trobar a d'altres poblacions amb el 
nom de bibliopiscina, biblioplaça o biblioplatja. 
 

 Resum de dades 
 2016 2017 

Dies de servei 42 41 
Visitants 1.434 1.380 
Carnets nous 8 4 
Usuaris de préstec 1.109 1.062 
Préstecs 1.845 1.567 

 
El servei de Bibliomercat està consolidat i amb una valoració molt positiva per part dels 
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usuaris doncs en molts casos és la única possibilitat que tenen per accedir al servei de 
biblioteca pública de la ciutat. 
 

4.9. Serveis virtuals 
 

Un del punts forts de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú és la forta 
presència a nivell virtual, tant pel que fa als serveis que es presten mitjançant la web com en la 
presència a les xarxes socials (blogs, facebook, twitter, pinterest, slideshare, spotify, prezi,...) i 
en la generació de continguts associats (notícies, guies de lectura, processos de 
digitalització,...). 
 
Web 
La pàgina web de la XBMVNG és el portal d’entrada als diferents serveis virtuals que ofereixen 
les biblioteques de la ciutat. La home dona accés a tota aquella informació relacionada amb 
activitats, notícies i accessos als blogs, xarxes socials, guies de lectura i molts altres recursos. 
Al llarg del 2017 ha enregistrat 7.226 visites. 
Per la seva banda l’espai de la Joan Oliva va arribar a les 7.246 visites, mentre que el de 
l’Armand Cardona assolí 4.706. 
 
Web de col·lecció local 
Espai dedicat a la col·lecció local de la ciutat i que ens apropa informació i fons documental 
localitzat a les biblioteques de la ciutat, a l'Arxiu Comarcal del Garraf i a la Biblioteca Victor 
Balaguer. 
Es va crear el gener de 2015 i al llarg del 2017 ha registrat 463 visites, 342 menys que el 2016. 
 
Blogs 
La XBMVNG disposa dels dos blogs que a continuació es descriuen i han comptabilitzat en 
comú al llarg del 2017 han registrat 505.669 visites. 
 
BiblioBlog – Fora del prestatge 
És el blog de la biblioteca Joan Oliva i en el qual apareixen notícies sobre activitats, novetats i 
esdeveniments d’actualitat. Al llarg del 2017 va rebre 308.261 visites. 
 
BiblioBlog – Una mar de lletres 
És el blog de la biblioteca Armand Cardona i en el qual apareixen notícies sobre activitats, 
novetats i esdeveniments d’actualitat. Al llarg del 2017 va rebre 197.408 visites. 
 
Facebook 
Xarxa social triada per les Biblioteques per donar més difusió a les seves activitats, 
esdeveniments, etc. 
A finals de 2017 es comptava amb 2.910 seguidors i al llarg de l’any es varen fer 778 
publicacions. 
 
Twiter 
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Aquesta eina de 'microcomunicació' (només admet 160 caràcters) persegueix els mateixos 
objectius de la resta de xarxes socials de les BibliotequesVNG: major difusió i interacció amb 
els usuaris.  
Al llarg del 2017 s’han fet 595 piolades i a 31 de desembre de 2017 es comptava amb 1.390 
seguidors (273 més que a finals de 2016). 
 
Aquestes són les principals xarxes socials de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú, tot i que 
també es té presència en d’altres com Issuu, Flickr, Pinterest, Prezi, Slideshare, Spotify o 
Youtube. 
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5. Relacions amb altres entitats 
 

 

 
Al llarg de l’any 2017 s’han realitzat un total de 139 activitats (67 a la biblioteca Joan Oliva per 
72 a la biblioteca Armand Cardona) amb un total de 8.476 assistents (4278 a la biblioteca 
Joan Oliva per 4198 a la biblioteca Armand Cardona). 
 
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura amb 10 clubs que han reunit al llarg del 
2017 a 1.197 assistents en les seves 77 sessions. 
  
Col·laboració en la realització d’activitats 
En aquest apartat cal destacar la forta relació de la XBMVNG amb els serveis i departaments 
municipals (al llarg del 2017 s’han desenvolupat activitats amb la col·laboració de les 
regidories d’Educació, Equitat, Participació i Salut, Serveis Socials, Gent Gran, Economat de 
VNG, el Consell Comarcal del Garraf, l’Arxiu Comarcal del Garraf, Teatre Principal, ECMM 
Mestres Montserrat, el Consorci per a la Normalització Lingüística del Garraf, l’EMAID, l’IMET, 
Canal Blau i el Mercat de Mar), així com amb les entitats i fires vilanovines (Associació pel 
Foment de la Lectura Infantil i Juvenil Judit Sendra García - Conte va! Va de contes, 
Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva del Garraf, Temps de vi, Escola Freqüències, 
Amical Wikimedia, col·lectiu poètic La lluna en un cove, Institut d’Estudis Penedesencs, 
Associació Artimanya Artistes, Associació Amics del Drac de la Geltrú, Moixiganga de Vilanova 
i la Geltrú, Associació Mezclate Conmigo, Associació Cultural Vilavern, Amics de la Gent Gran, 
Federació d’Associacions pel Carnaval, ADEPG Dones d’empresa Penedès-Garraf, Associació 
El Singlot, Ball de Diables, Colla de Geganters, Drac de la Geltrú, Ball Torre d’Enveja, 
Bordegassos de Vilanova, Grup de Filosofia del Garraf, VNG inclusió, ONCE, Mossos 
d’Esquadra, Confederació Española de Fotografia, Museu del Ferrocarril, Escola Volerany, 
Escola Arjau Iafammg). 
  
Entitats i empreses de fora de la ciutat: Fundació Vodafone, Fundació Pere Tarrés, ESCAC, 
Fundació Privada Institut de la Llengua de Signes de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, DO Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, 
Marató de TV3, Reptilian Cervesa Artesanal, Boteria Torner, Gran Teatre del Liceu, Federació 
Salut Mental de Catalunya. 
 
Editorials:  El Cep i la Nansa, La Topera, Maeva, Combel, Efadós, La Pulga con gafas i Baula, 
Editorial Alrevés i Libellista, Flamboyant, Columna i Alba. 
  
Empreses i negocis de la ciutat: Llibreria La Mulassa, Llorens llibres, Caves Jaume Serra, 
Catanies Cudié, Centre Fuji, Scaparium, Vins Aviñó, Plugin Solucions Informàtiques, 27 forns 
de pa de la ciutat, Celler les Parellades, Patates Piqué, Formatgeria del Garraf, Gelats Llorens, 
Xarcuteria Germans Montfort, L’Imperfecte i Kids & Us Vilanova. 

 
Cessió d’espais 
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Les biblioteques municipals compten amb espais que sovint es cedeixen a entitats o a 
departaments de l’Ajuntament per tal de reunir-se o fer algun tipus d’activitat al marge de les 
programades per les mateixes biblioteques. 
La regulació dels mateixos es fa en virtut de l’Ordenança fiscal 22: taxa per a la utilització 
d’edificis municipals i altres instal·lacions. 
 
Durant el 2017 s’han cedit: 
 

- 10 vegades l’Aula multimèdia de la biblioteca Joan Oliva 
 
Pel que fa a la biblioteca Armand Cardona en total els seus espais s’han cedit 42 vegades, 
repartits de la següent manera: 
 

- 6 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
- 38 vegades les Sales de treball de la biblioteca Armand Cardona 
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6. Difusió del servei bibliotecari 
 

 

 
Són diferents els canals que la Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú utilitza 
per difondre i fer arribar la informació relacionada amb els seus serveis i les seves activitats a 
la ciutadania. 
 
Bimensualment s’edita un programa amb les activitats i els clubs de lectura que organitzen 
les biblioteques (en total 6 a l’any). Cada programa és editat des de les biblioteques i imprès 
amb el servei de reprografia de l’Ajuntament (Serveis Generals). 
 
A més, pel que fa a difusió en format paper, a banda dels cartells i fulletons que s’utilitzen per 
difondre les activitats, també se’n fan eventualment tiratges extraordinaris amb motiu 
d’activitats destacades: Setmana del Món laboral, Concurs NegrOliva, Concurs infantil de 
Punts de llibre, activitats al voltant del Temps de vi...  
 
A nivell virtual, mitjançant internet, es fan ús dels recursos esmentats a l’apartat de Noves 
tecnologies, destacant la pàgina web, els blogs i les diferents xarxes socials (especialment 
facebook i twitter). 
 
En aquest sentit és important ressaltar les notes de premsa d’aquelles activitats i iniciatives 
més destacades que es fan arribar al departament de Comunicació de l’Ajuntament i que es 
difonen mitjançant la web del propi Ajuntament i als diferents mitjans de comunicació de la 
zona: Diari de Vilanova, EixDiari, CanalBlau, La Fura, El 3 de 8, Onda Cero... 
 
Això es complementa amb l’agenda de l’Ajuntament, on s’introdueixen totes les activitats de 
les biblioteques, el Butlletí digital de la XBMVNG i mailings específics relacionats amb 
activitats concretes que es volen destacar, habitualment relacionats amb els fons especials: 
Armand Cardona Torrandell, ciclisme, música, gènere negre... 
 
El Butlletí de les BibliotequesVNG (a data de 27 de maig de 2017) el reben 3.073 usuaris 
(mensualment s’actualitza el llistat de receptors). L’enviament es fa quinzenalment des del 24 
de gener de 2014 i, a tall d’exemple, el darrer butlletí enviat (amb data de 26 de maig de 
2017) el varen obrir el 88% ( 2.704 persones) i enllaçaren el 42% (1.290 persones). 
 
A continuació es fa una relació de les aparicions en els principals mitjans de comunicació de la 
zona: 
 
Aparicions a la premsa escrita (tan en paper com digital): 159 vegades (74 la Joan Oliva, 18 en 
paper i 56 en digital, i 85 l’Armand Cardona, 20 en paper i 65 en digital). 
 
Aparicions a la ràdio: 3 en total (2 a la Joan Oliva i 1 a l’Armand Cardona). 
 
Aparicions a la televisió (CanalBlau): 12 
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● Les biblioteques de Vilanova aposten aquest 2017 per promoure la inclusivitat 

● La Joan Oliva entrega els premis als millors microrelats de gènere negre 
 

● Vilanova, a punt d’aprovar el seu Pla Municipal de Biblioteques 2017 - 2020 
 

● Les biblioteques de Vilanova organitzen la Viquimarató de la Festa Major 
 

● Els autors locals amb noves publicacions es troben a Vilanova en la Tertúlia de Sant Jordi 
 

● Tertúlia Sant Jordi 2017 
 

● Fotografia la Festa Major pot tenir premi 
 

● La faceta fotogràfica d’Alexandre de Cabanyes arriba a la biblioteca Joan Oliva 
 

● Es projecta en públic el documental sobre Alexandre de Cabanyes realitzat el 1967 
 

● Les biblioteques de Vilanova se sumen al projecte Labdoo 
 

● ‘Més panxa poc cap’, una exposició que busca experiències i amb l’art i la salut mental 
 

● Les biblioteques de Vilanova més inclusives 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

 
L’activitat de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú en aquests propers 
anys ve marcada pel desenvolupament del Pla Municipals de Biblioteques 2017-2020 aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el mes de març de 2017. 
 
En aquest sentit, i 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’haurà de vetllar per 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. 
 
Això es visualitza en el Pla estratègic que alhora es concreta 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.  
 
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. 

- 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. 
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- 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. 

 
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. 
 
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 
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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. 
- 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. 

- 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. 

 
2.3. 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. 
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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. 
 
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. 
 
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...). 

- 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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1. Resum estadístic i annexos 
 
 

 
 
Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú (XBMVNG) 
 
 
 XBMVNG 
 2016 2017 Variació 
Població àrea influència 65.972 66.077  
Fons documental 131.906 132.368 + 462 

Volums per habitant                          1,99 2  

Hores d’obertura 4.396 4.334  

Altes d’usuaris 1.480 1.439  

Número de visitants 237.794 247.287 +9.493 
Mitjana diària de visitants 430 446  
Número de préstecs 148.792 140.795 -7.997 
Mitjana diària de documents 
prestats 

 
268 

 
240 

 
 

Préstec interbibliotecari (PI) 7.765 8.274 +509 
Usuaris servei Wi-fi 36.544 34.759 -1.785 
Sessions servei Internet 22.910 17.507 -3.290 
Visites web 14.343 19.620  
Visites blog 250.657 499.449  

 
 
 
Comparativa: Biblioteca Joan Oliva – Biblioteca Armand Cardona 
 
 

Joan Oliva Armand Cardona 
2016 2017 2016 2017 

Població àrea influència 65972 66077 23815 23849 
Fons documental (sense 
revistes) 73270 72534 58636 59834 
Títols de revista 189 162 128 92 
Títols de premsa diària                         11 11 9 8 
Volums per habitant                        1,11 1,10 2,46 2,51 
Dies d’obertura 276 279 278 275 
Hores d’obertura 2428 2378 1968 1956 
Altes d’usuaris 988 951 492 488 
Número de visitants 141757 157513 96037 89774 
Mitjana diària de visitants 514 565 345 326,45 
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Número de préstecs 87795 84.070 60997 56.725 
Mitjana diària de documents 
prestats 338 301 219,41 206.28 
Préstec interbibliotecari (PI) 4346 4634 3419 3640 
             Documents deixats 1338 1720 1703 1512 
             Documents rebuts 3008 2914 1698 2128 
Usuaris servei Wi-fi 16725 15678 19819 19081 
Sessions servei Internet 12924 11766 9986 5741 
Visites web 8975 7653 5368 4804 
Visites blog 141852 303260 108805 196189 
 

 
Activitats, formacions a les escoles i aules d’estudi 
 
 

 XBMVNG 
 2016 2017 
Activitats d’animació i de foment de 
la lectura 

129 139 

Assistents a les activitats 6.757 8.476 

Assistents a les activitats (infantils) 3.416 3.923 
Assistents a les activitats (adults) 3.341 4.553 
Formació d’usuaris* 
 

  

Visites primària (PAL). Curs 2014-15 117 107 

Visites secundària (PAE). Curs 2014-
15 

18 17 

Visites totals 
 
Nombre alumnes primària 
 

135 
 

3.042 

124 
 

2.970 

Nombre alumnes secundària 
 
Alumnes totals 

438 
 

3.480 

448 
 

3.418 
   

Dies d’obertura de les aules d’estudi 17 17 

Usuaris aules d’estudi nocturn 1.681 1.832 
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Altres serveis 
 XBMVNG 
 2016 2017 
Retorn de documents entre 
les biblioteques de Vilanova   
  Devolucions ACT a JOM 6.134 6.314 
  Devolucions JOM a ACT 7.877 6.309 
Mercat de Mar   
            Dies d’obertura 42 41 
            Carnets nous 8 4 
            Usuaris de préstec 1.109 1.062 
            Préstecs 1.845 1.567 

Amics facebook 2.984 2.975 

Seguidors twitter 1.113 1.418 
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ANNEX 1 – Dossier de premsa i imatges destacades 
 
Les Biblioteques municipals de VNG participen al projecte biblioteques inclusives 
Xarxa de Biblioteques Municipals – 2017 
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5è concurs de microrelats Negroliva 
Biblioteca Joan Oliva – Gener/Febrer 2017 
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Vilanova i la Geltrú apunt per aprovar el Pla Municipal de Biblioteques 2017-2020 
Xarxa de Biblioteques Municipals – Març 2017 
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Vermuts musicals a la terrassa dels llimoners 
Biblioteca Armand Cardona – Març 2017 
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Tarda ciclista al @racoclista 
Biblioteca Armand Cardona – Abril 2017 
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Tallers infantils de Festes vilanovines online al blog ‘Fora del prestatge’ 
Biblioteca Joan Oliva - 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 
 

Nou Club de lectura de Ciència-ficció 
Biblioteca Armand Cardona – Juliol 2017 
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La Joan Oliva potencia la creació literària 
Biblioteca Joan Oliva – Setembre 2017 
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Es convoca la primera edició del Premi Menjallibres 
Xarxa de Biblioteques Municipals – Setembre 2017 
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Exposició fotogràfica amb motiu de l’any Alexandre de Cabanyes 
Biblioteca Joan Oliva – Octubre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 
 

Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú col·laboren amb el projecte Labdoo 
Xarxa de Biblioteques Municipals – Octubre 2017 
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El LiceuBib arriba a Vilanova i la Geltrú 
Biblioteca Armand Cardona – Novembre 2017 
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