
 
 

0  

MEMÒRIA 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Biblioteca Joan Oliva i Milà Biblioteca Armand Cardona Torrandell 



 
 

1  

Sumari 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 2 

2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL 3 

3. RECURSOS 

3.1. Recursos humans.............................................................................................7 

3.2. Recursos d'infraestructures / Edifici-equipaments .........................................10 

3.3. Recursos econòmics .......................................................................................12 

3.4. Fons documental............................................................................................13 

4. SERVEIS I PROGRAMES 

4.1. Dades dels usuaris..........................................................................................16 

4.2. Préstec. Préstec interbibliotecari / Préstec a entitats......................................18 

4.3. Servei internet i+............................................................................................20 

4.4. Servei d’accés a internet a través de la xarxa Wi-Fi.........................................20 

4.5. Activitats de foment a la lectura.....................................................................21 

4.6. Activitats de formació ....................................................................................24 

4.7. Servei d'informació i consulta.........................................................................26 

4.8. Punts de servei extern....................................................................................27 

4.9. Serveis virtuals...............................................................................................28 

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 31 

6. DIFUSIÓ DEL SERVEI BIBLIOTECARI 32 

7. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 33 

8. RESUM ESTADÍSTIC I ANNEXOS 36 

Annex 1 - Col·laboracions de la XBMVNG en la realització d'activitats ..................40 

Annex 2 - Imatges d'activitats destacades.............................................................49 

Annex 3 - Recull de premsa...................................................................................66 
 
 
 



 
 

2  

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 65.972 habitants, segons la revisió de padró municipal de 2016. 
 
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. 
 
L’acció del 2016 ha vingut marcada pel desenvolupament del Pla Municipal de Biblioteques 
2017-2020. Es tracta d’un procés reflexiu, realitzat amb la implicació de l’equip de treball de 
les biblioteques i amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona i de la Comissió de Lectura Pública, òrgan assessor de les biblioteques 
a nivell de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu fonamental de dotar un marc d’evolució i 
consolidació del servei bibliotecari a nivell de Vilanova i la Geltrú per tal de adaptar-lo de 
forma òptima a les necessitats de la ciutadania 
 
Pel que fa a l’activitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals s’evidencia la importància 
creixent de les biblioteques com un espai d’efervescència cultural i augmenten tant els 
assistents a les activitats de promoció cultural, incrementant-se en més de 500 persones, els 
membres dels Clubs de lectura, arribant gairebé als 200, s’incrementen els participants en les 
formacions a les escoles (PAL i PAE) i també els usuaris de les Aules d’estudi. 
 
En quant als usos dels serveis més tradicionals destacar que s’estabilitza el volum de préstecs 
(148.792, similar al del 2015), es manté els descens pel que fa a visitants (237.794) i es veu 
un augment considerable dels usuaris dels serveis de WiFi, d'Internet I+ i dels continguts 
generats a les xarxes socials. El 2016 s’han fet 1.480 altes d’usuaris i el fons documental ha 
superat els 130.000 documents, arribant a una ratio de 2 documents/habitant. 
 
Una mostra significativa dels resultats que s’amplien a la memòria del 2016 són els següents: 
 
S’han fet 1.480 altes d’usuaris a les biblioteques municipals: 
 

- 988 altes d’usuaris a la Joan Oliva 
- 492 altes d’usuaris a l’Armand Cardona 

 
El nombre de visites ha estat de 237.794, disminuint en 14.015 el nombre de visites. 
Distribuït de la següent manera: 
 

- 141.757 visites a la Joan Oliva 
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- 96.037 visites a l’Armand Cardona 
 
El fons documental ha arribat als 131.906 documents, amb un increment de 2.755 
documents. Distribuït de la següent manera: 
 

- 73.270 documents a la Joan Oliva 
- 58.636 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 148.792, amb un descens de 670; distribuït de la següent 
manera: 
 

- 87.795 préstecs a la biblioteca Joan Oliva 
- 60.997 préstecs a l’Armand Cardona 

 

2. Objectius i principals línies de treball* 
 

 
Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú 
* La numeració segueix l’ordre del Pla d’acció 2016 

 
1.  Pla estratègic de la Xarxa de Biblioteques Municipals 2015-2018 (passa a 2017-2020) 
Grau d’assoliment: completat. S’ha fet la diagnosi de la XBMVNG, la proposta d’accions de 
millora i s’ha elaborat el document. Finalitzada l’elaboració del document, resta pendent 
la seva aprovació per JGL (finalitzat gener 2017; previst pel juny de 2016). 
  
2. Ampliació del servei de biblioteca a l’Hospital 
Grau d’assoliment: completat. S’ha ampliat l’atenció de biblioteca i la col·laboració de 
voluntaris al CAPI de Baix a Mar i a la Residència Els Josepets, a més del Centre de Dia 
Masbau. 
  
3. Aparadors com a eina de difusió i màrqueting 
Grau d’assoliment: completat. Es va realitzar la formació i al llarg del 2016 s’han realitzat 
aparador destacats en efemèrides com carnaval, Sant Jordi, Nadal i associats als fons 
especials de cada biblioteca entre d’altres. 

  
5. El cinema com a dinamitzador cultural 
Grau d’assoliment: desigual. Accions dinamitzadores: Cicle de xerrades Aula de Cinema, 
amb la col·laboració de l’ESCAC i la XBM (4 xerrades amb una 60a de participants), Club de 
Cinema (donat de baixa per manca de participació) i BiblioClub/Filmoteca (amb una 
participació satisfactòria de més de 50% de les places disponibles). Això no s’ha vist 
reflectit en el préstec d’audiovisual (disminució d’un 1% a la Joan Oliva –el 2016 només ha 
incorporat els DVDs provinents de la DiBa, sense inversió municipal) i d’un 18% a l’Armand 
Cardona (els mesos de novembre/desembre es va retirar el fons per robatoris). 
  
7. Dinamització de la secció de petits lectors 
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Grau d’assoliment: completat. Al llarg de l’any s’han realitzat accions adreçades a aquest 
públic consolidant-se activitats com l’Hora del conte dels Menuts (Joan Oliva) o el 
Ballmanetes (Armand Cardona), acompanyades d’exposicions de fons i l’elaboració de 
seleccions de documents. 
  
8. Foment de la lectura per a nois i noies de 9 a 14 anys 
Grau d’assoliment: completat. S’han organitzat dos concursos adreçats a aquest públic, 
fent-se difusió a les escoles: Tintín (Joan Oliva) i Doraemon (Armand Cardona). Difusió del 
‘Passaport de Lectura Genius’ entre els nens i nenes de 8 a 12 anys. 
  
10.  Accions de millora en l’accessibilitat. Biblioteca inclusiva. 
Grau d’assoliment: desenvolupant-se. S’ha participat activament en els grups de treball 
del projecte impulsat per la Generalitat i en les jornades organitzades al mes de 
novembre. S’ha proposat i organitzat una exposició itinerant, de fons documental infantil, 
a les biblioteques del PEGA i s’ha establert una programació mensual (gener ACT i 
desembre JOM) dedicada a la inclusivitat. 
  
12. Viquipèdia com a eina de promoció de la cultura popular i tradicional 
Grau d’assoliment: completat. Es va prendre part activament i amb un resultat satisfactori 
de participació a la Viquimarató fotogràfica del Garraf/Penedès amb la qual es varen 
incorporar més de 90 fotografies relacionades amb aquest àmbit i en la que participaren 
19 usuaris. 
  
13.  El canal YouTube com impulsor de nous productes de comunicació 
Grau d’assoliment: no completat. No s’ha realitzat la formació prevista i tampoc es disposa 
de les eines necessàries per poder editar vídeos ajustats a les necessitats de les 
biblioteques. 
 
Altres aspectes a destacar 
 
Participació de les biblioteques públiques de la comarca al seminari Repensem i 
actualitzem les biblioteques escolars: cinc actuacions estratègiques, conjuntament amb 
el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf i les Biblioteques Escolars de la comarca. 
Nova proposta formativa, fruit de la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del 
Garraf i les biblioteques públiques de la comarca del Garraf, que s'adreça als professionals 
de les biblioteques escolars. 
 
Participació al Projecte LaBo (en col·laboració amb la UPC i la seva biblioteca). Projecte 
transversal, Biblioteques Públiques – Biblioteques Universitàries, que té per objectiu 
potenciar les biblioteques públiques de Catalunya com a centres amb continguts i serveis 
per l’estudi i la recerca dels usuaris i ciutadans per contribuir al desenvolupament de la 
biblioteca pública. 
 
Sant Jordi & Autors locals 
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Al 2016 es va realitzar una Taula rodona (amb la col·laboració de CanalBlau) amb 
protagonisme pels autors locals que es va fer coincidint amb St Jordi i que es va 
acompanyar amb l’exposició “Retrats de novetats” que va difondre les novetats dels 
autors vilanovins. Pel 2017 la voluntat és mantenir i millorar aquesta proposta. 

  
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 
● Programa de ràdio de les BibliotequesVNG – Més content que un gínjol 
● Servei de préstec interprovincial i entre les biblioteques de la XMBVNG 
● 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 com la Setmana del Món laboral (de la qual el 2016 es va celebrar la 

3a edició) i la promoció del Gènere Negre (Joan Oliva) amb activitats com els Concursos 
literaris de microrelats. 

● Participació en el projecte Codeclub (Generalitat de Catalunya) i als Tallers de mòbils per 
a majors de 55 anys 

 
Biblioteca Joan Oliva i Milà* 

  
9. Nous clubs de lectura (biblioteca Joan Oliva i Milà) 
Grau d’assoliment: Completat. S’ha creat dos nous clubs de lectura. 
 

-El Club de lectura de gènere negre L’Oliva negra: s’han omplert totes les places 
ofertades, S’ha disseny un logo identificatiu del club i un punt de llibre. S’ha ofert 
una de els sessions amb presencia de l’autor el llibre del qual es comentava ala 
sessió. 
-El Club de lectura Fàcil en francès: s’han omplert totes les places ofertades. S’ha 
dissenyat un logo identificatiu del club i un punt de llibre. Una de les sessions es 
farà conjunta amb l’altre club de francès de la biblioteca per compartir lectura i 
establir nexes de relació entre ambdós clubs. 

 
11. Actuacions a l’edifici i espais de la biblioteca Joan Oliva 
Grau d’assoliment: no completat. 
 
Altres aspectes a destacar 
 

-S’han digitalitzat tots els articles de revistes de Col·lecció Local buidats al catàleg de la xarxa 
de Biblioteques Municipal de la Diputació de Barcelona, fent-los accessibles en línia a text 
complert des d’aquest mateix catàleg i des de la web de Col·lecció local de Vilanova i la 
Geltrú.  
-S’ha publicat la setena edició de la Guia de fons local Comarca del Garraf en col·laboració 
amb les biblioteques de la comarca.  
-S’ha finalitzat l’enriquiment del catàleg amb la digitalització de les cobertes del fons de 
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col·lecció local retrospectives. Es segueix al dia amb les noves publicacions. 
 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell* 
  
4.    Nou fons especial “Fet a mà” (biblioteca Armand Cardona Torrandell) 

Grau d’assoliment: completat. Identificació d’un espai a la biblioteca que reuneix tot el 
fons relacionat identificant-lo amb un pictograma. S’ha dinamitzat amb activitats, 
exposicions, adquisició i difusió de novetats i elaboració de seleccions documentals, ‘Fes-
ho tu mateix’, i s’ha decorat seguint la tendència dels aparadors culturals. 
 
6. La comicteca: dinamització del còmic a la biblioteca (biblioteca Armand Cardona 
Torrandell) 

Grau d’assoliment: completat. S’ha creat una BBDD d’autors de la zona del Penedès i 
Garraf i s’ha produït una exposició que itinerarà per les biblioteques de la zona i on ha 
col·laborat la botiga de còmics local. Altres accions: programa especial MCQG, amb motiu 
del Saló del Còmic, activitats infantils i una guia de còmic infantil. Especial atenció al còmic 
fet per dones: actualització de la guia ‘Dones de còmic’, exposició i xerrada sobre una 
autora pionera al març. Adquisició de fons gràcies a una dotació de les Biblioteques de la 
Generalitat. 
 
Altres aspectes a destacar 

 
- S’ha creat una BBDD d’autors de la zona del Penedès i Garraf i s’ha produït una 

exposició que itinerarà per les biblioteques de la zona i on ha col·laborat la botiga de 
còmics local. Altres accions: programa especial MCQG, amb motiu del Saló del Còmic, 
activitats infantils i una guia de còmic infantil. Especial atenció al còmic fet per dones: 
actualització de la guia ‘Dones de còmic’, exposició i xerrada sobre una autora pionera 
al març. Adquisició de fons gràcies a una dotació de les Biblioteques de la Generalitat. 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES A DESENVOLUPAR DURANT EL 2017 - XARXA MUNICIPAL DE 
BIBLIOTEQUES VNG 
  
PUJA AL TREN! Promoció lectora a primària (de 9 a 12 anys). 
Concurs que té per objectiu fomentar la lectura entre els infants d’aquesta franja d’edat i 
promoure les biblioteques públiques com un recurs útil i proper als estudiants. 
  
Promoció lectora a secundària (de 13 a 15 anys). 
S’està treballant, conjuntament amb l’IMET i les biblioteques escolars de secundària, per 
tal d’implementar una línia de promoció lectora per 1r i 2n d’ESO que possibiliti la seva 
inclusió dins el PAL (Pla d’Animació Lectora) al curs 2017/8. 
  
Biblioteques Inclusives. 
Després d’un any de tasca teòrica el 2017 serà l’any d’impulsar la inclusivitat a les 
biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú amb accions al llarg de tot l’any i amb la 
voluntat d’incorporar-les al dia a dia de les biblioteques. 
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Biblioteques Públiques & Viquipèdia: la Festa Major i els Balls Populars. 
Amb la voluntat de promoure la cultura popular i difondre la col·lecció local s’engegarà un 
nou projecte en col·laboració amb el Dept. de Cultura i amb les associacions gestores dels 
balls participants al Cercavila de Festa Major. 
  
Cinema infantil i familiar (Grup PeGa Infantil). 
Treballar conjuntament per dinamitzar el fons audiovisual d’aquest àmbit de les 
biblioteques i promocionar-lo al llarg de l’any amb exposicions, guia de lectura i elaboració 
d’informació i recomanacions sobre novetats i pel·lícules més destacades. 
  
Pla de Comunicació Extern. 
Amb l’objectiu de millorar la comunicació amb la ciutadania s’han d’estudiar millor les 
eines i el canals de comunicació de les biblioteques. Redacció final del Pla Social Media 
(per regular l’ús de les XXSS). 
  
Pla de Comunicació Intern. 
Amb l’objectiu de millorar la comunicació interna de la XBMVNG i dels diferents 
treballadors, grups de treball, etc. s’han d’establir nous protocols que regulin aquesta i la 
facin més oberta i fluida. En aquest sentit és important tenir en compte les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies: Google drive, fòrums.... 
  
Col·lecció local. 
Partint de la Política de Col·lecció Local ja existent s’ha d’actualitzar amb 
l’homogeneïtzació d’aquells aspectes que siguin susceptibles de treballar-se conjuntament 
i s’han de valorar possibles accions a incorporar en la tasca que ja es desenvolupa per tal 
de promoure-la entre la ciutadania. 
 

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 2016 s’ha comptat amb un total de 19,78 jornades senceres (10,70 a la Joan Oliva 
i 9,08 a l’Armand Cardona) i 1 coordinador de Foment a la lectura. 
 
Aquests llocs de treball es distribuïen al llarg del 2016 de la següent manera: 
 

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

Cardona) 
- 1 tècnica de cultura (a la biblioteca Armand Cardona) 
- 17 tècnics auxiliars de biblioteca (10 a la biblioteca Joan Oliva i 7 a la biblioteca 

Armand Cardona) 
 
S’ha pogut comptar amb les itinerants de la Zona, amb la següent distribució: 
 

● 30 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 de 37:30h pendent de convocar des del novembre de 2014 queda 
coberta el mes d’abril de 2017. Queda pendent de convocar la plaça de bibliotecari/a 
corresponen a la jubilació del mes d’octubre de 2016. 
 
Durant el 2016 s’incorpora a la biblioteca una auxiliar tècnica i una tècnica auxiliar de la 
biblioteca es trasllada a un altre departament de l’ajuntament. 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
Des del 3 d’octubre del 2016 la biblioteca compta amb un auxiliar de biblioteca més, en 
Severo Fuentes, que va demanar canvi de lloc de treball i va escollir la biblioteca Armand 
Cardona i Torrandell. Arrel d’aquesta incorporació i d’altres aspectes com el treball en 
xarxa, es creu important fer una re-estructuració del personal durant el 2017. 

 
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: 
 
Coordinador de Foment a la lectura: 
 

● Habilitats directives per a les direccions de biblioteca: Rol directiu, 12 hores 

● Habilitats directives per a les direccions de biblioteca: Gestió d'equips, 12 hores 

● Habilitats directives per a les direccions de biblioteca: Gestió pressupostària, 12 

hores 

 
Els treballadors de la biblioteca Joan Oliva al llarg del 2016 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 
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● 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 
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, Neus 
Gallofré i Francesc Moreno 
 
Prestatges virtuals al projecte Biblioteca Virtual de la DIBA 
Prestatge virtual de cinema: Beatriz Garcés 
Prestatge virtual Gènius: Pilar Galve 
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Prestatge virtual d’Espais naturals: Teresa Forcadell 
 
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 
 
ASSITÈNCIA A SEMINARIS I CONFERÈNCIES: 
 
Jornada Biblioteques Inclusives - 28 de novembre a la biblioteca Jaume Fuster de 
Barcelona: 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 restaurat els elements de fusta deteriorats dels balcons. 
S’han ampliat les prestatgeries de part del mobiliari de la sala infantil. 

   S’han sanejat les humitats de l’entrada. 
S’ha pintat la porta de l’entrada principal. 
S’han pintat dotze portes de diferents espais de la biblioteca. 
S’ha millorat el cadenat de subjecció de les finestres de l'entresol. 

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

 
● S’ha comprat un equip de so (xarxa) 
● S’ha comprat una càmera de fotos, un moble per DVD’s, una prestatgeria pel magatzem. 
● S’ha col·locat cinta antilliscant en els esglaons de la biblioteca. 
● S’ha reparat l’ascensor principal (2017), pendent de reparació des de l’octubre de 2016. 

 
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. 

● Millorar el sistema d’antifurts de la porta principal de la biblioteca per facilitar 
l’evacuació i l’accés. 

● 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. 

● Comprar ordinadors per l’aula multimèdia. 
● 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 

normalitzats per millorar l’accessibilitat. 
● Col·locar una porta d’accés de vidre corredora a la sala infantil per facilitar l’accés.  
● 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, dos 
requeriments que calen per mantenir una higiene correcta del servei públic. 

● 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, tot i que al llarg del 2016 s’han demorat bastant les actuacions. 

● S’ha comprat un equip de so (Xarxa) 
  

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 i substitució del seu mobiliari. 
● Substitució dels vidres de la biblioteca per doble vidre (estalvi energètic). 
● 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 aparell elèctric eixugamans del lavabo d’homes de la planta baixa 
● Reparació de les goteres del lavabo d’homes de la primera planta i de la zona de l’OPAC 
● Diferents actuacions per a complir el pendent de l’Estudi d’avaluació de riscos de l’edifici 
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3.3. Recursos econòmics 

 Generalitat Diputació Ajuntament 
 JOM ACT JOM ACT JOM ACT 
Cost personal    160.371,00€ 91.479,03 € 366.983,7€ 315.494,31 € 
Compra llibres (lots)   17.026,52 € 10.433,34 €   
Reforç de les col·leccions       
Llibres S.A.B. 5.350,00€ 3.091,00  3.241,00 €   
Compra directa llibres     6.500,32 € 4.816,05 € 
Compra directa còmics      507,29 
Recursos electrònics   441,00 € 441,00 €   
Compra CD   1.686,00 € 1.185,00 €   
Compra DVD   2.313,19 € 1.642,61 € 1.544,00 € 801,81 € 
Compra directa àudio i DVD   750,00€ 600,00 €   
Subscripcions diaris i revistes   8.898,00 € 6.012,00 €  44,80 € 
CEDRO (Cànon bibliotecari)     2.243,06 € 2.243,06 € 
Transports   1.184,33 € 761,92 61,48 € 297,38 € 
Energia elèctrica     18.799,19€ 29.033,38 € 
Neteja     19.503,48€ 18.006,53 € 
Material fungible   2.986,73 € 394,79 € 1.724,39€ 798,35 € 
Aigua     1.054,09€ 317,70 € 
Manteniment ascensor / porta     1.116,56 € 701,33 € 
Reparacions 
electricitat/ascensor     3.588,86 € 2.142,56 € 
Manteniment unitat higiènica     607,06 €*  
Manteniment extintors i alarma     440,35 €* 290,81 € 
Alarma incendis      203,46 € 
Manteniment aire 
(CLECE/NOUCLIMA)     3.267,00 € 3.267,00 € 
Desinsectació     271,11 € 302,54 € 
Fotocopiadora: lloguer     2.116,58  € 696,96 € 
Fotocopiadora: targetes i 
fotocòpies     284,59 € 22,80 € 
Activitats i impremta    183,52 € 1.336,54 € 1.770,30 € 
Inversions material: mobiliari i 
aparells     1.665,30 € 556,70 € 
Quota telèfons     1.100,00 € 1.092,34 € 
Tressat  quota anual     302,50 € 302,50 € 
Assegurança    37,02 € 1.231,42 € 962,04 € 
Inversions manteniment    1.365,77 € 968,74 €  
Serveis centrals GSB    21.912,78 €   
Inversions (porta principal)       
Inversions informàtiques 
(manteniment)   1.235,99 € 18.100,30 €   
Inversions informàtiques 
(desp.corrent)   23.149,65 €   2.274,80 € 
       
Totals  5.350,00 € 3.091,00 € 220.042,41€ 154.549,08 € 436.710,32 € 386.743,34 € 
       
Total JOM  662.102,73€      

Total ACT 544.383,42€      

Total despeses 
biblioteques  1.206.486,15€     
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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 
tancament per tal d’incloure la part que faci referència a la col·lecció local: la PDC de la 
col·lecció local. 

 
El fons documental ha arribat als 131.906 documents, amb un increment de 2.755 documents 
respecte el 2015. Distribuït de la següent manera: 
 

- 73.270 documents a la Joan Oliva; amb un augment de 1.756 documents 
- 58.636 documents a l’Armand Cardona; augmentant en 999 documents 

 
Això es tradueix en una relació de 2 documents per habitant (0,6 per sobre de la mitjana de 
poblacions similars). 
 
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 88.952,63€, distribuïts de la següent manera: 
 

Distribució de la inversió en fons documental 

 
Joan 
Oliva 

Armand 
Cardona Total 

Servei de Biblioteques DiBa 36.464,71€ 20.313,95 € 56.778,66 € 

Ajuntament de Vilanova 8.044,02 € 6.169,95 € 14.213,97 € 

Llibres S.A.B. (Generalitat) 5.350,00 € 3.091,00 € 8.441,00 € 

La Mulassa 192,60 € 213,40 € 406,00 € 

Llorens Llibres 253,00 e 253,00 € 506,00 € 

Donatiu editorials 1.028,00 € 7.579,00 € 8.607,00 € 

Total 51.332,33 € 37.620,30 € 88.952,63 € 

 
 
Des de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú s’han catalogat un total de 815 documents (490 
a la Joan Oliva i 325 a l’Armand Cardona), 42 menys que l’any anterior. 

 
El total de títols de revista l’any 2016 ha estat de 265 (137 a la Joan Oliva + 128 a l’Armand 
Cardona), amb un descens de 20 títols en relació al 2015. 
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La premsa diària l’any 2015 és de 20 diaris, 11 a la Joan Oliva i 9 a la Cardona, amb un 
increment de dos títols. 
 
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 650 documents a les dues biblioteques, 34 més que l’any anterior (300 a la Joan 
Oliva, per 295 del 2015, i 350 a l’Armand Cardona, per 321 del 2015). 
Pel que fa a préstecs enguany s’han fet 636, 50 més que l’any anterior (386 a la Joan Oliva, per 
359 del 2015, i 250 a l’Armand Cardona, per 217 del 2015). 
 
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 1.267 documents a les dues biblioteques, 68 més que l’any anterior (580 a la 
Joan Oliva, per 554 del 2015, i 687 a l’Armand Cardona, per 645 del 2015). 
Pel que fa a préstecs enguany s’han fet 848, 126 menys que l’any anterior (424 a la Joan Oliva, 
per 560 del 2015, i 424 a l’Armand Cardona, per 414 del 2015). 
 
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 2.020 documents (204 més que el 2015) i un total de 4.644 préstecs (493 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 189 documents i al llarg del 2016 s’han realitzat 43 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 263 documents i al llarg del 2016 s’han realitzat 32 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 2.753 documents, 509 més que l’any anterior, i ha totalitzat 2.493 préstecs, 
261 menys que el 2015. 
 
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 2016 es composa de 44 documents (aquest fons ha patit un gran descens provocat 
per un massiu robatori al llarg de l’any 2016) i des de la seva creació, el maig del 2015, ha 
totalitzat 796 préstecs. 
 
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 2.271 documents, 381 menys que l’any anterior (en part degut a una 
redistribució de part del fons), amb un total de 1.304 préstecs. 
 
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 222 documents, 43 més que el 2015, i s’han comptabilitzat 322 
préstecs. 
 
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 4.188  documents i al llarg del 2016 s’han fet 147 préstecs. 
 
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 176 documents, 52 més que l’any anterior, al llarg del 
2016 s’han fet un total de 96 préstecs. 
Aquest fons especial tan singular disposa de compte a twitter per tal de dinamitzar-ho i, a 
finals de 2016, comptava amb 175 seguidors, 96 més que el 2015. 
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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 653 documents, 34 més que el 2015, i s’han realitzat 187 préstecs, 130 
menys que el 2015. 
 
Infantils: 

 
En la sala infantil de l’Armand Cardona hi ha hagut una revisió del fons i s’han eliminat tots els 
fons especials. 
 
COL·LECCIÓ LOCAL 
 
El total de documents que conformen la Col·lecció local és de 9.882, 1.353 més que l’any 
anterior (6.850 documents a la Joan Oliva, sense comptar els autors locals, per 5.554 del 2015, 
i 3.032 a l’Armand Cardona –inclou secció col·lecció local, autors locals, col·lecció comarcal i 
col·lecció local magatzem-, per 2.975 del 2015). En total s’han fet 905 préstecs, 166 més que 
l’any anterior (415 a la Joan Oliva, per 357 del 2015, i 490 a l’Armand Cardona, 106 més que el 
2015). 
 
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.  

 

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 2016 és de 37.001 (24.099 a la Joan Oliva + 12.902 ACT). 
Hi ha hagut un total de 1.480 altes d’usuaris (998 a la Joan Oliva i 492 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. 
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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): 
 
119 són de la Joan Oliva: 

- 72 queixes/suggeriments/consultes 
- 47 desiderates de fons documental (satisfetes 47) 

   
237 són de l’Armand Cardona: 

- 78 Reserves/renovacions  
- 62 Queixes/suggeriments/consultes 
- 68 Desiderates de fons de les quals s’han satisfet 50 
- 22 Sol·licituds del carnet 
- 7 Punts de llibre 

 
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 148.972, amb un descens de 490 documents prestats (87.795 a la Joan Oliva, 2.851 
més que al 2015, i 60.997 a l’Armand Cardona, 3.521 menys). Al llarg de gairebé dos mesos la 
biblioteca Armand Cardona no va tenir a disposició dels usuaris el fons audiovisual per préstec 
degut a reiterats i massius robatoris. 

 
 

2974

22040

6588

5249

150

Usuaris per tipus - 2016

Gent Gran Adults Joves Infantils Altres
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Des de l’any 2015 les biblioteques de Catalunya ofereixen accés al portal eBiblio Catalunya, un 
servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts 
digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a 
aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres 
electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.  
El servei l'ha promogut el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Al llarg del 2016, primer any sencer de funcionament, els usuaris de les biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú realitzaren els següents préstecs: 

● Biblioteca Joan Oliva: 975 préstecs + 17 renovacions + 10 descàrregues 
● Biblioteca Armand Cardona: 286 préstecs + 7 renovacions + 5 descàrregues 

 
El servei de préstec interbibliotecari (intercanvi de documents amb altres biblioteques de la 
Xarxa) ha mobilitzat un total de 7.765 documents, 268 menys que l’any 2015 (Joan Oliva: 1823 
deixats i 3.008 rebuts, per 1.332 i 3.121 el 2015; Armand Cardona: 1.703 deixats i 1.698 
rebuts, per 1.831 i 1.749 del 2015). 

 

2015

2016

JOM
ACT

Total xarxa

84944

64518 149462

87795

60997

148792

Comparativa Préstecs 2015/2016

2015

2016
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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. 
La biblioteca Armand Cardona és la que assumeix el transport de documents entre les dues 
biblioteques municipals 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 14.011 documents 
(7.877 de la Joan Oliva a la Cardona i 6.134 a l’inrevés), amb un descens de 281 documents en 
relació al 2015. 
 
 

 
 

La biblioteca Joan Oliva ha cedit documents al llarg de l’any 2016 a les següents entitats: 
EMAID (Escola Municipal d’Art i Disseny) - 70 documents; Club de lectura de l’Aula 
Universitària de la gent gran - 90 documents. 

Deixats

Rebuts

JOM
ACT

Total Xarxa

1338 1703

3041

3008

1698

4706

Préstecs interbibliotecaris 2016

Deixats

Rebuts

6134

7877

Intercanvi de documents entre les biblioteques de Vilanova - 2016

De l'Armand Cardona a la
Joan Oliva

De la Joan Oliva a l'Armand
Cardona



 
 

20  

 
Per la seva banda la biblioteca Armand Cardona ha cedit tres lots de documents al Consell 
Comarcal del Garraf, un pel Dia Mundial de la Poesia (30), un per la diada de Sant Jordi (40) i 
l’altre d’infantils a l’octubre (40 documents). 
A la Biblioteca de la UPC també es va cedir un lot de 60 llibres, amb motiu d’una exposició 
sobre Síria, un altre al Col·legi Sant Bonaventura (60 llibres) i un altre de 8 documents a La Sala 
amb motiu de l’exposició sobre l’Armand Cardona Torrandell. 
 
 

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 2016 ha estat de 22.910, amb un increment de 
1.644 usos (12.924 a la Joan Oliva, 1.143 menys, i 9.986 a l’Armand Cardona, 2.787 més). 
 

 
 

 

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 2016 han utilitzat aquest servei 36.544 usuaris, un increment de 9.100 respecte l’any 
anterior (16.725 a la Joan Oliva, 1.266 més, i 19.819 a l’Armand Cardona, 7.834 més). 
 

JOM
ACT

XARXA

14067
7199 21266

12924

9986

22910

Ús Servei Internet I+ - Comparativa 2015/2016

2015

2016
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4.5. Activitats de foment de la lectura 
 

En aquest àmbit és destacable el nombre d’activitats organitzades i, en general, la bona 
resposta per part del públic, sobretot si es té en compte els temps de contenció 
pressupostària en els que continuem immersos. 
 
El nombre d’activitats de foment a la lectura de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú ha 
estat de 128, 15 més que l’any anterior (63 a la Joan Oliva, 13 més que al 2015, i 65 a l’Armand 
Cardona, 2 més que el 2015) i un total de 7.443 assistents, amb un increment de 1.249 
persones (3.970 a la Joan Oliva, 1.112 més, i 3.473 a l’Armand Cardona, 137 més que el 2015). 
En aquestes activitats no hi ha incloses les sessions dels diferents Clubs de lectura, ni les 
sessions de formació a les escoles de primària i secundària. 
 

 
        RESUM ACTIVITATS 2016  

 
Joan 
Oliva 

Armand  
Cardona  Total 

Hora del conte 15 13 28 
Presentacions de llibre 6 7 13 
Exposicions  12 9 21 
Conferències       11 5 16 
Tallers infantils       2 5 7 
Tallers adults 2 8 10 
Audicions/Concerts 1 2 3 
Concursos 3 2 5 
Altres activitats 11 14 25 

Total 63 65 128 
     

JOM
ACT

XARXA

15459
11985

27444

16725
19819

36544

Ús Servei Wi-fi - Comparativa 2015/2016

2015

2016
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Joan 
Oliva 

Armand  
Cardona  Total 

Total assistents activitats 
infantils 2.135 1.390 3.525 

Total assistents activitats 
adults 1.835 2.083 3.918 

Total 3.970 3.473 7.443 
 
El pressupost destinat a les activitats ha estat de 4.236,7€ (1.336,54€ a la Joan Oliva i 
2.900,16€ a l’Armand Cardona). 
 
S’han realitzat un total de 15 guies de lectura, distribuïdes de la següent manera: 9 conjuntes, 
3 a la Joan Oliva i 3 a l’Armand Cardona. 
 
Món laboral – Selecció de novetats 
Sant Jordi – Infantil 
Sant Jordi – Novel·la 
Amb V de Vilanova IV – L’Aventura d’Ultramar 
Amb V de Vilanova V – Els espais de la memòria 
Vilanova i la Geltrú i la mar 
Roald Dahl 100 
Novetats Nadal – Infantil 
Novetats Nadal – Novel·les 
 
Fons local comarca del Garraf (Joan Oliva) 

  Collita de 2015 - Novel·la negra i policíaca (Joan Oliva) 
Tastes de biblio (Joan Oliva) 
 
Ciclisme - Selecció de novetats (Armand Cardona) 
Dones de còmic - 2016 (Armand Cardona) 
Exposició ‘Vinyetes i Bafarades’ (Armand Cardona) 
 
S’han editat 10 punts de llibre: 3 conjunts (Aules d’estudi, Dia de la Biblioteca i Roald Dahl), 4 a 
la Joan Oliva i 3 a l’Armand Cardona. 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 
Al llarg del 2016 s’han ofert 6 Clubs de lectura (39 sessions) amb la participació de 586 
persones: 
 

- 479 adults 
- 107 infantils 

 
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 
Club de lectura L’Oliva negra, Sofia De Ruy-Wamba 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 
Al llarg del 2016 s’han ofert quatre Clubs de lectura  (27 sessions) amb la participació de 337 
persones: 

- 337 adults 
 

Club de lectura d’adults - Dissabte, Mercè Foradada 
Club de lectura d’adults – Dimecres, Mercè Foradada 
Club de lectura en veu alta, Susanna Garcia-Prieto 
Club de lectura de Cinema, CineClub Sala1 
 
Més content que un gínjol: el programa de ràdio infantil de la XBMVNG 

  
El mes de setembre de 2012 es va engegar un nou projecte des de la Biblioteca Armand 
Cardona per a impulsar les sales infantils de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Vilanova i la 
Geltrú: el programa de ràdio Més content que un gínjol (MCG). 
El programa neix amb l’objectiu de promoure i difondre el Programa d’Animació a la Lectura 
(PAL): fomentar la lectura entre els infants, promocionar la lectura i fer difusió serveis 
adreçats a infants o als pares i mares, i esdevenir un referent per a pares i mares, mestres i 
persones vinculades amb la literatura infantil i juvenil. 

  
La difusió i la manca de programes d’aquest tipus va despertar l’interès de la Xarxa de ràdios 
locals que van demanar a l’inici de la segona temporada fer un programa que es pogués 
emetre des de diferents emissores de ràdio locals de Catalunya i per això es van modificar 
algunes seccions locals i es van incloure o reforçar de noves (entrevistes, seccions amb 
especialistes com ara la psicòloga Meritxell Almirall...) al final de la 4a temporada hi havia 17 
emissores locals de descarregaven el programa i l’emetien a les seva programació. 

  
El programa de ràdio s’emet tots els dijous de 12h a 13h i els dissabtes en repetició de 18h a 
19h a Canal Blau FM i es pot escoltar a través del podcast de l’emissora enllaçat també al blog 
del programa. 

  
Resum de dades de la 4a temporada (del setembre 2015 a agost 2016): 

  

Programes 44 

Blog 88 entrades i 55.178 visites 

Facebook 105 entrades i 57.257 visualitzacions 

Twitter 148 tweets, 95.884 impressions a Twitter 

Audiència programes 1.825  descàrregues a través del podcast de Canal Blau FM 
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Relació amb les editorials 64 editorials fan arribar novetats 

Llibres donats/€ 629 llibres rebuts per donació que suposen 7.579€ 

Llibres entrats a catàleg 
484 llibres (145 no entrats per ser: duplicats, adreçats a 
adults, d’activitats o destinat a bagul de les escoles) 

Préstecs 463 préstecs 

Activitats (sense cost) 15 activitats 

  
 

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 2015/16 s’han realitzat 117 sessions, 37 més que el curs 2014/15, amb la 
participació de 2.925 alumnes, 765 més que el curs anterior. 
A la Joan Oliva s’han fet 58 sessions, amb l’assistència de 1.450 alumnes, i a l’Armand Cardona 
s’han fet 59 sessions, amb l’assistència de 1.475 alumnes. 
 

 
 
Dins el Programa d’animació educativa s’inclouen les sessions formatives adreçades a 

P5/1r 2n 3r 4t 5è

Joan Oliva 13 12 11 12 10

Armand Cardona 10 13 12 10 14

Xarxa 23 25 23 22 24
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alumnes de secundària i batxillerat que tenen per objectiu familiaritzar els estudiants amb la 
consulta dels catàlegs, les fonts d’informació i l'ús de les noves tecnologies, especialment 
relacionat amb l’elaboració dels diferents treballs i projectes que desenvolupen a l’escola. 
 

 
 

El total de sessions de formació de secundària ha estat de 18, 13 menys que el període 
anterior (10 a la Joan Oliva i 8 a l’Armand Cardona), amb l’assistència de 438 alumnes, 323 
menys que el 2015 (280 a la Joan Oliva per 158 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 60 
participants entre mares/pares i nens i nenes). 
 
La biblioteca Armand Cardona Torrandell també va oferir una visita a l’exposició de còmic 
d’autors locals Vinyetes i bafarades. Va ser el dijous 27 d’octubre i en total varen assistir 25 
alumnes dels cursos de 2n i 4t d’ESO de l’Institut de Cubelles. 
 

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 

Joan Oliva Armand Cardona Xarxa

Obres de referència 4 6 10

Descobreix la biblioteca 6 2 8

TOTAL 10 8 18
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● 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. 
 
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 1.681 estudiants, 28 més 
que el 2015 (758 a la Joan Oliva, 5 menys que l’any anterior, i 923 a l’Armand Cardona, 33 més 
que l’any anterior). 
 

 
 

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 2016 
ha gestionat 23 documents (6 més que el 2015).  

2016 2015

34 34152 15249 49

1681 1653

Aules d'Estudi  - Comparativa 2016/2015

Dies de servei Hores de servei Mitjana usuaris/dia Usuaris totals
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● 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. 
Al 2016 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 2015). 

 
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 8.741 (7.158 documents 
de la Cardona i 1.583 de la Joan Oliva), amb una disminució de 894 documents en 
relació al 2015. 

 
● Servei de vending de begudes. 

 
● Sales de treball: 1.232 usuaris, 225 més que el 2015. 

 
 

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. 
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 Resum de dades 
 2015 2016 

Dies de servei 43 42 
Visitants 1.240 1.434 
Carnets nous 6 8 
Usuaris de préstec 1.052 1.109 

Préstecs 1.561 1.845 

 

 
 

Tal i com es veu en l’evolució de les dades el servei de Bibliomercat està consolidat, amb un 
considerable increment en el darrer any tant pel que fa al nombre de préstecs com als usuaris 
que en fan ús associat al major nombre de dies d’obertura, a la qual cosa cal afegir la positiva 
valoració que en fan la majoria d’aquests 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 

Dies/servei Visitants Carnets Usuaris Préstecs

42

1434

8

1109

1845

43

1240

6

1052

1561

Bibliomercat - Comparativa 2016/2015

2016 2015
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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 2015 ha enregistrat 9.625 visites, 1.187 menys que l’any anterior. 
Per la seva banda l’espai de la Joan Oliva va arribar a les 8.761 visites (201 visites més que el 
2015), mentre que el de l’Armand Cardona assolí 5.365 (913 menys que el 2015). 
 
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 2016 ha registrat 805 visites. 
 
Blogs 
La XBMVNG disposa dels tres blogs que a continuació es descriuen i han comptabilitzat en 
comú al llarg del 2016 276.229 visites (119.785 menys que l’any anterior). 
 
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 2016 va rebre 121.428 visites (52.674 menys que l’any anterior). 
 
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 2016 va rebre 100.929 visites (25.934 menys que l’any anterior). 
 
Més content que un gínjol 
Es tracta del blog del programa de ràdio de la XBMVNG per a públic infantil i juvenil. 
Al llarg del 2015 va enregistrar 53.872 visites. 
 
Facebook 
Xarxa social triada per les Biblioteques per donar més difusió a les seves activitats, 
esdeveniments, etc. 
A finals de 2016 es comptava amb 2.984 seguidors (242 més que l’any anterior). 
 
Issuu 
Es disposa de compte a l’Issuu des de l’any 2011. Servei en línia on fonamentalment s’allotgen 
les guies de lectura que les Biblioteques editen. 
En aquest temps s’han penjat un total de 15 guies i es comptabilitzen 7 subscriptors. 
 
Flickr 
Lloc web triat per l'Ajuntament de VNG per allotjar els àlbums fotogràfics relacionats amb les 
activitats, esdeveniments, etc. 
S’han creat tres àlbums que inclouen un total de 160 fotografies, amb un total de 678 
visionats. 
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Pinterest 
Xarxa social d'imatges on s'inclou material gràfic d'aquest tipus relacionat amb l'activitat de les 
Biblioteques de VNG: Armand Cardona Torrandell, espais de les biblioteques, guies de 
lectura... 
Es disposa de 20 àlbums que inclouen un total de 638 fotografies, comptant amb 55 seguidors. 
 
Prezi 
Des de l’any 2012 s’utilitza aquest aplicatiu en el qual s’allotgen totes aquelles presentacions 
relacionades amb les formacions a les escoles. 
Fins el desembre de 2016 es disposa de 19 presentacions. En aquest temps s’han registrat 
4.049 visualitzacions i 5 seguidors. 
 
Slideshare 
Es disposa de compte des del 2009, a l'igual que l'Issuu, aquest espai recull les diferents guies 
de lectura, presentacions, etc. que editen les Biblioteques. 
En aquest temps s’han publicat 128 documents (88 guies i 37 presentacions) i es compta amb 
43 seguidors. Al llarg del 2016 s’han pujat 10 guies i 5. 
 
Spotify 
En aquest espai es troben les diferents seleccions musicals i recomanacions que 
periòdicament les Biblioteques realitzen. 
Es compta amb 39 seguidors i amb un total de 43 playlists. 
 
Twiter 
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 2015 s’han fet 570 piolades i a 31 de desembre de 2016 es comptava amb 1.113 
seguidors (335 més que a finals de 2015). 
 
Youtube 
L’any 2016 es van unificar els dos canals de youtube de les biblioteques i actualment es 
comptabilitzen 56 vídeos penjats amb un total de 791 visualitzacions. 
 
 

5. Relacions amb altres entitats 
 

 

 
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 2016 s’han desenvolupat activitats amb la col·laboració de les 
regidories d’Educació, Equitat, Participació i Salut, el Consell 
Comarcal del Garraf, l’Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú, la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, el Consorci per a la Normalització Lingüística del Garraf, l’EMAID, l’IMET, Canal Blau, 
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IES Manuel de Cabanyes o l’Escola Oficial d’Idiomes), així com amb les entitats i fires 
vilanovines (Conte va! Va de contes, Temps de vi, Escola Freqüències, Amical Wikimedia, 
Associació Cultural Armand Cardona Torrandell, col·lectiu poètic La lluna en un cove, Casal de 
les Dones, UNESCO Garraf, AE Talaia, Casal Amistat Cuba-Garraf, Amics de la Gent Gran, 
Federació d’Associacions pel Carnaval, ADEPG Dones d’empresa Penedès-Garraf, Grup de 
Dansa de Vilanova, La Frontissa, Associació El Singlot, Ball de Diables, Colla de Geganters, 
Grallers Clau de Mar, Acadèmia de les ciències mediques i de la salut de Catalunya i Balears 
amb seu al Garraf o Residència Llar Pàdua). 
Es pot veure aquesta estreta relació amb els serveis municipals i amb el teixit associatiu de 
la ciutat pel que fa a l’organització d’activitats en l’Annex 1. 
  
Entitats de fora de la ciutat: Federació Catalana de Cineclubs, Fundació Vodafone, Fundació 
Pere Tarrés, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Iniciativa per a la Reforma Horària,  
Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya, ESCAC, Grup de 
Treball Psicoanalític del Garraf, Ajuntament de Cubelles, biblioteca de Santa Margarida i els 
Monjos, 
  
Editorials:  El Cep i la Nansa, Fragmenta, Publicacions Abadia de Montserrat, Serbal, 
Animallibres, Joventut, Base, Eumo, Tramuntana, Planeta, Ediciones B, La Pulga con gafas i 
Baula. 
  
Empreses i negocis de la ciutat: Llibreria La Mulassa, Llorens llibres, Caves Jaume Serra, 
L’Espiga d’Or, COVIDES Vinyes-Cellers, Abicon Wines SL, Pow Còmics, Cornet Bombons i 
xocolates i Museu de la Xocolata. 
 
La biblioteca Joan Oliva ha col·laborat amb: 
 

● L’Arxiu Comarcal del Garraf  
● EMAID (Escola Municipal d’Art i Disseny) 
● Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú 
● Club de lectura de l’Aula Universitària de la gent gran 

 
La biblioteca Armand Cardona ha col·laborat amb: 
 

● El 2016 la biblioteca ha continuat amb la col·laboració iniciada el 2014 amb el CineClub 
Sala1 i com a conseqüència d’aquesta enguany ha rebut la cessió de 27 pel·lícules (DVD 
i BluRai) que sumades a les ja existents totalitzen 72. 

● I amb la U.E.C. (Unitat d’Escolarització Compartida) de l’IE Balmes Centre de Formació, 
amb la que tots els divendres de 9h a 11h es cedeix l’Aula Multimèdia per tal de 
completar l’oferta educativa dirigida als seus alumnes.  

 
Cessió d’espais 
 
Les biblioteques municipals compten amb espais que sovint es cedeixen a entitats o a 
departaments de l’Ajuntament per tal de reunir-se o fer algun tipus d’activitat al marge de les 
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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 2016 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 53 vegades, 
repartits de la següent manera: 
 

- 18 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
- 35 vegades les Sales de treball de la biblioteca Armand Cardona 

 
 

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... 
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El Butlletí de les BibliotequesVNG (a data de 27 de maig de 2017) el reben 3073 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% (1290 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): 128 vegades (57 la Joan Oliva, 14 en 
paper i 43 en digital, i 71 l’Armand Cardona, 10 en paper i 61 en digital). 
 
Aparicions a la ràdio: 5 en total (1 a la Joan Oliva i 4 a l’Armand Cardona). 
 
Aparicions a la televisió (CanalBlau): 6 (4 de Xarxa, 1 la Joan Oliva i 1 l’Armand Cardona) 

 
● ‘Llet per revistes’ a les biblioteques municipals de Vilanova 
● Nou club de cinema de la biblioteca Armand Cardona 
● Sebastià Serra guanya el concurs de microrelats NegrOliva de les biblioteques de 

Vilanova 
● Revetlla de Sant Jordi amb els autors de la ciutat 
● Revetlla de Sant Jordi a Vilanova 
● Es presenta la 4a edició de la fira ‘Conte va! Va de contes’ 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

 
L’activitat de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú pels propers anys 
vindrà 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. 



 
 

35  

- 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. 

 
 

 
 



 
 

38  

8. Resum estadístic i annexos 
 

 

 
Quadre resum de la Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú 
Subratllats els creixements 

 XBMVNG 
 2015 2016 
Població àrea influència  65.941 65.972 
Fons documental  129.151 131.906 
Volums per habitant  1,96 1,99 
Hores d’obertura  4.365 4.396 
Altes d’usuaris  1.645 1.480 
Número de visitants  251.809 237.794 
Mitjana diària de visitants  450 430 
Número de préstecs  149.462 148.792 
Mitjana diària de documents 
prestats 267 268 

Préstec interbibliotecari (PI)  8.033 7.765 
              
Usuaris servei Wi -fi  27.444 36.544 
Sessions servei Internet  21.266 22.910 
Visites web  14.778 14.343 
Visites blog  300.965 250.657 

 
 
 Joan Oliva  Armand Cardona  
 2015 2016 2015 2016 
Població àrea influència  65.684 65.972 23.900 23.815 
Fons documental (sense 
revistes) 71.514 73.270 57.637 58.636 
Títols de revista  167 189 118 128 
Títols de premsa diària                         9 11 9 9 
Volums per habitant                          1,08 1,11 2,41 2,46 
Dies d’obertura  281 276 279 278 
Hores d’obertura  2.384 2.428 1.981 1.968 
Altes d’usuaris  1.110 988 535 492 
Número de visitants  151.189 141.757 100.620 96.037 
Mitjana diària de visitants  538 514 356 345 
Número de préstecs  84.944 87.795 64.518 60.997 
Mitjana diària de documents 
prestats 324 338 251 219,41 
Préstec interbibliotecari (PI)  4.453 4.346 3.580 3.419 
             Documents deixats  1.332 1.338 1.831 1.703 
             Documents rebuts  3.121 3.008 1.749 1.698 
Usuaris servei Wi -fi  15.459 16.725 11.985 19.819 
Sessions servei Internet  14.067 12.924 7.199 9.986 
Visites web  8.500 8.975 6.278 5.368 
Visites blog  174.102 141.852 126.863 108.805 
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Activitats, formacions a les escoles i aules d’estu di 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres serveis  
 XBMVNG 
 2015 2016 
Retorn de documents entre les 
biblioteques de Vilanova 

 
 
  

  Devolucions ACT a JOM  6.992 6.134 
  Devolucions JOM a ACT  7.300 7.877 
 
Mercat de Mar   
            Divendres  43 42 
            Carnets nous  6 8 
            Usuaris de préstec  1.052 1.109 
            Préstecs  1.561 1.845 

Amics facebook 2.742 2.984 

Seguidors twitter 786 1.113 

 
 
 

 XBMVNG 
 2015 2016 
Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 113 129 

Assistents a les activitats 6.194 6.757 

Assistents a les activitats (infantils)  3.369 3.416 
Assistents a les activitats (adults)  2.825 3.341 
Formació d’usuaris*  
 

  

Visites primària (PAL). Curs 2014 -15 84 117 

Visites secundària (PAE). Curs 2014 -15 31 18 

Visites totals  
 
Nombre alumnes primària 
 

105 
 

2.410 

135 
 

3.042 

Nombre alumnes secundària  
 
Alumnes totals 

761 
 

3.171 

438 
 

3.480 
   

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

Usuaris aules d’estudi nocturn 1.498 1.681 



 
 

40  

ANNEX 1 – Col·laboracions de la XBMVNG en la realit zació d’activitats 
 
Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la G eltrú 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Biblioteca Armand Cardona i Torrandell 

 
GENER 

 
• EXPOSICIÓ: Ciclisme a Vilanova, un llarg viatge sobre dues rodes. Fotografies 

dels fotògrafs Mas, Horro, Bellmunt... En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal 
del Garraf  i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer . 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: El primer campeón. El mundo que vió Mariano 
Cañardo. A càrrec de Frederic Ràfols , cicloturista local i autor de dos llibres 
sobre ciclisme, i d’Ivan Vega , autor del llibre i periodista esportiu. 
 

• SESSIONS DE LA FILMOTECA / HORA DEL CONTE: Chomón per a la 
mainada. Activitat gratuïta doncs estava subvencionada. Filmoteca de 
Catalunya,  Departament de Cultura i Federació Catalana de cine clubs. 
Organitza: Federació catalana de cineclubs.  
 

• EXPOSICIÓ DE CARNAVAL: Els Coros del Carnestoltes. Fons fotogràfic 
municipal i de l’arxiu de la FAC. En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del 
Garraf . 

 
• CONCURS: Els Coros del Carnestoltes. En col·laboració amb la FAC i 

l’Editorial El Cep i la Nansa 
 

• CONCURS: Microrelats de Gènere Negre NegrOliva. Jorge Fornés  (dibuixant 
de còmic) fa el nou logotip per la Secció de Gènere Negre. 

 
FEBRER 

 
• CLUB DE LECTURA: L’Oliva Negra. Coordinació de Sofía de Ruy-Wamba . 

 
• PROGRAMA DE RADIO: Més content que un gínjol. Programa especial des de 

la Biblioteca. En col·laboració amb Canal Blau . 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Els trastorns de la conducta alimentària. A càrrec de les 
vilanovines, Núria Ribé, psicòloga dels Serveis social de l’Ajuntament, i Marga Serra, 
professora del màster de Nutrició i Salut de la UOC i autora dels llibres presentats, i amb 
la participació de Neus Munté, vicepresidenta en funcions de la Generalitat de 
Catalunya, consellera de Benestar Social i Família i portaveu del Govern. 
 

• LLET PER REVISTES. Llet per l’Economat de VNG. En col·laboració amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Ge ltrú .  
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• TALLER ADULTS: Fotos i vídeos amb el mòbil. Mostra la teva creativitat. Majors de 55 
anys. Organitza: Fundació Vodafone Espanya i Fundació Pere Tarrés. 
 

• TALLERS ADULTS: App’s i WhatsApp, comunicació instantània a través del mòbil.  Majors 
de 55 anysOrganitza: Fundació Vodafone Espanya i Fundació Pere Tarrés. 
 

• FORUM LITERARI: La solitud i del món interior de les persones. A càrrec de 
Xavier Vernetta, escriptor.  
 

• HORA DEL CONTE / TALLER: Respira. A càrrec de la seva autora Inês Castel-
Branco. Col·labora: Fragmenta Editorial  
 

MARÇ 
 

• EXPOSICIÓ DE CÒMIC: Núria Pompeia sola davant la vinyeta. Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (presten exposició gratuïtament i regalen catàlegs). 
 

• XERRADA: Núria Pompeia sola davant la vinyeta. Col·laboració amb difusió 
Casal de Dones, EMAID  i Institut Dolors Mallafré.  
 

• HORA DEL CONTE: Dia de la Dona. En col·laboració amb Equitat . 
 

• XERRADA-TALLER: Currículum i Carta de presentació. 4a Setmana del Món 
Laboral. Col·laboració IMET fent els tallers i difusió. 
 

• XERRADA-TALLER: Les Xarxes Socials aplicades a la recerca de feina. 4a 
Setmana del Món Laboral. Col·laboració IMET fent els tallers i difusió. 

• XERRADA: Ara és l’hora: la Reforma horària. A càrrec d’Assumpta Baig, mestra i política, 
i Fabian Mohedano, parlamentari i promotor de la Iniciativa de la Reforma horària. 4a 
Setmana del Món Laboral. 
 

• XERRADA-TALLER: Les Xarxes Socials aplicades a la recerca de feina. 4a Setmana del 
Món Laboral. En col·laboració amb: IMET 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Marca eres tu. Cómo mejorar tu futuro profesional 
a través de tu marca personal. A càrrec d’Eva Collado , autora del llibre i 
Consultora de gestió estratègica del capital humà en innovació, transformació i 
digitalització de persones, Conferenciant, formadora i escriptora. Presentació 
Carme Gatell , empresària i membre de Dones d’empresa Penedès-Garraf 
(secció d’ADEPG). 4a Setmana del Món Laboral. En col·laboració amb ADEPG 
Dones d'empresa Penedès-Garraf  (presenten la xerrada i fan difusió). 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: La Veu del Mar (a la Casa Olivella). A càrrec de la 
seva autora Assumpció Forcada , poeta, Fina R. Palau , guitarra i M. Paz 
Talegón , presentadora. Dia Mundial de la Poesia. 
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• RECITAL: Paraula: cos i ànima. A càrrec del col·lectiu poètic La lluna en un 
cove : Andreu Pino, Mònica Dalmau, Mari Paz Talegón i Agustina Moya entre 
d’altres. Dia Internacional de la Poesia. 
 

• TROBADA AMB L’AUTORA: Cristina Grisolia . Club de lectura adults i poesia. 
Col·laboració amb Cultura.  
 

• TALLER INFANTIL: La llegenda de Sant Jordi. Col·laboració amb Publicacions 
Abadia de Montserrat  (fan el taller i porten el material) 
 

• EXPOSICIÓ: Retrats de novetats. Col·laboració autors: Adam Kovacsics, 
Albert Jorquera, Antoni Munné-Jordà, Eva Collado,  Francesc-Marc Álvaro, 
Francesc Murgadas, Joan Gómez Urgellés, Juan Carlos  Borrego, Julio Ruiz 
Melero, Marga Serra, Mercè Foradada, Oriol Pi de Ca banyes, Pau 
Escribano, Teresa Costa-Gramunt, Xavier Vernetta . Fotografies Aida Moral , 
personal de la biblioteca. 
 

• LLIURAMENT DE PREMIS: Concurs de microrelats Negroliva. Jurat, Gregori 
Dolz Kerrigan , director de l’Editorial Alrevés, Ma. Rosa Nogué , escriptora i 
conductora del club de lectura de la biblioteca, Rosana Lluch Millan , filòloga, 
gerent de la llibreria Llorens Llibres i Veri Pena Montfort , llibretera a la Llibreria 
La Mulassa i amb la participació de l’escola de música Freqüències . Llorens 
llibres  i llibreria La Mulassa (lot de llibres), Editorial Alrevés i Liberdrac. 

 
ABRIL 
 

• 7è CONCURS INFANTIL DE PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI 2016. Dia 
Internacional del Llibre Infantil (2 d’abril). Col·laboren escoles Sant 
Bonaventura , Providències , Santa Teresa de Jesus , Cossetània , i el jurat 
Òscar Civit , dissenyador i il·lustrador, Mariló Ventosa,  mestra de primària, 
Miquel Olegario , col·leccionista de punts de llibre. 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE /TERTÚLIA: Los perros y los cuchillos. A càrrec de 
la seva autora Alicia Estopiñá, també intervindrà l’escriptor José Vaccaro Ruiz. 
Novel·la negra. En col·laboració amb ediciones del Serbal.  
 

• HORA DEL CONTE: El tresor del Capità Viral. A càrrec dels seus autors, Marta 
Plans , text, i Òscar Julve , il·lustració. En col·laboració amb l’editorial El Cep i la 
Nansa . 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: La filla del capità Groc. A càrrec del seu autor 
Víctor Amela , periodista i escriptor, i de l’escriptora Maria Rosa Nogué . Premi 
de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2016. Organitzen: Llorens Llibres, 
llibreria La Mulassa i Biblioteca Joan Oliva  
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• HORA DEL CONTE: Els fantasmes no truquen a la porta. A càrrec de Mercè 
Rubí , conta contes. Amb la presència de les autores del conte Eulàlia Canal  i 
Rocío Bonilla . Col·labora editorial Animallibres . 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 75 anys d'història i danses. A càrrec del Grup de 
Dansa  i de l’autor del llibre Joaquim Ruiz així com dels col·laboradors que han 
participat en la present edició. Dia Internacional de la Dansa. 
 

• Revetlla de Sant Jordi amb els autors de la ciutat. Albert Jorquera, Antoni 
Munné-Jordà, Eva Collado Durán,  Francesc-Marc Álva ro, Francesc 
Murgadas, Joan Gómez Urgellés, Juan Carlos Borrego,  Julio Ruiz Melero, 
Marga Serra, Mercè Foradada, Miquel Altadill, Oriol  Pi de Cabanyes, Pau 
Escribano, Teresa Costa-Gramunt, Xavier Vernetta . En col·laboració amb 
Canal Blau (presenten i enregistren xerrada) , llibreria La Mulassa  i Llorens 
llibres (faciliten llistats novetats i posen llibres per vendre). Amb el patrocini de 
Caves Jaume Serra (posen 4 caixes de cava) i L’Espiga d’Or (coques per 50 
persones). 
 

• TROBADA LECTURA FÀCIL EN CATALÀ: Moby Dick. Col·labora: Servei de 
Català del Garraf de Vilanova i la Geltrú . 

 
• EXPOSICIÓ: Retrats de paraula. Exposició itinerant del Servei de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona. 
 

MAIG 
 

• CONCURS INFANTIL: Ets tintinòleg? De 9 a 14 anys. Col·labora: Editorial 
Joventut  (premis pel concurs) 
 

• XERRADA: Matemàtiques i art una relació necessària. A càrrec de Joan 
Gòmez , matemàtic. Organitza: Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de 
les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) (paguen al ponent) 
 

• HORA DEL CONTE: Revolució a l’hort. A càrrec d’Alba José, actriu. En col·laboració amb 
Editorial Base. 
 

• XERRADA: Maria Zambrano, filòsofa. A càrrec de Mercè Foradada, escriptora, autora del 
llibre Estimades Zambrano. Presenta la xerrada, Rosa Soler i Vendrell, membre de La 
Frontissa, associació de dones. Col·laboració La Frontissa, associació de dones i Casal 
de Dones (presentació i difusió de l’activitat). 
 

• Fira Conte Va! Va de contes. Taller Dibuixem amb el Xot, de la mà del seu 
il·lustrador Agustí Comotto , taller en llengua de signes per a infants  amb 
Marta Minella  i taller Respira amb la psicòloga Meritxell Almirall. En 
col·laboració amb: Associació pel Foment de la Literatura Infantil i Juvenil 
Judit Sendra García.  
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• XERRADA: Àvies i avis que malcrien... i eduquen. Maria Jesús Comellas , 
mestra i doctora en psicologia, i autora del llibre. En col·laboració amb Eumo 
Editorial  i l’Institut Municipal d’Educació i Treball IMET (Eumo facilita autor i 
IMET difusió de la xerrada).  
 

• AULA DE CINEMA: Anàlisi cinematogràfica. A càrrec de Daniel Agudo, membre 
de l’ESCAC, i de Daniel Jariod , documentalista, professor de l'ESCAC i director 
artístic del Memoriage. En col·laboració amb: Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)  i Xarxa de biblioteques municipals de 
la Diputació de Barcelona   
 

• TALLER: Tast de vins i formatges. A càrrec de l'enòleg Xavier Planas Pàmies  
del celler COVIDES Vinyes-Cellers . Col·laboració Fira Temps de vi (copes i 
difusió) i el celler. 
 

• HORA DEL CONTE: Què hi ha per sopar? Dia Europeu dels Parcs (24 de maig). Subvenció 
 

• XERRADA/ TAST DE VI: Gran reserva de l’òpera. El tast de vins Oriol Guevara, 
enòleg.  Col·labora: Temps de vi  (difusió i copes pel tast) i Abicon Wines SL 
(aporta vi i enòleg).  
 

• HORA DEL CONTE: Veig, veig. En col·laboració amb Tramuntana editorial . 
 

JUNY 
 

• EXPOSICIÓ: Altr’ART. Col·laboració: Residència Llar Pàdua. 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Dichoso favor. De la vilanovina Cristina Del Moral . 
Presentació a càrrec d’Eva Molina  i de la seva autora.  
 

• 14a FIRA D’INTERCANVI DE PUNTS DE LLIBRE.  Col·labora: Joan Ramón 
Galvez 
 

• HORA DEL CONTE: ¡Ya vooooy! A càrrec de les seves autores Susana Peix , 
text, i Romina Martí , il·lustració.  
 

• CONCERT: Dia de la música. A càrrec dels alumnes de l’escola de música 
Freqüències . Dia Internacional de la Música. 
 

• AULA DE CINEMA: Primeras partes siempre fueron buenas. Daniel Agudo, membre de 
l’ESCAC i de Sergi Pérez, exalumne i professor de l’ESCAC, guanyador del Gaudí al Millor 
Film Català per El camí més llarg per tornar a casa. En col·laboració amb: Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i Xarxa de biblioteques 
municipals de la Diputació de Barcelona  
 

• TAULA RODONA: L’aventura d’ultramar: A càrrec de Montserrat Comas , 
directora de la biblioteca Víctor Balaguer, i Pere Marsé , arquitecte i president de 
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l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer  i autor de diversos 
articles sobre patrimoni arquitectònic i urbanisme a la ciutat. Amb V de Vilanova 
IV. 
 

• EXPOSICIÓ: Xancletes, d’objecte utilitari a objecte decoratiu. Organitza: Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAID)  

 
• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 100 coses que has de saber de l'òpera. Mites i llegendes de 

l'espectacle més gran de tots els temps. Presentació a càrrec de Miquel Altadill, 
membre dels Amics de la Lírica, i dels autors del llibre, David Puertas i Jaume Radigales. 
Dia Internacional de la Música. 

 

• EXPOSICIÓ: Ediciones Vigía, Matanzas, Cuba: La màgia d´un vell ofici. 
Col·labora Casal d’Amistat Cuba-Garraf . 
 

• EXPOSICIÓ: De cap a l’aventura. Produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil (CliijCAT). Exposició itinerant del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona . 
 

JULIOL 
 
• CONCURS INFANTIL: Coneixes Doraemon? De 8 a 14 anys (de 3er de primària a 2n 

d’ESO). Col·labora: Editorial Planeta (Lot de productes de Doraemon) 
 

• CONCERT: EAP Crew. Col·labora: Associació El Singlot 
 
• HORA DEL CONTE DE FESTA MAJOR. Gegants! Col·labora: Ball de Diables de Vilanova i 

la Geltrú, Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú, grallers Clau de Mar, Pabordes 
2016, El Cep i la Nansa Edicions.  

 
SETEMBRE 

 
• EXPOSICIÓ: La desmesurada vida de Ramon Llull. Any Ramon Llull. 

Organitzada per: Institució de les Lletres Catalanes  i Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya .  
 

• EXPOSICIÓ: Mira que són bèsties! Produïda per: Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil (ClijCAT)  Exposició itinerant de la Xarxa de biblioteques 
 

• XERRADA: Viatge a través de l’univers F. Ibáñez. A càrrec de Xavier Garriga i 
Agustí Justo , "comiqueros". Col·labora: Ediciones B .  

 
• XERRADA: Ramon Llull, escriure, viatjar i transformar el món. A càrrec d’Albert Soler, 

professor de literatura medieval a la Universitat de Barcelona i expert en Ramon Llull. 
Presentació a càrrec d’Àngels Parés, professora de literatura catalana. Any Llull. En 
col·laboració amb l’IES Manuel de Cabanyes.  
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• XERRADA: Espais de la memòria. A càrrec de Vicenç Carbonell , coneixedor de 
la toponímia local, guardonat recentment amb el Diploma de la ciutat. Presenta 
Rafel Mestres , director de l’Arxiu Comarcal del Garraf. Espais de la memòria - 
Amb V de Vilanova V i de la Viquimarató fotogràfica a monuments i llocs 
d’interès. 

 
OCTUBRE 
 

• VIQUIMARATÓ FOTOGRÀFICA A MONUMENTS I LLOCS D’INTERÉS. Organitza: 
Biblioteques del Penedès – Garraf. En col·laboració amb: AE Talaia, UNESCO Garraf i 
Amical Wikimedia 
 

• EXPOSICIÓ CÒMIC: Vinyetes i bafarades. Exposició d’autors de còmic del 
Penedès-Garraf. Autors de còmic de la zona: Raul Borrachero, Celorio , Jorge 
Fornés, Damián Martínez Albarral, Oscar Martínez Al barral, Guillermo 
Mendoza, Ricardo Muñoz, Chema Peral, Maite Pous Mit javila, Joan Tretze i 
Joan Urgell , entre d’altres. En col·laboració amb la botiga Pow còmics . 
 

• AULA DE CINEMA: Art i cinema. A càrrec de Daniel Agudo, membre de l’Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En col·laboració 
amb: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalun ya (ESCAC)  i 
Xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de  Barcelona  
 

• INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ I TERTÚLIA: Vinyetes i bafarades. Exposició 
d’autors de còmic del Penedès- Garraf. Amb la presència de diversos autors de 
còmic que formen part de l’exposició .  
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Bullying. Una falsa salida para los adolescentes. A 
càrrec de dos dels seus autors, Ramon Almirall , psicòleg, assessor 
psicopedagògic i terapeuta familiar, professor de la UB i director adjunt de la 
revista Àmbits de la psicopedagogia i Orientació, i Lidia Ramírez , psicòloga 
clínica i psicoanalista de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, i amb la 
participació de Montserrat Pons , psicòloga i psicopedagoga de l’EAP del 
Garraf. Presenta la xerrada Carme Fernández , treballadora social, coordinadora 
de l'EAIA de l'Ajuntament de l'Hospitalet, membre del Grup de Treball 
Psicoanalític del Garraf (GTPG). Organitza: GTPG. Col·labora: IMET 

 
• UN DIA EN FAMÍLIA ALS JARDINS DE LA MASIA. Activitats per a infants i les seves 

famílies: tallers, espectacles, espai lector, Viquimarató fotogràfica per la Masia.... La 
Xarxa de biblioteques col·labora amb el Consell Comarcal. 
 

• HORA DEL CONTE EN LLENGUA DE SIGNES: El ratolí Pérez. A càrrec de 
Montse Panero , actriu. Amb la participació dels autors del conte Montse 
Balada , text, i Julilustrador , il·lustració. Col·labora: El Cep i la Nansa edicions . 
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• EXPOSICIÓ: A dues veus. Retrats de conversa en català. Exposició creada pel 
Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedè s i el Garraf , amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal 
del Penedès.  
 

• XERRADA: La Mia es fa gran: per saber-ne més sobre la pubertat de les nenes. 
A càrrec de les autores del llibre La Mia es fa gran , Mònica Peitx , pediatra-
endocrinòloga i autora del text, i Cristina Losantos , il·lustradora. En 
col·laboració amb l’editorial Joventut  (aporta autors per la xerrada) i l’IMET 
(Institut Municipal d’Educació i Treball) (difon). 
 

• XERRADA: Els Jocs Paralímpics de Rio, ciclisme. A càrrec d’Ignacio Àvila i Joan Font, 
parella en tàndem i guanyadors de la medalla d’or als Mundials de Nottwil 2015 (Suïssa). 

 
• HORA DEL CONTE: El petit Charlie. A càrrec de Mònica Fuster , responsable 

de l’exposició permanent del pallasso Charlie Rivel de Cubelles. Amb motiu del 
Dia Internacional de la Biblioteca (24 d’octubre) i del 120è aniversari de Charlie 
Rivel. Organitza: Ajuntament de Cubelles .  
 

NOVEMBRE 
 

• TALLER ADULTS: Com funciona el teu telèfon intel·ligent. Iniciació 2. Majors de 
55 anys. Organitza: Fundació Pere Tarrés  i Fundació Vodafone Espanya . 
 

• EXPOSICIÓ: El tabac al descobert. Organitza: Regidoria de Salut  
 

• AULA DE CINEMA: Oficis del cinema. A càrrec de Daniel Agudo, membre de 
l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En 
col·laboració amb: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalun ya 
(ESCAC) i Xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de  Barcelona  

 

• Roald Dahl, un món de fantasia. Obsequi d'una xocolatina, gentilesa de Cornet 1945 
bombons i xocolates i sis d’aquestes estaran premiades amb un Golden Ticket, gentilesa 
del Museu de la xocolata de Barcelona.  

 

• LLIBRES X 1 EURO, col·labora amb la Marató. La Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Vilanova i la Geltrú col·labora amb la Marató de TV3. 

 
• Totes les activitats relacionades amb el Racó Fet a mà s’han difós amb la 

regidoria de Participació  i molts contactes els han facilitat ells. 
 
• RECOLLIDA DE LLANES.  La biblioteca recull llanes pel grup La Bufanda de la 

Iaia. 
 
• EXPOSICIÓ: Amirugumis. Treballs de Carolina Garcia Guinda, Meritxell Gargallo i 

Sonia Luna . Col·labora: Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos  
 



 
 

48  

• XERRADA: Capbussem-nos en els contes: com fomentar la lectura en els infants de 0 a 6 anys. A 
càrrec de Susana Peix, treballadora de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la 
Geltrú i especialista en literatura infantil, i Meritxell Almirall, psicòloga infantil i familiar. 
Organitza: Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). Col·labora: Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Vilanova i la Geltrú 

 
• BUFANDING: La Bufanda de la Iaia. A càrrec de l’associació Amics de la Gent Gran . 

Acte cancel·lat per la pluja. 
 

• XERRADA: Ictus, com detectar-lo RÀPID. Marató de TV3. A càrrec de la Dra. Catalina 
Serra Carbonell , presidenta de la filial del Garraf de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears i del Dr. Alfons Moral Pijaume , cap de secció de 
neurologia del Consorci Sanitari del Garraf. Presenta la xerrada, Mercè Jacas Miret , 
tècnica de Salut de l’Ajuntament. Amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i 
l'Acadèmia de Ciènces Mèdiques i de Salut de Cataluny a i Balears . Organitza: 
Fundació La Marató de TV3 . 

 
• HORA DEL CONTE: Bip i Pol, els senyors de les estrelles. A càrrec dels seus autors, 

Susana Peix  i Juan R. Cruz,  text, i Guillem Monner , il·lustració. Amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat  (3 de desembre). Col·labora: 
Editorial La Pulga con gafes i Regidoria de Salut.  

 
• TALLER ADULTS: Comunicació a través del mòbil. App’s  i WhatsApp. Majors de 55 anys. 

Organitza: Fundació Pere Tarrés i Fundació Vodafone Espanya. 

 
DESEMBRE 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: El baile de los negros. A càrrec de Xavier Borrell Campos, autor del 
llibre i director del festival de novel·la negra Cubelles Noir. Presentació a càrrec de Sofia de Ruy-
Wamba, conductora del CL L’Oliva Negra. 

 

• EXPOSICIÓ d’Armand Cardona al Centre d’Art Contemporani La Sala. Col·labora la Biblioteca 
Armand Cardona i l’Associació Armand Cardona aportant una selecció de llibres del fons 
dipositat a la biblioteca. 

 

• HORA INFANTIL: Bestiari salvatge d’estar per casa. De Sebastià Serra. A càrrec de Vivim del 
Cuentu i amb la col·laboració de l'autor. 
Col·labora: El Cep i la Nansa edicions. 
 

• FÒRUM LITERARI: Bernat Metge: poder, corrupció, intrigues i literatura a l’Edat Mitjana. A càrrec 
d’Albert Soler Llopart, professor de literatura medieval a la Universitat de Barcelona. 
 

• HORA DEL CONTE DE NADAL: La bruixa i el Tió. A càrrec dels seus autors, Susana Peix, text, i 
Òscar Julve, il·lustració. Col·labora: Baula editorial 
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ANNEX 2 – Imatges d’activitats destacades 
 
Exposició Ciclisme a Vilanova i la Geltrú: un viatge sobre du es rodes  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – Gener 
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Lliurament de premis del 4t Concurs de Microrelats NegrOliva 
Biblioteca Joan Oliva i Milà – 1 d’abril 
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Presentació del llibre La filla del Capità Groc  
Biblioteca Joan Oliva i Milà - 14 d’abril 
 

 
 
 
Presentació del llibre 75 anys d’històries i danses  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – 19 d’abril 
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Fira Conte va! Va de contes  
Xarxa de Biblioteques Municipals de VNG – 13 de maig 
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Tast de vins i formatges amb Duc de Foix  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – 20 de maig 
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Club de lectura en Francès – conduït per Esther Bruna , treballadora de la biblioteca 
Biblioteca Joan Oliva i Milà - 16 de juny 

 
 
Concert EAP Crew  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – 8 de juliol 

 



 
 

56  

Taller de Festa Major: Un gegant a la mà  
Biblioteca Joan Oliva i Milà - 20 de juliol 
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Hora del conte de Festa Major: Gegants!  
Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú 

 
 
Xerrada Ramon Llull, escriure, viatjar i transformar el món  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – 28 de setembre 
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Amb V de Vilanova: Els espais de la memòria  
Biblioteca Joan Oliva i Milà - 29 de setembre 
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Viquimarató fotogràfica Alt Penedès / Garraf  
Xarxa de Biblioteques Municipals de VNG – 1 d’octubre 
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Exposició de còmic Vinyetes i bafarades: autors de còmic del Penedès i  Garraf  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell - Octubre 

 
 
Ciclisme amb Els Jocs Paralímpics de Rio  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell – 21 d’octubre 

 



 
 

61  

Hora del conte per menuts: El ninot de neu  
Biblioteca Joan Oliva i Milà - 17 de desembre 
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BiblioMercat – Servei de biblioteca mòbil al Mercat  de mar 
Hora del conte ‘La princesa i els matalassos’ – 8 de juliol 

 
 
APARADORS 
Racó ciclista (biblioteca Armand Cardona) 
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Temps de bolets (biblioteca Joan Oliva) 
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Circ (biblioteca Joan Oliva) 

 
 
Masia Cabanyes (biblioteca Joan Oliva) 
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Roald Dahl – 100 (biblioteca Armand Cardona) 
 

 
 
 
 
Nadal (biblioteca Armand Cardona) 
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ANNEX 3 – Recull de premsa 
 
18 de gener. Ciclisme a la biblioteca Cardona  

 
 
23 de febrer. 4a Setmana del món laboral a la Xarxa de Bibliotequ es Municipals de 
Vilanova i la Geltrú  
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25 d’abril. Guanyador del 4t Concurs de Microrelats NegrOliva  

 
 
2 de maig. Setmana del còmic infantil a les biblioteques de Vi lanova i la Geltrú  
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3 de maig. S’amplia el fons digitalitzat de la web de Col·lecc ió Local 

  
 
12 de maig. ‘Maria Zambrano, filòsofa’ a càrrec de Mercè Forada da 
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14 de juny. La Joan Oliva presenta la guia de lectura sobre els  “indianos”  

 
 
 
28 de juny. Les biblioteques, cada dia més imprescindibles  
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Del 18 al 31 d’octubre. Exposició fotogràfica: A dues veus. Retrats de converses en 
català  Exposició fotogràfica de parelles lingüístiques 

 
 
3 d’octubre. Exposició còmic: Vinyetes i bafarades: exposició d’ autors de còmic del 
Penedès-Garraf  
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18 d’octubre. Xerrada ‘Els Jocs Paralímpics de Río’ a la bibliote ca Armand Cardona amb 
els medallistes Joan Font i Ignacio Àvila  

 
 
20 d’octubre. Xerrada a la Biblioteca  Joan Oliva: La Mia es fa gran, per saber-ne més de 
la pubertat de les nenes  
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19 de desembre. Les biblioteques públiques col·laboren amb les bibl ioteques escolars 
per actualitzar-les  
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