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1. Introducció 
 

 

 
Vilanova i la Geltrú és la capital de la comarca del Garraf, situada a mig camí de les principals 
àrees metropolitanes (40 km de Barcelona i 45 de Tarragona), amb una extensió total de 33,5 
km2 i una població de 65.684 habitants, segons la revisió de padró municipal de 2015. 
 
La ciutat, polaritzadora d'un entorn territorial més ampli, sempre ha tingut un gran 
dinamisme econòmic. Actualment la ciutat manté una certa activitat agrícola, una flota 
pesquera de les més importants de Catalunya i cal afegir al sector industrial el ràpid 
desenvolupament del sector terciari i de serveis. 
 
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’any 2015, coincidint amb el canvi de legislatura municipal, ha estat un any de canvis pel que 
fa a l’organització dins el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Aquesta reorganització, realitzada al novembre, s’ha traduït en la creació de quatre àmbits 
de coordinació entre els que es troba el de Foment a la lectura, del que depèn la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la ciutat. 
 
Aquests canvis tenen una translació a la gestió de les biblioteques, incidint més en el 
concepte de servei de Biblioteca Pública Municipal únic a nivell de ciutat que es gestiona 
d’una manera integral. 
 
Una mostra significativa dels resultats que s’amplien a la memòria del 2015 són els següents: 
 
S’han fet 1.645 altes d’usuaris a les biblioteques municipals: 
 

- 1.110 altes d’usuaris a la Joan Oliva 
- 535 altes d’usuaris a l’Armand Cardona 

 
El nombre de visites ha estat de 251.809, disminuint en 5.832 el nombre de visites. Distribuït 
de la següent manera: 
 

- 151.189 visites a la Joan Oliva (amb un augment de 943 visites) 
- 100.620 visites a l’Armand Cardona (amb una disminució de 6.775) 

 
El fons documental ha arribat als 129.151 documents, amb un increment de 2.601 
documents. Distribuït de la següent manera: 
 

- 71.514 documents a la Joan Oliva; amb un augment de 2.512 documents 
- 57.637 documents a l’Armand Cardona; augmentant en 89 documents 

Això es tradueix en una relació d’1,96 documents per habitant (0,2 per sobre de la mitjana) 
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El nombre de préstecs ha estat de 149.462, amb un descens de 6.241; distribuït de la 
següent manera: 
 

- 84.944 préstecs a la biblioteca Joan Oliva; amb un descens de 636 préstecs 
- 64.518 préstecs a l’Armand Cardona; amb un descens de 5.605 préstecs 

 
 

2. Objectius i principals línies de treball 
 

 
Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar a nivell de Xarxa 
     
Incrementar el nombre d’accions col·laboratives amb els Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i entitats sense ànim de lucre. Elaborar un projecte per tal de 
gestionar aquestes accions. 
 
Promocionar i difondre els autors locals mitjançant la Viquipèdia. Es van crear les entrades 
de 7 autors relacionats amb Vilanova i la Geltrú i es varen completar vàries més de les que 
ja existien. 
 
Promocionar el fons de la Col·lecció local de la XMBVNG. Per això s’han editat tres guies 
de lectura relacionades amb aquest fons (Gent amb història, Tradicionàrius vilanoví i 
Vilanova sona). En manquen dues per realitzar (L’Aventura d’ultramar i Els espais de la 
memòria). 
 
Difusió de l’ús de les noves tecnologies en la promoció de la música a la XMBVNG, 
participant a les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía i en la jornada Música a les 
biblioteques. 
 
Difusió de La Classificació Decimal Universal (CDU) adaptada a las sales infantiles de la 
XBMVNG a les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebrades a Granada. 
 
Participació en el projecte ‘Bibliotecaris i llibreters fan la carta als reis’ organitzat per la 
Gerència de Serveis Bibliotecaris en col·laboració amb el Gremi de llibreters. Això suposà 
una aportació de 544,60€ per gastar en fons de la XMBVNG. 
 
Participació de les biblioteques en el projecte De Capçalera amb autors locals: la biblioteca 
Joan Oliva amb Teresa Costa-Gramunt i la biblioteca Armand Cardona amb Mercè 
Foradada, incloent el seu protagonisme a la Setmana del llibre en català. 
 
Col·laboració amb l’Associació pel Foment de la literatura infantil Judith Sendra Garcia a la 
Fira Conte va! Va de contes. 
 
Objectius en curs 
 
Elaboració de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció. 
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Elaboració del Pla Social Media que gestioni les xarxes socials de la XMBVNG. 
 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar 

 
Destinar fons de col·lecció local de la Joan Oliva a l’Arxiu comarcal i a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer segons coherència amb els diferents fons de les tres institucions. 
 
Foment lectura joves  
 
Adequació del fons de música (secció d’adults) als nous usos. 
 
Participació en el projecte Codeclub. 
   
Continuar l’enriquiment del catàleg amb la digitalització de els cobertes de tot el fons 
Col·lecció local de la biblioteca. 
 
Publicació de la cinquena Guia comarcal de fons de col·lecció local. 
 
Coedició de la Guia de fons de biblioteques especialitzades en gènere negre: La Bòbila/ 
L’Hospitalet, Montbau/Barcelona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú/Joan Oliva. 
 
Objectius no assolits i aspectes a destacar 
 
Pendent de cobrir-se la plaça de bibliotecari/ària vacant des del 2014. 
 
Cal restituir el canó de projecció per un de nou. 
 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar 
 
Accions amb el fons Armand Cardona Torrandell. Assolit el fet de difondre totes les obres 
de l’autor presents a la Sala d’actes de la biblioteca mitjançant la Wikimedia Commons. 
 
Reparació definitiva de l’aire condicionat 
 
Adquisició i instal·lació d’un canó fixe a la Sala d’Actes 
 
Reparació goteres a la Primera Planta i a la Sala d’Actes 
 
Objectius no assolits 

 
Accions amb el fons Armand Cardona Torrandell. Pendent d’incloure tot el material gràfic 
relacionat amb el pintor de que disposa la biblioteca al repositori Trencadís. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES A DESENVOLUPAR DURANT EL 2016 
 
Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú 

• Elaboració del Pla Estratègic de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la 
Geltrú 2015-2018 

• Ampliació i redefinició del servei de biblioteca a l’Hospital Sant Antoni Abat 

• Ús del cinema com a dinamitzador cultural 

• Dinamització de la secció de ‘Petits lectors’ de les sales infantils 

• Foment a la lectura per a nois i noies de 9 a 14 anys 

• Accions de millora en l’accessibilitat. Biblioteca inclusiva. 

• Viquipèdia com a eina de promoció de la cultura popular i tradicional 

• El canal de YouTube per impulsar nous productes de comunicació 

• Valoració de l’activitat desenvolupada amb les escoles, tant de primària com de 
secundària, i redefinició de noves línies d’actuació 

 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

• Ús del aparadors com a eina de difusió i màrqueting 

• Nous clubs de lectura: L’Oliva negra (gènere negre) i Lectura fàcil en francès 

• Actuacions a l’edifici i espais de la biblioteca Joan Oliva.  
 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

• La comicteca (fons especial): dinamització del còmic. 

• Creació i dinamització del nou fons especial ‘Fet a mà’. 
 
 

3. Recursos 
 

 
 

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

- 2 directores de biblioteca (una de central i una de proximitat) 
- 4 bibliotecaris/bibliotecàries (2 a la biblioteca Joan Oliva i 2 a la biblioteca Armand 

Cardona) 
- 1 tècnica de cultura (a la biblioteca Armand Cardona) 
- 16 tècnics auxiliars de biblioteca (10 a la biblioteca Joan Oliva i 6 a la biblioteca 
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Armand Cardona) 
 
S’ha pogut comptar amb les itinerants de la Zona, amb la següent distribució: 
 

• 72 jornades de 5 hores cadascuna a la Joan Oliva 

• 11 jornades de 4 hores cadascuna a l’Armand Cardona 
 
Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
Resta pendent de cobrir una plaça de bibliotecari/a de 37:30h. des del novembre de 2014, 
que caldrà sumar a la plantilla del 2015 per aproximar-se als estàndards de qualitat 
marcats tant per la Generalitat de Catalunya com per la Diputació de Barcelona.  
 
El personal de la Joan Oliva ja té un horari de treball adaptat a l’horari d’obertura de la 
biblioteca per tal de facilitar poder cobrir el servei pel que fa a l’obertura de les sales. 
 
Del gener a setembre l’equip de treball de la biblioteca Joan Oliva ha treballat amb una 
persona de menys a la plantilla, la gestió per cobrir el servei ha estat complexa i la 
implicació de l’equip alta i molt professional. 
 
Poques possibilitats d’assistir a cursos i jornades professionals, a excepció de l’oferta de 
cursos del Servei de biblioteques de la Diputació. 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
A partir de l’1 abril del 2015 en Xavier Roset agafa una excedència de 3 anys i es substituït 
per Susanna Garcia Prieto, això significa la fi dels cursos a l’Aula Multimèdia, per no haver a 
la biblioteca cap perfil que els pugui dur a terme. 
 
En data 13 d’abril la biblioteca torna a tenir el mateix personal que havia tingut (abans de la 
marxa de la Mercè Soler), amb la reincorporació de Beatriz Garcés després de la seva baixa 
maternal i diferents permisos per naixement d’un fill 
 
D’abril a Juny i de forma ocasional hem tingut un estudiant en pràctiques del màster en 
biblioteca escolar (Lola Ventosa), durant 50 hores. 

 
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: 
 
Els treballadors de la biblioteca Joan Oliva al llarg del 2015 han participat en 8 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 48 hores, distribuïdes de la següent manera: 
 

• Projecte 10x10 amb editors a BCN (Diputació de Barcelona) - 4 hores 

• Curs Prescripció còmics (Diputació de Barcelona) - 8 hores 

• Curs disseny amb Inkscape (Diputació de Barcelona) - 8 hores 

• Curs de Disseny gràfic (Diputació de Barcelona) - 12 hores 

• 5es. Jornades Lectura Fàcil i Biblioteques (Diputació de Barcelona) - 4 hores 

• Trobada Música a la Biblioteca pública (Generalitat de Catalunya) - 4 hores 

• Trobada 10x10 amb editorials literatura  Infantil (Diputació de Barcelona) - 4 hores 
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• Taller pràctic “Adaptació dels procediments administratius” (Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú) - 4 hores 

 
Per la seva banda els treballadors de la biblioteca Armand Cardona han assistit a 14 
activitats formatives i jornades, amb un total de 116 hores, distribuïdes de la següent 
manera: 
 

• Curs viquipèdia (CEPSE) – 4 hores 

• Nocions bàsiques de disseny  i Butlletins digitals (Zona PEGA) – 6 hores 

• Curs Màrqueting digital (Diputació de Barcelona) - 8 hores 

• Fotografia digital  (Zona PEGA) - 6 hores 

• Jornada professional Monllibre 2015 (Ajuntament de Barcelona) - 10 hores 

• El cinema a la biblioteca: selecció, prescripció, dinamització i difusió (Diputació de 
Barcelona) – 8 hores 

• Olot: Sismògraf: jornada professional per a bibliotecaris (Generalitat de Catalunya) 
– 8,5 hores 

• Col·leccions digitals (Diputació de Barcelona) – 8 hores 

• Gestió de contingut de la biblioteca virtual (Diputació de Barcleona) – 6,5 hores 

• Eines i recursos per explicar contes (Diputació de Barcelona) - 8 hores 

• Règim disciplinari dels empleats de les entitats locals de Catalunya (Diputació de 
Barcelona) – 18 hores 

• Jornada sobre ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció (Escola 
d’Administració Pública) – 5 hores 

• Edició d’imatges: Gimp/ Photoscape (Diputació de Barcelona) – 12 hores 

• Trobada Música a la Biblioteca Pública (Generalitat de Catalunya) – 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 Susana Peix 
Grup de treball d’àrees infantils i juvenils: Susana Peix 
Grup de treball Música a la biblioteca: Francesc Moreno 
Grup de treball CI Món laboral: Francesc Moreno 
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 
 
Altres grups de treball de la Xarxa de biblioteques de la DiBA 
Grup de Tria de Música del Servei de Biblioteques de la Diputació: Francesc Moreno 
 
Prestatges virtuals al projecte Biblioteca Virtual de la DIBA 
Prestatge virtual de cinema: Beatriz Garcés 
Prestatge virtual Gènius: Pilar Galve 
Prestatge virtual d’Espais naturals: Neus Gallofré 
 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
Grup de treball de biblioteques infantils del COBDC: Susana Peix 
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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: 
 
Participació a les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía al novembre amb les ponències 
La Classificació Decimal Universal (CDU) adaptada a las sales infantiles a càrrec de Susana 
Peix i El uso de las nuevas tecnologies en la promoción de la música a càrrec de Francesc 
Moreno. 
 
 

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 
 
S’ha finalitzat la instal·lació de detecció d’incendis a la Joan Oliva. 
S’han pintats els lavabos millorant-ne molt la imatge. Realitzat per l’equip de la USM (Unitat 
de Serveis Municipals) de l’ajuntament. 
S’han pintat les zones de la biblioteca que més ho necessitaven. Realitzat per l’equip de la 
USM. 
S’han restaurat els elements de fusta deteriorats de l’entrada principal. 
S’ha coordinat el canvi de bombetes per l’estalvi energètic amb l’equip de la USM. 
S’han restaurat desperfectes causats per humitat a l’entrada principal i  
S’han renovat els sòcols de la planta baixa. 

 
Les actuacions fetes per l’equip de la USM de l’ajuntament fan possible un manteniment de la 
biblioteca que procura també per la qualitat del servei al ciutadà, eficient i professional. 
 
Actuacions pendents a la biblioteca Joan Oliva 
 
Ampliar la sala infantil de la biblioteca. 
Actuacions diverses de fusteria. 
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. 
Adquirir mobiliari per DVD’s de cinema. 
Compra d’un canó de projecció 
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Compra d’una càmera fotogràfica/gravadora 
Compra de cadires pels actes. 
 
Actuacions fetes a la biblioteca Armand Cardona 
 
El mes de febrer del 2015 es canvià l’aparell de l’aire condicionat i es solucionen 
definitivament els diferents problemes que s’arrossegaven des de la inauguració de la 
Biblioteca. Amb motiu d’aquesta inversió ha quedat pendent el canvi de vidres per doble vidre 
a diferents espais de la biblioteca. 
La USM de l’Ajuntament de Vilanova ha reparat, sembla que de forma definitiva, les goteres 
existents a la primera planta i a la Sala d’Actes. 
Compra i instal·lació d’un canó projector fixe a la Sala d’Actes. 
Compra d’una nova taula de so per la Sala d’Actes. 
Compra d’una càmera fotogràfica i d’un portàtil. 
L’equip de la USM fa possible que el manteniment de la biblioteca Armand Cardona es realitzi 
amb agilitat i qualitat. 

  
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. 
Compra d’un equip de equip de so (XBMVNG). 
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3.3. Recursos econòmics 
 

Generalitat Diputació Ajuntament 

JOM ACT JOM ACT JOM ACT 
Cost personal  7.675,68 €   102.718,75 € 75.940,00 € 367.330,39 € 330.209,73 € 
Compra llibres (lots)     19.531,02 € 12.388,05 €     
Reforç de les col·leccions             
Llibres S.A.B.     4.856,00 € 3.091,00 €     
Compra directa llibres         7.995,92 € 8.434,02 € 
Compra directa còmics             
Recursos electrònics     448,00 € 448,00 €     
Compra CD     1.657,00 € 1.102,50 €     
Compra DVD     2.171,76 € 1.661,47 € 2.352,89 € 990,82 € 
Compra directa àudio i DVD       600,00 €     
Subscripcions diaris     3.769,00 € 2.029,00 €     
Publicacions periòdiques     5.027,00 € 3.995,00 €     
Transports         86,97 € 446,92 € 
Energia elèctrica         18.847,32 € 26.611,95 € 
Neteja         19.503,48 € 18.006,53 € 
Material fungible     2.543,91 € 1.244,81 € 395,16 € 1.172,22 € 
Aigua         272,80 € 287,83 € 
Manteniment ascensor / porta         1.617,91 € 1.012,31 € 
Reparacions electricitat/ascensor           517,90 € 
Manteniment unitat higiènica         607,06 €   
Manteniment extintors i alarma         440,35 € 249,68 € 
Alarma incendis             
Manteniment aire (CLECE/NOUCLIMA)         3.267,00 € 1.815,00 € 
Reparació aire (NouClima)            34.969,00€ 
Manteniment (antifurts, etc.)             
Inversions alarma incendis         1.225,69 €   
Desinsectació         382,32 € 348,84 € 
Fotocopiadora: lloguer         1.336,56 €* 696,96 €* 
Fotocopiadora: targetes i fotocòpies         405,00 €* 91,71 €* 
Activitats i impremta         895,56 € 2.343,57 € 
Inversions material: mobiliari i aparells         870,17 € 1.765,48 € 
Quota telèfons           1.092,34 € 
Tressat  quota anual         302,50 €* 302,50 €* 
Assegurança         1.231,42 € 962,04 € 
Inversions manteniment             
Inversions (porta principal)             
Inversions informàtiques (manteniment)     3.736,91 € 2.730,82 €     
Inversions informàtiques (desp.corrent)     16.804,69 € 13.733,85 €     
*Dades 2014 

Totals  7.675,68 € 0,00 € 163.264,04 € 118.964,50 € 429.366,47 € 432.327,35 € 

Total JOM 600.306,67 € 

Total ACT 551.291,85 € 

Total despeses biblioteques 1.151.598,04 € 
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3.4. Fons documental 

Actualment la Xarxa de Biblioteques Municipals està treballant en l’elaboració del document 
que ha de gestionar la Política de desenvolupament de la col·lecció a nivell de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
El fons documental ha arribat als 129.151 documents, amb un increment de 2.601 documents 
respecte el 2014. Distribuït de la següent manera: 
 

- 71.514 documents a la Joan Oliva; amb un augment de 2.512 documents 
- 57.637 documents a l’Armand Cardona; augmentant en 89 documents 

 
Això es tradueix en una relació d’1,96 documents per habitant (0,2 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 90.229,51€, distribuïts de la següent manera: 
 

Distribució de la inversió en fons documental 
Joan 
Oliva 

Armand 
Cardona Total 

Servei de Biblioteques DiBa 32.603,78 € 22.224,02 € 54.827,80 € 

Ajuntament de Vilanova 10.348,81 € 9.424,84 € 19.683,65 € 

Llibres S.A.B. (Generalitat) 4.856,00 € 3.091,00 € 7.947,00 € 

La Mulassa 181,50 € 184,50 € 366,00 € 

Llorens Llibres 247,00 € 248,50 € 491,85 € 

Donatiu editorials 1.024,00 € 5.889,21 € 6.913,21 € 

Total 49.261,09 € 41.062,07 € 90.229,51 € 

 
 
Des de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú s’han catalogat un total de 857 documents (387 
a la Joan Oliva i 470 a l’Armand Cardona), 347 més que l’any anterior. 

 
El total de títols de revista l’any 2015 ha estat de 285 (167 a la Joan Oliva + 118 a l’Armand 
Cardona), amb un descens d’11 títols en relació al 2014. 
 
La premsa diària l’any 2015 és de 18 diaris, 9 a cada biblioteca, mantenint-se el mateix nombre 
de l’any anterior. 
 
Les biblioteques faciliten l’accés gratuït al catàleg Aladí, a diferents catàlegs d’altres xarxes 
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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. 
 
A les biblioteques de Vilanova i la Geltrú es dinamitzen diferents fons especials, 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: 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 616 documents a les dues biblioteques, 37 més que l’any anterior (295 a la Joan 
Oliva, per 266 del 2014, i 321 a l’Armand Cardona, per 313 del 2014). 
Pel que fa a préstecs enguany s’han fet 576, 103 menys que l’any anterior (359 a la Joan Oliva, 
per 367 del 2014, i 217 a l’Armand Cardona, per 312 del 2014). 
 
Racó de pares i mares: 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 1.199 documents a les dues biblioteques, 56 menys que l’any anterior (554 a la 
Joan Oliva, per 521 del 2014, i 645 a l’Armand Cardona, per 734 del 2014). 
Pel que fa a préstecs enguany s’han fet 974, 50 més que l’any anterior (560 a la Joan Oliva, per 
441 del 2014, i 414 a l’Armand Cardona, per 483 del 2014). 
 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA 
 
Gènere negre i policíac: 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  1.816 documents (203 més que el 2014) i un total de 4.151 préstecs (158 
més que l’any anterior). 
 
Fons Albert Mallofré: 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 2015 s’han realitzat 31 préstecs. 
 
Centre de Documentació del Parc del Garraf: 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 195 documents i al llarg del 2015 s’han realitzat 31 préstecs. 
 
BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
 
Adults: 
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Aprenentatge d’idiomes: 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 2.244 documents, 109 més que l’any anterior, i ha totalitzat 2.754 préstecs, 
519 més que el 2014. 
 
CineClub Sala1: 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. 
En total es composa de 45 documents (15 en la primera cessió més els 30 cedits el 2015) i des 
de la seva creació, el maig del 2015, ha totalitzat 214 préstecs. 
 
Comicteca: 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 2015 totalitza 2.652 documents, 174 més que l’any anterior, amb un total de 1.391 
préstecs, 600 menys que el 2014. (1.991 préstecs durant l’any 2014) 
 
Fet a mà: creat a finals de 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 179 documents i encara no es tenen dades de préstec.  
 
Fons Armand Cardona Torrandell + Donatiu Armand Cardona Torrandell: 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 2015 s’han fet 179 préstecs, 60 més que durant el 2014. 
 
Racó ciclista: fons especial creat el juny del 2015 amb la voluntat d’esdevenir referent a nivell 
de Xarxa pel que fa al ciclisme i la bicicleta. Amb un total de 124 documents, al llarg del 2015 
s’han fet un total de 79 préstecs (del juny al desembre). 
Aquest fons especial tan singular disposa de compte a twitter per tal de dinamitzar-ho i, a 
finals de 2015, comptava amb 79 seguidors. 
 
Teatre i arts escèniques: espai sobre les arts escèniques, de manera que els ciutadans puguin 
accedir d’una forma molt fàcil i visual a tot el material que la Biblioteca disposa sobre 
qualsevol aspecte relacionat amb aquest àmbit: obres teatrals, història del teatre, 
l’ensenyament, els escenaris, la indumentària, el  maquillatge i caracterització, dansa, circ, 
enregistraments musicals,  revistes, etc. 
En total es composa de 619 documents, 35 menys que el 2014, i s’han realitzat 317 préstecs, 
40 més que el 2014. 
 
Infantils: 

 
En la sala infantil de l’Armand Cardona hi ha hagut una revisió del fons i s’han eliminat els 
següents fons especials: Contes sobre..., Recull de contes i Lletra lligada / lletra de pal.  
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Altres maneres de llegir: inclou tots els documents relacionats amb la biblioteca accessible: 
braille, llengua de signes, lectura fàcil... 
En total hi ha 212 documents, 10 menys que l’any anterior, i s’han assolit un total de 286 
préstecs, 122 més que el 2014. 
 
COL·LECCIÓ LOCAL 
 
El total de documents que conformen la Col·lecció local és de 8.529, 241 més que l’any 
anterior (5.554 documents a la Joan Oliva, sense comptar els autors locals, per 5.452 del 2014, 
i 2.975 a l’Armand Cardona –inclou secció col·lecció local, autors locals, col·lecció comarcal i 
col·lecció local magatzem-, per 2.836 del 2014). En total s’han fet 741 préstecs, 760 menys que 
l’any anterior (357 a la Joan Oliva, per 918 del 2014, i 384 a l’Armand Cardona, per 583 del 
2014). 
 
Relacionat amb això destacar que la biblioteca Joan Oliva col·labora en l’enriquiment del 
catàleg Aladí incorporant portades digitalitzades de documents del fons local. Al llarg del 2015 
van ser 8 les portades afegides. 
 
 

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 2015 és de 37.412 (24.436 a la Joan Oliva + 12.976 ACT). 
Hi ha hagut un total de 1.645 altes d’usuaris (1.110 a la Joan Oliva i 535 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. 
 

 
 

 

2855

22455

6525

5433

144

Usuaris per tipus - 2015

Gent Gran Adults Joves



15  

 
 
 

 
 

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): 
 
73 són de la JOM 
 
15 queixes/suggeriments 
58 desiderates de fons documental (satisfetes 58) 
   
Totes les queixes/suggeriments han rebut resposta personalitzada de la directora de la 
Biblioteca. 
 
229 són de l’Armand Cardona 
 

31524

1457 722 287 267 244 226 251
2434

Espanya Marroc Argentina Romania Colòmbia França Itàlia Uruguai Altres

Usuaris per nacionalitat - 2015

33769

2077 1566

Vilanova  Garraf Altres

Usuaris per municipis - 2015
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74 Reserves/renovacions  
56 Queixes/suggeriments/consultes 
61 Desiderates de fons de les quals s’han satisfet 50 
26 Sol·licituds del carnet 
12 Punts de llibre 
 
Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta personalitzada per part de la 
Directora o el personal de la Biblioteca. 
 
 

4.2. Préstec. Préstec interbibliotecari/Préstec a entitats 
 

El nombre total de préstecs a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha 
estat de 149.462, amb un descens de 6.241 documents (84.944 a la Joan Oliva, 636 menys, i 
64.518 a l’Armand Cardona, 5.605 menys). Aquest fet, en part, s’explica pel fet que durant els 
mesos de gener i febrer a la biblioteca Armand Cardona no li funcionava la calefacció, la qual 
cosa motivà un important descens en el nombre d’usuaris i serveis utilitzats. 

 

 
 

 
El servei de préstec interbibliotecari (intercanvi de documents amb altres biblioteques de la 
Xarxa) ha mobilitzat un total de 8.033 documents, 84 més que l’any 2014 (Joan Oliva: 1332 
deixats i 3.121 rebuts, per 1.397 i 2.921 el 2014; Armand Cardona: 1.831 deixats i 1.749 
rebuts, per 1.691 i 1.940 del 2014). 

 

2014

2015

JOM
ACT

Total xarxa

85580
70123

155703

84944

64518

149462

Comparativa préstecs 2014/2015

2014

2015
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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 16.596 documents 
(8.330 de la Joan Oliva a la Cardona i 8.266 a l’inrevés), amb un descens de 231 documents en 
relació al 2014. 
 

 
 

La biblioteca Joan Oliva ha cedit documents al llarg de l’any 2015 a les següents entitats: 
EMAID (Escola Municipal d’Art i Disseny) - 68 documents; Club de lectura de l’Aula 
Universitària de la gent gran - 120 documents, i al Club de lectura gran lectors del Centre Gent 
gran la Caixa - 150 documents. 
 
Per la seva banda la biblioteca Armand Cardona ha cedit dos lots de documents al Consell 
Comarcal del Garraf, un de llibres de poesia per la diada de Sant Jordi i l’altre d’infantils a 
l’octubre (en total uns 60 documents). 
Al Col·legi Sant Teresa amb motiu del 500 aniversari de Santa Teresa es va cedir uns 10 

Deixats

Rebuts

JOM
ACT

Total Xarxa

1332
1831

3163

3121

1749

4870

Préstecs interbibliotecaris 2015

Deixats

Rebuts

82668330

Intercanvi de documents entre les biblioteques de Vilanova - 2015

De l'Armand Cardona a la
Joan Oliva

De la Joan Oliva a l'Armand
Cardona
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documents a l’escola i també al Teatre Principal i al Centre d’Art Contemporani La Sala amb 
motiu d’activitats desenvolupades en aquests espais. 
 
 

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 2015 ha estat de 21.266, amb un increment de 
281 usos (14.067 a la Joan Oliva, 54 menys, i 7.199 a l’Armand Cardona, 335 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 2015 han utilitzat aquest servei 27.444 usuaris, un increment de 1.580 respecte l’any 
anterior (15.459 a la Joan Oliva, 1.223 menys, i 11.985 a l’Armand Cardona, 2.803 més). 
 

JOM
ACT

XARXA

14121
6862

20983

14067

7199

21266

Ús Servei internet i+ - Comparativa 2014-2015

2014

2015
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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 estem immersos. 
 
El nombre d’activitats de foment a la lectura de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú ha 
estat de 113, 12 més que l’any anterior (50 a la Joan Oliva, 6 més, i 63 a l’Armand Cardona, 
també 6 més que el 2014) i un total de 6.194 assistents, amb un increment de 685 persones 
(2.858 a la Joan Oliva, 243 més, i 3.336 a l’Armand Cardona, 442 més). 
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 2015 

 

Joan 
Oliva 

Armand  
Cardona  Total 

Hora del conte 11 17 28 
Presentacions de llibre 3 6 9 
Exposicions  10 13 23 
Conferències 4 6 10 
Tallers infantils 7 5 12 
Tallers adults 2 5 7 
Audicions/Concerts 1 1 2 
Concursos 2 2 4 
Altres activitats 10 8 18 

Total 50 63 113 

Joan 
Oliva 

Armand  
Cardona  Total 

Total assistents activitats 1.646 1.723 3.369 

JOM
ACT

XARXA

16682
9182

25864

15459

11985

27444

Ús Servei Wi-Fi - Comparativa 2014-2015

2014

2015
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infantils  
Total assistents activitats 
adults 1.212 1.613 2.825 

Total 2.858 3.336 6.194 
 

 
El pressupost destinat a les activitats ha estat de 3.239,13€ (895,56€ a la Joan Oliva i 2.343,57€ 
a l’Armand Cardona). 
 
 
S’han realitzat un total de 18 guies de lectura, distribuïdes de la següent manera: 11 
conjuntes, 3 a la Joan Oliva i 4 a l’Armand Cardona. 
 
Món laboral – Selecció de novetats 
Sant Jordi – Infantil 
Sant Jordi – Novel·la 
Amb V de Vilanova I – Gent amb història 
Recomanacions d’estiu 
Amb V de Vilanova II – Tradicionàrius 
Amb V de Vilanova III – Vilanova sona 
Els clàssics de la clàssica 
Dia Mundial de la Sida VNG 
Novetats Nadal – Infantil 
Novetats Nadal – Novel·les 
 
Albert Virella i Bloda (Joan Oliva) 
Tastet de Biblio (Joan Oliva) 
Novetat novel·la negre – Nadal 2015 (Joan Oliva) 
 
Un món de sèries (Armand Cardona) 
Novel·la romàntica (Armand Cardona) 
BiciBiblios: un viatge a la recerca de llibres i autors (Armand Cardona) 
Sons cubans (Armand Cardona) 
 
S’han editat 10 punts de llibre: 2 conjunts (Dia de la Biblioteca i Aules d’estudi), 5 a la Joan 
Oliva i 3 a l’Armand Cardona. 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 
Al llarg del 2015 s’han ofert cinc Clubs de lectura amb la participació de 98 persones: 

- 84 adults 
- 14 infantils 

 
Club de lectura La Crisàlide, Ma. Rosa Nogué 
Club de lectura en francès, Esther Bruna 
Club de lectura juvenil, Fanny Guinart 
Club de lectura comentades, Joan Calderón 
Trobades de lectura fàcil en català, Fanny Guinart 
 
Clubs de lectura - Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
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Al llarg del 2015 s’han ofert cinc Clubs de lectura amb la participació de 70 persones: 

- 60 adults 
- 10 infantils 

 
Club de lectura d’adults - Dissabte, Mercè Foradada 
Club de lectura d’adults – Dimecres, Mercè Foradada 
Club de lectura per a nens i nenes, Aida Moral i Susana Peix (fins juny 2015) 
Club de lectura de teatre, Josep Mª Teixell (fins juny 2015) 
Club de lectura en veu alta, Susanna Garcia-Prieto (inici octubre 2015) 
 
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 actualment hi ha 14 
emissores locals de descarreguen el programa i l’emeten a les seva programació. 
 
El programa de ràdio s’emet tots els dissabtes de 15h a 16h 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 3a temporada (del setembre 2014 a agost 2015): 

 
Programes 44 

Blog 113 entrades i 101.096 visites 

Facebook 48 entrades i 10.511 visualitzacions 

Twitter 256 tweets, 68.696 impressions i 1.311 visites al perfil 

Audiència programes 1.074 a través del podcast de Canal Blau FM 

Audiència entrevistes 3.033 a través de la plataforma Goear 

Relació amb les editorials 53 editorials fan arribar novetats 

Llibres donats/€ 427 llibres rebuts per donació que suposen 5.889,21€ 

Activitats 
(sense cost a les biblioteques) 

11 activitats (9 presentacions de llibres, 1 exposició 
d’il�lustracions i 1 concurs a la ràdio per anar a un concert) 

 
 

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. 
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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 2014/15 s’han realitzat 80 sessions (60 menys que el 2013/14, fet que respon 
al replantejament d’aquesta formació que ha implicat la reducció en el nombre de sessions 
que s’ofereixen de 7 a 4), amb l’assistència de 2.160 alumnes, 1.480 menys que el 2014 (1.269 
a la Joan Oliva per 891 a l’Armand Cardona). 
En el cas de la biblioteca Armand Cardona també cal ressenyar que es van haver de suspendre 
13 sessions a causa dels problemes amb la calefacció durant l’hivern. 
 

 
 
Dins el Programa d’animació educativa s’inclouen les sessions formatives adreçades a 
alumnes de secundària i batxillerat que tenen per objectiu familiaritzar els estudiants amb la 
consulta dels catàlegs, les fonts d’informació i l'ús de les noves tecnologies, especialment 
relacionat amb l’elaboració dels diferents treballs i projectes que desenvolupen a l’escola. 
 

P5 1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è

Joan Oliva 13 14 11 9

Armand Cardona 7 10 9 7

Xarxa 20 24 20 16
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El total de sessions de formació de secundària ha estat de 31, les mateixes que l’any anterior 
(14 a la Joan Oliva i 17 a l’Armand Cardona), amb l’assistència de 761 alumnes, 32 més que el 
2014 (410 a la Joan Oliva i 351 a l’Armand Cardona). 
 
La biblioteca Joan Oliva a més a més va realitzar 4 visites a la llar d’infants La Baldufa (amb un 
total de 80 participants entre mares/pares i nens i nenes) i una visitar a la l’Escola Bresoll La 
lluna, amb 18 participants. 
 
La biblioteca Armand Cardona Torrandell també va oferir dues visites (el dia 12 de juny) 
relacionades amb el pintor Armand Cardona Torrandell (sala d’actes, biblioteca i fons 
personal,...) als alumnes de 4t de primària de l’Escola Sant Jordi, amb un total de 50 alumnes i 
4 professors. 
 
 

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

• Consulta a sala 
 

• Servei de préstec i préstec interbibliotecari 
 

• Informació bibliogràfica 
 

• Servei d’accés a Internet amb els PC de les biblioteques 
 

• Serveis d’accés a Internet a través de Wi-Fi 
 

• Servei de reprografia: la biblioteca Joan Oliva compta amb tres màquines (1 d’elles 

Joan Oliva Armand Cardona Xarxa

Obres de referència 4 5 9

Descobreix la biblioteca 10 12 22

TOTAL 14 17 31
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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 2015 cada biblioteca va oferir 17 dies de servei rebent 1.653 estudiants, 343 més 
que el 2014 amb un dia menys de servei (763 a la Joan Oliva, 182 més que l’any anterior, i 890 
a l’Armand Cardona, 167 més que l’any anterior). 
 

 
 

 
Serveis propis de la biblioteca Joan Oliva 
 

• Servei de Biblioteca a l’Hospital 
Reprès de nou el servei a l’octubre de 2015. Va estar aturat durant un any degut a la 
falta de recursos humans. 

 

• Servei de préstec interprovincial 
Permet oferir i demanar en préstec  els documents que no es troben a la xarxa. Al 2015 
ha gestionat 17 documents (5 més que el 2014).  

 

• 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 

2014 2015

36 34160 15236 49

1310

1653

Aules d'Estudi - Comparativa 2014 - 2015

Dies de servei Hores de servei Mitjana usuaris/dia Usuaris totals
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préstec de lots de documents mensuals. 
Al 2015 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 2014). 

 
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 9.635 (8.020 documents 
de la Cardona i 1.615 de la Joan Oliva), amb una disminució de 399 documents en 
relació el 2014. 

 

• Servei de vending de begudes. 
 

• Sales de treball: 1.007 usuaris. 
 
 

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

Resum de dades 
 2014 2015 

Dies de servei 37 43 

Visitants 1.004 1.240 

Carnets nous 8 6 

Usuaris de préstec 914 1.052 

Préstecs 1.179 1.561 
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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 
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 10.812 visites. 
Per la seva banda l’espai de la Joan Oliva va arribar a les 8.560 visites (40 visites menys que el 
2014), mentre que el de l’Armand Cardona assolí 6.278 (796 menys que el 2014). 
 
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 d’aquest any ha registrat 841 visites. 

Dies/servei Visitants Carnets Usuaris Préstecs

37

1004

8

914

1179

43

1240

6

1052

1561

Bibliomercat - Comparativa 2014-2015

2014 2015
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Blogs 
La XBMVNG disposa dels tres blogs que a continuació es descriuen i han comptabilitzat en 
comú al llarg del 2015 396.014 visites (90.577 més 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 2015 va rebre 174.102 visites (24.541 més 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 2015 va rebre 126.863 visites (23.893 més 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 95.049 visites (va haver una incidència en la comptabilització 
de les visites). 
 
Facebook 
Xarxa social triada per les Biblioteques per donar més difusió a les seves activitats, 
esdeveniments, etc. 
A finals de 2015 es comptava amb 2.742 seguidors (64 menys que l’any anterior, fet que es 
deu a la neteja que el propi Facebook fa de la seva base de dades periòdicament). 
 
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 30 guies (4 al llarg del 2015) i es comptabilitzen 6 
subscriptors i un total de 1.555 lectures (223 més que el 2014),  5 likes i 7 shares. 
 
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 651 
visionats. 
 
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... 
S’han creat 18 àlbums que inclouen un total de 546 fotografies, comptant amb 42 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 2015 es disposa de 15 presentacions. En aquest temps s’han registrat 
3.541 visualitzacions i 4 seguidors. 
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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 110 documents (78 guies i 32 presentacions) i es compta amb 
43 seguidors 67.826 visualitzacions (15.081 més que a finals de 2014). 
Del total de documents 13 guies i 5 presentacions s’han penjat al llarg del 2015 amb un total 
4.229 visualitzacions. 
 
Spotify 
En aquest espai es troben les diferents seleccions musicals i recomanacions que 
periòdicament les Biblioteques realitzen. 
Es compta amb 36 seguidors i amb un total de 41 playlists (21 de les quals s’han realitzat al 
llarg del 2015). 
 
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 2015 es comptava amb 778 
seguidors (363 més que a finals de 2014). 
 
Youtube 
El canal youtube de la Biblioteca Joan Oliva disposa de 65 vídeos penjats des de l’any 2010 i es 
comptabilitzen 40 subscriptors i un total de 19.599 visionats al llarg del 2014. 
 
El canal youtube de la Biblioteca Armand Cardona disposa de 33 vídeos penjats des de l’any 
2009 i es comptabilitzen 10 subscriptors i un total de 5.057 reproduccions (986 més que a 
finals de 2014). D’aquest total 11 vídeos s’han penjat durant el 2015 amb un total de 307 
reproduccions. 
 
 

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 2015 s’han desenvolupat activitats amb la col·laboració de les 
regidories d’Educació, Equitat, Cooperació i Participació, Medi Ambient 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, l’EMAID, l’Escola de Música Mestre 
Montserrat o l’Escola Oficial d’Idiomes), així com amb les entitats i fires vilanovines (Conte va! 
Va de contes, Temps de vi, Escola Freqüències, Club d’Atletisme Vilanova – Dinami’k, Amical 
Wikimedia, Associació Cultural Armand Cardona Torrandell, Dones d’empresa o l’ADEPG). 
 
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 (veure Resum estadístic i 
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annexos). 

 
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 2015 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 30 pel·lícules (DVD 
i BluRai) que sumades a les 15 de l’any anterior totalitzen 45. 

• El @RacoCiclista també ha vist incrementar el seu fons gràcies al donatiu rebut per la 
Volta a Catalunya, més de 30 documents, i per l’editorial Cultura Ciclista, que ha donat 
els 7 exemplars que faltaven per completar la seva col·lecció en aquest fons especial. 

• 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 
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 2015 s’han cedit: 
 

- 8 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 32 vegades, 
repartits de la següent manera: 

- 3 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
- 29 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 
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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 i JoveOliva, Concurs 
infantil de Punts de llibre,...  
 
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,... 
 
Això es complementa amb l’agenda de l’Ajuntament, on s’introdueixen totes les activitats de 
les biblioteques, el Butlletí digital de la XBMVNG i mailings específics relacionats amb 
activitats concretes que es volen destacar, habitualment relacionats amb els fons especials: 
Armand Cardona Torrandell, ciclisme, música, gènere negre,... 
 
El Butlletí de les BibliotequesVNG (a data de 22 de març de 2016) el reben 2.726 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 18 de març de 
2016) el varen obrir 598 persones i enllaçaren 92. 
 
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): 116 vegades (56 la Joan Oliva, 15 en 
paper i 41 en digital, i 60 l’Armand Cardona, 14 en paper i 46 en digital). 
 
Aparicions a la ràdio: 1 en total (1 a la Joan Oliva i cap a l’Armand Cardona). 
 
Aparicions a la televisió (CanalBlau): 4 (1 de Xarxa, 1 la Joan Oliva i 2 l’Armand Cardona) 
 

- ‘Més content que un gínjol’, fomentar la literatura infantil a través de la ràdio 
- Es lliuren els premis dels concursos de microrelats de la Joan Oliva 
- Tornen els problemes de calefacció a l’Armand Cardona 
- 20 anys de la mort del pintor Armand Cardona Torrandell 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú, tal i com s’ha comentat en la 
introducció, està immersa en un procés de canvi que l’ha de dur a incidir més en el concepte 
de servei de Biblioteca Pública Municipal únic a nivell de ciutat i, conseqüentment, en la seva 
gestió integral. 
 
Això queda palès en el Pla d’acció 2016 però especialment s’ha de visibilitzar en el Pla 
estratègic que es realitzarà al llarg del 2016 i que servirà de marc de desenvolupament del 
servei pels propers quatre anys. 
Aquest Pla s’ha d’establir tenint en compte les prioritats que es marquin en l’àmbit de les 
pròpies biblioteques però també en consonància amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que 
té per objectiu “potenciar la cultura i el patrimoni com a element identitari i de dinamització 
econòmica. Una ciutat amb identitat cultural”. 
 
En aquest sentit, i seguint la línia marcada pel Pla d’acció, s’identifiquen els següents àmbits 
d’actuació: 
 

• Organització i planificació 
D’una banda en aquest apartat es contempla la necessitat de dotar la Xarxa de Biblioteques 
d’un marc teòric que la permeti desenvolupar-se a mitjà/llarg termini i que és concretarà en el 
Pla estratègic. Pel desenvolupament d’aquest s’haurà de comptar amb la participació de tots 
els agents implicats: gestors, treballadors i usuaris. 
 
També en aquest punt s’ha d’incloure la revisió de les necessitats, tan infraestructurals com 
de recursos, que hi pugui haver. En aquest sentit és evident la necessitat d’intervenció que té 
l’edifici de la biblioteca Joan Oliva per tal d’adaptar-lo el màxim possible al servei que ha de 
prestar, salvaguardant al màxim els aspectes positius que té, i en aquest sentit és una de les 
prioritats. 
  

• Serveis bibliotecaris 
S’ha de continuar treballant en la consolidació d’aquells serveis que ja funcionen i en la 
implementació de nous serveis associats a noves necessitats. 
En aquest sentit és molt important aprofundir en el catàleg de serveis d’extensió bibliotecària, 
tal i com s’indica en el PAM: hospital, Centre de dia Masbau, biblioteques escoles 
municipals,... 
 
La relació que es té amb les escoles de primària i secundària mitjançant el PAL (Pla d’Animació 
Lectora) i el PAE (Programa d’Animació Educativa) també és un pilar important de la tasca de 
les biblioteques i es fa necessari, després de més de 10 anys d’aquest projecte sorgit en la 
col·laboració amb l’IMET, una revisió. 
  

• Col·lecció documental 
El fons documental ha d’estar adaptat a les necessitats dels usuaris i dels serveis que 
s’ofereixen des de les biblioteques per tal de garantir un servei òptim i de qualitat. En aquest 
sentit la Política de Desenvolupament de Col·lecció, que es realitzarà al llarg del 2016, ha de 
ser l’eina fonamental que vetlli per això i garanteixi al màxim una política de gestió a nivell de 
ciutat. 
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Aquesta haurà de contemplar tots els recursos, amb especial atenció a la irrupció de nous 
suports, i tenir molt present tant la gestió de la Col·lecció local com dels diferents fons 
especials que es dinamitzen des de les biblioteques, tant a nivell de Xarxa com de cada 
biblioteca en particular. 

 

• Promoció lectora 
Les activitats, juntament amb la col·lecció, són les que han d’incidir en aquesta promoció, 
tenint molt present els diferents sectors de població als quals es presta servei. 
El Pla d’acció ja contempla això i preveu, per exemple, accions per promoure la lectura entre 
infants i joves, així com la creació de Clubs de lectura, un altre dels punts forts que té la Xarxa 
de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú en aquest sentit. 
 
Igualment s’han de valorar altres accions de les que es realitzen amb la voluntat de promoure 
la lectura, com per exemple el programa de ràdio Més content que un gínjol, i mirar de 
trobar noves línies d’actuació que serveixin a aquesta finalitat. 

 

• Formació 
La formació i la promoció de l’autoaprenentatge ha de ser un dels pilars de l’actuació de les 
biblioteques i es fa necessari mantenir projectes atractius i que tenen una bona acollida com 
el CodeClub, adreçat a infants, o els Tallers Formatius per a majors de 55 anys. 
En aquest sentit s’han d’estudiar vies de col·laboració amb agents locals per tal d’aprofundir 
en aquest sentit i rendibilitzar al màxim els espais multimèdia existents a les biblioteques. Això 
farà necessari l’actualització tecnològica dels mateixos així com un projecte que ajudi a 
dinamitzar-los. 
 

• Cultura popular i Memòria històrica 
La promoció de la cultura popular i el potenciament de la memòria històrica són dues línies 
més de les que es contemplen en el PAM i en les quals les biblioteques tenen molt a dir, 
especialment si es relaciona amb la promoció i difusió de la Col·lecció local. 
Iniciatives que ja es realitzen com l’ús de la Viquipèdia en la promoció d’aquestes temàtiques, 
l’enriquiment del catàleg amb fons relacionat amb Vilanova i la Geltrú i la seva història o els 
processos de digitalització de diferents fons en són un exemple, però encara hi ha un llarg 
camí a recórrer amb la participació en iniciatives com poden ser els tallers Memòria del futur, 
la dinamització de Rutes literàries o la publicació de materials que difonguin el coneixement 
de la nostra vila. 
 

• Col·laboracions a nivell de zona 
Per últim, i pel fet d’ostentar la capitalitat de la comarca del Garraf, s’han de mantenir les 
accions conjuntes que ja es duen a terme com ara l’edició de la Guia comarcal del fons local de 
totes les poblacions de la comarca, la difusió de les hores del conte conjuntes de les 
biblioteques del Garraf, accions que són aprofitades tant a nivell de comarca com de zona 
Penedès-Garraf. Alhora estudiar noves vies de col·laboració. 
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8. Resum estadístic i annexos 
 

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

 

 
2014 2015 

Població àrea influència 65.941 65.684 

Fons documental 126.550 129.151 

Volums per habitant 1,91 1,96 

Hores d’obertura 4.355 4.365 

Altes d’usuaris 1.692 1.645 

Número de visitants 257.641 251.809 

Mitjana diària de visitants 460 450 

Número de préstecs 155.703 149.462 

Mitjana diària de documents 
prestats 

278,5 267 

Préstec interbibliotecari (PI) 7.949 8.033 

                   Documents deixats 3.088 3.163 

                   Documents rebuts 4.861 4.870 

Usuaris servei Wi-fi 25.864 27.444 

Sessions servei Internet 20.983 21.266 

Visites web 15.674 14.778 

Visites blog 252.531 300.965 

 
Joan Oliva Armand Cardona 

2014 2015 2014 2015 

Població àrea influència 65.941 65.684 23.942 23.839 

Fons documental (sense 
revistes) 69.002 71.514 57.548 57.637 

Títols de revista 171 167 125 118 

Títols de premsa diària                         9 9 9 9 

Volums per habitant                          1,04 1,08 2,40 2,41 

Dies d’obertura 281 281 278 278 

Hores d’obertura 2.380 2.384 1.975 1.981 

Altes d’usuaris 1.063 1.110 629 535 

Número de visitants 150.246 151.189 107.395 100.620 

Mitjana diària de visitants 535 538 386 356 

Número de documents prestats 85.580 84.944 70.123 64.518 

Mitjana diària de documents 
prestats 326 324 264 251 

Préstec interbibliotecari (PI) 4.318 4.453 3.631 3.580 
             Documents deixats 1.397 1.332 1.691 1.831 
             Documents rebuts 2.921 3.121 1.940 1.749 

Usuaris servei Wi-fi 16.682 15.459 9.182 11.985 

Sessions servei Internet 14.121 14.067 6.862 7.199 

Visites web 8.600 8.500 7.074 6.278 

Visites blog 149.561 174.102 102.970 126.863 
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Biblioteques de Vilanova 
 2014 2015 

Retorn de documents entre les 
biblioteques de Vilanova 
            Devolucions ACT a JOM 8.939 8.266 
            Devolucions JOM a ACT 7.888 8.330 

Mercat de Mar  

            Divendres 37 43 
            Carnets nous 8 6 
            Usuaris de préstec 914 1.052 
            Préstecs 1179 1.561 

Visites web XBMVNG 14.306 10.812 

Visites web Col�lecció local --- 841 

Amics facebook 2.806 2.742* 

Seguidors twitter 415 786 
* Periòdicament netegen la base d’usuaris de facebook i això fa que decreixi el nombre de M’agrada 

 
 
 

Resum Activitats 2015 

JOM ACT 

Activitats d’animació i de foment 
de la lectura 56 57 

Assistents a les activitats 
(infantils) 1.646 1.723 

Assistents a les activitats (adults) 1.212 1.613 

Formació d’usuaris   

Visites primària (PAL). Curs 2013-14 47 33 

Visites secundària (PAE). Curs 2013-14 14 17 

Visites totals 
 
Nombre alumnes primària 
 

61 
 

1.269 
 

50 
 

891 

Nombre alumnes secundària 410 351 
 
Alumnes totals 

 
1.813 

 
1.351 

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

Usuaris aules d’estudi nocturn 763 890 
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ANNEX 1 - Col·laboracions de la XBMVNG  en la realització d’activitats 
 

Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

  

GENER 

 

• EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA: Pessebres a Vilanova i la Geltrú. Programa Nadal. Pessebristes de 
Vilanova i Arxiu Comarcal del Garraf (aporten fotografies per exposar) 
 

• EXPOSICIÓ: Armand Cardona i la literatura. Associació Cultural Armand Cardona Torrandell 
(aporten informació) 
 

• EXPOSICIÓ: Tingueu tots un bon Nadal!. Exposició de Nadales. Programa Nadal. Xavier Capdet i 
Soler (deixa les Nadales exposades) 
 

• HORA DEL CONTE: El conte de l’Eliseu. Regidoria de Cultura programa Nadal 
 

• EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA: Un disparo al autor. D’Ana Portnoy. Setmana de Gènere negre. 
Biblioteca La Bòbila (ens deixen la seva exposició) 

 

• FÒRUM LITERARI: Jacobé i altres narracions. Pere Tàpias (comenta lectura) i Comissió de lectura 
pública de els biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú 
 

• HORA DEL CONTE: En Bernat i el Pirata Barba-rossa. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(aporten conta contes i autor) 
 

• TAULA RODONA: Avui tastarem pa. Jordi Morera (autor llibre pa) Forns L’Espiga d’or (posa tast 
de pa) i Laura Arranz (autora dietètica)  

 

• TALLER INFANTIL: Inventem un conte. Centre educatiu Kumon Vilanova (fan el taller) 
 

• HORA DEL CONTE: Associació Cuba-Matanzas (organitzen) 
 

FEBRER 

 

• EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA: Comparsers i comparseres... la plaça és vostra! Carnaval. Arxiu 
Comarcal del Garraf i la FAC (aporten fotografies) 

 

• CONCURS: Comparsers i comparseres... la plaça és vostra! Carnaval. FAC i l’Editorial El Cep i la 
Nansa (donen material per sortejar) 
 

• PROGRAMA DE RADIO: Més content que un gínjol. Dia Mundial de la Ràdio. Canal Blau (fa el 
programa a la biblioteca) 

 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Todos son sospechosos. Gènere negre. Laura Mas (periodista, 
presenta) i Xavier Borrell (autor) 
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MARÇ 

 

• XERRADA: Teresa Mañé, la lluita per la igualtat. Joaquim Micó i Millan (escriptor i autor del 
Retrat de Teresa Mañe). 150è aniversari del naixement de Teresa Mañé i del Dia Internacional 
de la Dona 
 

• HORA DEL CONTE: La sorprenent història de la princesa que flotava. Dia Internacional de la Dona 
(Dones d’aigua). Regidoria Equitat programa Dia Dona 

 

• BIBLIOPOETES: Poesia feta per infants. La biblioteca col·labora amb aquesta activitat al Dia 
Mundial de la Poesia i al Dia Internacional del llibre infantil i juvenil (2 d’abril) 

 

• XERRADA-TALLER: Networking: treballa la teva xarxa de contactes. 3a Setmana món laboral. 
IMET (aporta ponent Toni Contreras) 

 

• XERRADA-TALLER: Networking: treballa la teva xarxa de contactes. 3a Setmana món laboral. 
IMET (aporta ponent Toni Contreras) 

 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Solo puede quedar uno. Diario de un proceso de selección. Silvia Forés 
(autora), Isabel Gracia (cap servei Treball IMET, presenta). 3a Setmana món laboral  (IMET) 

 

• HORA DEL CONTE: Per un tros de cel. Danilo Guaitoli i Pere Puig (autors). 3a Setmana món 
laboral. Edicions Cadí (aporten autors) 

 

• HORA INFANTIL: Un tastet en un potet. Col·lectiu poètic La lluna en un cove (organitzen). Dia 
Internacional de la Poesia 

 

• HORA CONTE SIGNES: Un saxo al bosc. Eva Sans (autora) Col·lecció Ginjoler. Dia Internacional 
del Llibre Infantil (2 d’abril) 

 El Cep i la Nansa edicions (aporta autora que fa de conta contes) 
 

ABRIL 

 

• 6è CONCURS INFANTIL DE PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI 2015. Dia Internacional del Llibre 
Infantil (2 d’abril) (la biblioteca es subscriu a aquest dia) 
 

• TAULA RODONA: Dones emprenedores, dones amb empresa?. Montserrat Gatell (presidenta de 
l’Institut Català de les Dones), Maria Rosa Nogué (escriptora) i Montserrat Andreu (Albà 
ÍntimT). 3a Setmana món laboral. ADEG Dones d'empresa Penedès-Garraf (aporten les ponents) 

 

• TALLER: Viquipèdia. Elisenda Almirall (coordinadora de Viquiprojectes culturals). Amical 
Wiquipedia (aporten formadora) 
 

• TALLER: Viquipèdia. Elisenda Almirall (coordinadora de Viquiprojectes culturals). Amical 
Wiquipedia (aporten formadora) 
 

• HORA DEL CONTE: 8 contes i 18 poemes. De Joana Raspall. Espectacle de petit format. Clara 
Soler. Publicacions Abadia de Montserrat (aporta l’actiu) 
 

• LLIURAMENT DE PREMIS: Concursos de microrelats Negroliva i Joveoliva. El jurat són 
col·laboradors, llibreria La Mulassa i Llorens Llibres 
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• VIQUIMARATÓ: Autors locals. Amical Wikimedia (assessorament) 
 

• HORA DEL CONTE: Les tres llegendes de Sant Jordi. Qui diu la veritat? Montserrat Balada i Eva 
Sans (autores). El Cep i la Nansa edicions (aporten conta contes i autores) 

 

MAIG 

 

• EXPOSICIÓ: Ocellets, ocells, ocellots. 3a Fira Conte va! Va de contes, El Cep i la Nansa editorial 
(aporten les il·lustracions) 
 

• Fira Conte Va! Va de contes. Associació pel Foment de la Literatura Infantil i Juvenil Judit 
Sendra García 

 
• CAMPANYA SOLIDÀRIA BIBLIOTEQUES VNG: Llet per revistes. Serveis Socials (contacte amb 

l’Economat i assessorament) 
 

• TROBADA AMB LA DRAMATURGA: Helena Tornero (autora llibre col·labora) 
 

• TROBADA DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ: Servei de Català del Garraf de Vilanova i la Geltrú 
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: La vinya i el vi a Catalunya. Jordi Llavina (autor), Oriol Guevara 
(enòleg, presentador). Fira Temps de vi 

 

• TALLER: Tast de vins i pernils. Marta Casas del celler Parés Baltà (aporta vi a preu de cost i fa el 
taller), d’Anna Belzunces propietària de Casa Marisol, gastronomia selecta (aporta material pel 
tast a preu de cost) i de la Fira Temps de vi (aporta difusió i copes de vi pel tast). 

 

• HORA DEL CONTE: Un misteri gegantí. Laia Massons i Rocio Bonilla (autores). Editorial Baula 
(aporten els autors que fan de conta contes) 
 

• FÒRUM LITERARI: La fantasia que rescata de l'horror. Mercè Foradada, escriptora (fa sessió). 
Comissió de lectura pública de les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú 

 

JUNY 

 

• PRESENTACIÓ: BiciBiBlios. Rafael Vallbona (autor llibre), Carme Fenoll, cap del Servei de 
Biblioteques (presenta projecte Bicibiblios), Antoni Palacios, president de la Unió Ciclista 
Vilanova. 
 

• TALLER FAMILIAR: Margallons del Garraf. Centre de Documentació Parc del Garraf, Olèrdola i 
Foix i el Dia Internacional del Medi Ambient (5 de juny). Regidoria de Medi Ambient (difusió 
pels seus canals). La caputxeta verda (fa taller) 

 

• CONCERT: Dia de la música. Escola de música Freqüències (fa concert). Dia Internacional de la 
Música. 

 

• MIL9 Novè Mercat d’Intercanvi de Llibres. Regidoria de Medi Ambient (difusió pels seus canals). 
Dia Internacional del Medi Ambient 

 

• 13a FIRA D’INTERCANVI DE PUNTS DE LLIBRE.  Joan Ramon Galvez (organitza la fira). 
 



38  

• EXPOSICIÓ: L’origen dels sons cubans. Quan Àfrica i Amèrica es van trobar a Europa. Ajuntament 
de Begur (cedeix l’exposició). Dia Internacional de la Música. 

 

• EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: L’empremta femenina. Regidoria d’Equitat (organitza inauguració i 
deixa exposició) 

• CONCERT: L’origen dels sons cubans. Esteve Molero (músic, comissari de l’exposició, fa xerrada), 
L'associació Casal d'amistat Cuba-Garraf "Camilo Cienfuegos" (aporta tast de menjar cubà) 

JULIOL 

 

• EXPOSICIÓ: Dibuixos originals de Jorge Fornés. Jorge Fornés.  
 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE/TAULA RODONA: Història de l’atletisme. Carles Santacana i Xavier 
Pujades (autors llibre que es presenta), Joan Ramón Gálvez (organitzador de la taula rodona i de 
mobilitzar atletes de la ciutat del club Atletisme) Albert Tubau (historiador i president de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, ponent taula), Salvador Bernadó (historiador esportiu i 
professor d’Educació física, ponent taul) i Magí Gual (antic membre de l’Atletisme PPCD 
Vilanova, ponent taula). El públic participant va col·laborar en donar documentació als 
organitzadors per fer un llibre sobre atletisme a Vilanova (està en procés). Regidoria esports 
(suport difusió, va venir regidora). 
 

• TALLER INFANTIL: Dibuixem superherois i superheroïnes! Jorge Fornés (dibuixant de còmic, fa 
taller) 
 

SETEMBRE 

 

• TAULA RODONA: Vilanova sona. Marc Bala, cantant de Copa Lotus, Elisabeth Raspall, pianista i 
compositora de jazz, Miquel Gonzàlez, músic, Marijó Riba, gerent de la Camerata Eduard 
Toldrà, Bernat Deltell, periodista i director d’El Far Blau producció discogràfica 

 

• HORA DEL CONTE EN FRANCÈS: Hansel et Gretel. David Casasus.  
 

• TALLER INFORMÀTICA: Codeclub. Xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat UOC i UPC 
(ofereixen les sessions) 

 

OCTUBRE 

 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Una vida con despropósito. Locura y realidad.  Patricio Lanuza Arto, 
Consuelo Garcia del Cid Guerra (autor i presentadora). Dia Internacional de la Salut Mental. 
Grup Atra (organitza). Regidoria de Salut (difusió) 

 

• HORA DEL CONTE: Fufú i l' abric verd. Eva Bolaño. Dia Internacional de la Salut Mental. 
Regidoria de Salut (organitza) 

 

• XERRADA: Albert Virella i Bloda. Francesc X. Puig Rovira (historiador, fa xerrada). Centenari del 
naixement d’Albert Virella i Bloda. 

 

• HORA DEL CONTE: El meu avi i jo. Núria Parera i Almudena Suarez (autores, expliquen conte). 
Dia Internacional de les Persones Grans. 
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• EXPOSICIÓ: Disseny d’alfabets i “lettering”. Escola Municipal d'Art i Disseny – EMAID 
(organitzen exposició) 
 

• XERRADA:  Disseny d’alfabets i “lettering”. Rubèn Perpinyà, professor de tipografia de l’EMAID i 
alumnes de l’Escola (fan xerrada). Escola Municipal d'Art i Disseny – EMAID 
 

• EXPOSICIÓ DE CÒMIC: Còmics per la Ciutadania Global. Consell Comarcal del Garraf (deixa 
exposició) 
 

• TALLER INFANTIL: Estimo els arbres de Vilanova. La caputxeta verda (fan taller) 
 

• HORA DEL CONTE: La Verema. Montse Balada i Eva Sans (autores, expliquen conte). El Cep i la 
Nansa. Dia Internacional de les Biblioteques. 
 

• HORA DEL CONTE: Etiòpia, un país de llegenda. Marta Fos i Judit Sadurní (autores llibre 
expliquen conte).  Destino Etiopia, Fundació Ramon i Bonet, contra la ceguera. Regidoria de 
Cooperació (organitza) 

 

NOVEMBRE 

 

• HORA DEL CONTE: El cadell perdut. Raquel Mayorga Baños (autora explica conte). 
Editorial La Pulga con gafas. 

 

• EXPOSICIÓ: Femení plural: històries de vida de dones immigrades. Regidoria de Convivència i 
Equitat (organitza) 

 
• TROBADA AMB L’AUTOR I IL·LUSTRADOR: Iban Barrenetxea (autor fa xerrada). Editorial Buen 

Paso (facilita autor) 
  

• CONTES I CANÇONS EN LLENGUA DE SIGNES PER A NADONS: Ballmanetes. Cesca Mestres i 
Susana Peix (fan taller). El Cep i la Nansa edicions 

 

• HORA DEL CONTE EN LLENGUA DE SIGNES: On és la pilota?. Paula Esparraguera i Joan M. 
Celorio (autors), Montse Panero (contacontes). Ginjoler. El Cep i la Nansa edicions 

 

• XERRADA: Simfonia núm. 40 de Mozart. Bernat Dedéu (fa la xerrada). Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat (presenta i implica alumnat) 
 

• Dissabte 21 de novembre a les 12h a la biblioteca Joan Oliva i Milà. HORA DEL CONTE Solidari. 
Regidoria de Cooperació (organitza) 

 

• LLIBRES X 1 EURO: col·labora amb la Marató - TV3 
 

• TALLER FAMILIAR / PRESENTACIÓ DE LLIBRE: Una targeta de Nadal original. Mariona Cardona 
(autora llibre fa taller) 

 

• HORA DEL CONTE: L’Ona i el seu aniversari. Anna Garcia Galceran i la seva germana Cristina 
(expliquen conte i xerrada). Dia de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre).  
 

• EXPOSICIÓ: Star Wars en Lego. Peces cedides per un col·leccionista particular.  
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DESEMBRE 

 

• PRESENTACIÓ DE LLIBRE:  Miradas al pasado desde un presente incierto. Israel Grases Gallego 
(autor). Dins el projecte TIMOL. Dia de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre). IMET 
(organitza) 
 

• TROBADA DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ: Servei de Català del Garraf de Vilanova i la Geltrú 

• HORA DEL CONTE: La princesa dels matalassos. Vivim del Cuentu (explica conte). Editorial Baula 
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ANNEX 2 – Imatges d’activitats destacades 
 

 
Avui tastarem pa amb el premiat flequer Jordi Morera i la nutricionista Laura Arranz 

 

 
Biblioteca Armand Cardona - 29 de gener 

 
 

Xerrada Dones emprenedores, dones amb empresa? amb la participació de Montserrat Gatell, 
Maria Rosa Nogué i Montserrat Andreu 
 

Biblioteca Joan Oliva – 9 d’abril 
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Lliurament dels premis dels concursos NegrOliva i JoveOliva, organitzats per la biblioteca 
Joan Oliva i Milà 

 
 

  
                                Biblioteca Joan Oliva – 16 d’abril 

 
 
3a edició de la fira Conte va! Va de contes 

 

  
Xarxa de Biblioteques Municipals VNG - 9 de maig 
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La fira Temps de Vi: ‘Tast de vins i pernils’ amb el celler Parés Baltà i Casa Marisol 
 

 
                                                                                                                                                                Biblioteca Armand Cardona - 23 de maig 

 
 
 
 
 

Presentació del projecte BiciBiblios i del llibre Escalada a Montjuic: 1965 – 2007 amb la 
participació de Carme Fenoll i Rafael Vallbona en el marc del @RacoCiclista 

 

  
Biblioteca Armand Cardona - 26 de maig 
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Xerrada sobre l’atletisme a Vilanova i la Geltrú i presentació del llibre Història de 
l’atletisme a Catalunya amb la participació de Carles Santacana, Xavier Pujades, Albert Tubau, 
Salvador Bernadó i Magí Gual 
 

  
Biblioteca Armand Cardona - 15 de juliol 

 
 
 
 
 
 

Taller infantil de Festa Major – Bèsties de festa a càrrec del personal de la biblioteca 
 

 
Biblioteca Joan Oliva – 23 de juliol 
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Hora del conte de Festa Major amb Dracs! de Susana Peix i Sebastià Serra 
 

 
                                                                                                Xarxa de Biblioteques Municipals VNG - 31 de juliol 

 
Hora del conte en francès Hansel et Gretel a càrrec d’Esther Bruna i David Casasus 

 
                                                                                                                            Biblioteca Joan Oliva – 26 de setembre 
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Amb V de Vilanova III – Vilanova sona amb la participació de Marc Bala, Bernat Deltell, Miquel 
Gonzàlez, Elisabet Raspall i Marijó Riba 

 
                                                                                                                              Biblioteca Armand Cardona - 24 de setembre 

Xerrada Albert Virella i Bloda, a càrrec de Francesc X. Puig Rovira 

 
                                                                                                                                                                            Biblioteca Joan Oliva – 8 d’octubre 
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Xerrada amb l’il�lustrador Iban Barrenetxea 

 
                                                                                                                               Biblioteca Armand Cardona - 13 de novembre 

 
 
 

Hora del conte pels menuts De què fa gust la lluna? a càrrec d’Esther Bruna i Carme Parrillas 
 

 
                                                                                              Biblioteca Joan Oliva – 21 de novembre 
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Primera sessió de les Trobades de Lectura Fàcil en català , a càrrec de Fanny Guinart 

                                                                                                                                                                 Biblioteca Joan Oliva – 17 de desembre 

 
 
 
Taller Lego Robòtics a càrrec d’Esplai Virtual 
 

 
                                                                                                                                  Biblioteca Armand Cardona - 19 de desembre 
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Taller de Nadal – Un tió molt enrotllat a càrrec del personal de la biblioteca 
 

 
                       Biblioteca Joan Oliva - 12 de desembre 
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BiblioMercat – Servei de biblioteca mòbil al Mercat de mar 
 

  
  
 
 

 

Més content que un gínjol: el programa de ràdio de les Biblioteques VNG 
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ANNEX 3 - Recull de premsa 
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forcadellat@diba.cat 

Directora biblioteca Joan Oliva i Milà 
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Coordinador de Foment a la lectura 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2016 


