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1. Introducció 
  

La Xarxa de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú, formada per 
la biblioteca Joan Oliva i Milà, central urbana i comarcal i la biblioteca 
Armand Cardona i Torrandell, biblioteca de proximitat, mostren en 
aquesta memòria els resultats del 2013 referents al serveis de biblioteca 
que ofereixen, els objectius assolits i els que treballaran al 2014. 

 
L’any 2013 se suma als dos anteriors pel que fa a retallades de 
pressupost degut a la crisi. Dir en aquest sentit que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha seguit fent un esforç considerable i ha mantingut 
el pressupost de les biblioteques, arribant als 24.000 € (12.000€ per 
biblioteca). 
 
Es destaquen els següents resultats del 2013 : 
 
- S’ha incrementat en un 3,66 % el nombre d’usuaris inscrits  a les 

biblioteques municipals: 
 

-un increment de 746 nous usuaris a la Joan Oliva 
-un increment de  585 nous usuaris a l’Armand Cardona 

 
- S’ha disminuït el nombre de  visites  en -6.098 , distribuït en: 

-una disminució de -8.454 visites a la Joan Oliva  
-un augment de 2.356 visites a l’Armand Cardona  

 
- S’ha incrementat el fons documental  de la xarxa en +2986  

documents, distribuïts en: 
-un increment de +1.056 documents a la Joan Oliva 
-un increment de +1.930 documents a l’Armand Cardona 
 

- S’ha incrementat  el préstec  en 1.212 documents distribuït: 
-un increment de 1.145 documents a la Joan Oliva  
-un increment de 67 documents a l’Armand Cardona 
 

 
2. Objectius i principals línies de treball  

 
Objectius  
 
Xarxa de biblioteques públiques municipals 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar 
 

• Grups de treball  
• Logo de xarxa de biblioteques 
• Twitter de biblioteques 
• Servei recollida de documents al centre cívic La Collada-Sis 

Camins i al centre cívic El tacó 
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• Dinamització del bibliomercat amb hora del conte durant  
l’estiu 

 
Biblioteca Joan Oliva 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar 
 

• Creació del concurs de microrelats JoveOliva per afavorir la 
creació literària i la connexió dels usuaris joves amb la 
biblioteca. 

• Creació del concurs de microrelats NegrOliva per la promoció 
del fons especialitzat en Gènere Negre i afavorir la creació 
literària d’aquest gènere. 

• Col·laboració entre les quatre biblioteques especialitzades a 
Catalunya en Gènere Negre: guia de lectura de les novetats 
anuals conjunta i creació del logo identificatiu de la Xarxa de 
Biblioteques Negres. 

• Coordinació entre els tres institucions dipositaries del fons 
documental de col·lecció local, Arxiu comarcal de l Garraf, 
Biblioteca Víctor Balaguer i Biblioteca Joan Oliva i Milà per 
treballar la milloro de l’accessibilitat i la difusió dels fons 
documentals de col·lecció local. 

• Creació del fons especial del Mon Laboral i diverses activitats 
relacionades. 

• Coordinació de buidats de revistes i de llibres de col·lecció local 
a nivell de comarca. 

• Enriquiment del catàleg amb la digitalització de les cobertes del 
fons de la Col·lecció local. 

• Retirada de fons obsolets i de ús baix de la sala infantil i 
donació a les biblioteques escolars amb coordinació amb l’IMET 
dels fons infantil que consideren útils. 

• Comissió de lectura. s’acorda una nova manera de comunicació 
que facilita l’intercanvi d’idees. 

• Creació de nou recurs virtual per la promoció del fons de 
cinema: llistats actualitzats mensualment del fons de cinema 
d’adults i infantil per potenciar també la gestió de reserves 
virtuals i la difusió del fons. 

• Actualització del material de difusió comarcal: dels horaris de 
els biblioteques de la comarca del Garraf i nou disseny pel flyer 
de les hores de conte comarcals 

• Publicació de la tercera guia comarcal de fons de col·lecció 
local. 

• Reparació i adequació de l’aire condicionat de la sala d’adults. 
 

 
Objectius no assolits 
 

• Instal·lació de detecció d’incendis i alarma contra incendis 
d’acord amb la normativa vigent.  
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Biblioteca Armand Cardona 
 
Objectius assolits i aspectes a destacar 
 

• Creació d’un club de lectura de teatre amb la col·laboració del 
TNC i el teatre Principal de Vilanova i la Geltrú. 

• Creació del fons especial del Mon Laboral i diverses activitats 
relacionades 

• Celebració del 10 anys de la biblioteca 
• Difusió de la vida i l’obra del pintor Armand Cardona i Torrandell 

a través de la Viquipèdia. 
• Reorganització de l’a sala infantil de la biblioteca, canvi de 

distribució del mobiliari i del fons. 
• Durant el 2013 s’han fet diferents actuacions sobre els aparells 

de l’aire condicionat, acabant l’any sense estar resolt de forma 
definitiva. 

• Presentem el projecte de Spotify a Interacció 
• Nous cursos amb format tipus taller a l’aula mulimèdia 
• Obertura de l’aula multimèdia per a usuaris 

 
 

Objectius no assolits 
 

• Queda pendent la reparació definitiva de l’aire condicionat 
• Queda pendent posar penges als lavabos 
• Queda pendent l’adquisició i instal·lació d’un canó fixe a la Sala 

d’Actes (aquest any ha estat denegat pel regidor d’hisenda i 
règim intern) 

 
 

Línies de treball 2014  
 
D’acord amb pla d’acció anual de l’any 2014 presentem les línies 
estratègiques a seguir l’any 2014: 
 
Xarxa de biblioteques públiques municipals 
 
Noves línies estratègiques 
 
• ·Nou disseny del programa d’activitats 
• ·Logotip xarxa de biblioteques 
• ·Twitter biblioteques 
• ·Política de col·lecció 
• ·Pla Social Media (PSM) 
• ·Estudi de viabilitat de poder dur a terme una biblioestació 
• ·Llistat d’efemèrides locals 
• · Reglament de les biblioteques 
• · Projecte Pinterest 
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Biblioteca Joan Oliva  
 

Noves línies estratègiques 
 
• Base de dades temàtica de fons local digitalitzat per tal de facilitar 

l’accés i el coneixement de fons locals accessible en línia 
• Coordinació Biblioteca Joan Oliva, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i 

Arxiu Comarcal del Garraf en l’àmbit de col·lecció local   
• Digitalització de cobertes de tot el fons Col·lecció local de la 

biblioteca i incorporar-les al catàleg col·lectiu de biblioteques 
municipals, un projecte que forma part de les actuacions proposades 
pel Servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona per la millora 
de la difusió del fons documental 

• Participació en el projecte Fem memòria (biblioteques comarcals i 
arxius comarcals de Catalunya) juntament amb l’Arxiu Comarcal del 
Garraf. 

• Diverses actuacions a l’edifici de la biblioteca Joan Oliva (pintura, 
reparació d’humitats, restauració elements de fusteria). 

 
 
Biblioteca Armand Cardona  
 
Noves línies estratègiques 
 
• Més content que un Gínjol a la TV local, es tracta de fer una prova 

pilot i valorar al llarg del 2014 la possible continuïtat 
• Club de lectura de lectura per a joves a través del facebook es tracta 

d’oferir l’oportunitat als joves a partir de 14 anys de poder tenir un 
club de lectura segons les seves necessitats i utilitzant les eines que 
tenen més per la mà, en aquest cas, el facebook. 

• Diverses actuacions a l’edifici de la biblioteca Armand Cardona La 
biblioteca ve arrossegant diferents desperfectes a l’edifici que 
s’haurien de resoldre durant el 2014 (goteres i climatització). Al 
mateix temps cal una modernització de la Sala d’Actes per tal d’oferir 
un espai prou adequat a les presentacions que s’hi fan habitualment. 

• Obertura Aula Multimèdia es tracta d’oferir l’accés lliure a l’Aula 
Multimèdia amb capacitat per a 7 persones. L’Aula compta amb 7 
pc’s amb programari office i accés a Internet. No hi haurà accés les 
hores que facin tallers d’informàtica 

 
Comunitat XBM 

 
La ComunitatXBM és un projecte de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques creat amb la finalitat de generar noves eines de suport a 
la gestió, nous projectes i serveis bibliotecaris. Diferents professionals 
de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques municipals de 
Vilanova i la Geltrú formen part dels grups de treball emmarcats en la 
Comunitat XBM. Al 2013 personal de les dues biblioteques de 
Vilanova s’ha sumat al nou grup de treball Pega infantil XBM/Zona Alt 
Penedès- Garraf. 

 



 7 

La directora de la biblioteca Armand Cardona relaciona els següents 
treballadors de la biblioteca que formen part de: 
 
Grups de treball per a la millora de la pràctica pr ofessional  
 
Hi ha creats i funcionant  16 grups de treball i els següents 
treballadors de les biblioteques municipals formen part d’algun 
d’aquests grups: 

 
- Xavier Roset Batlle forma part del Grup PEGA de espais 

infantils de les biblioteques de la zona Alt Penedès-
Garraf. 

- Susana Peix forma part del grup de treball d’àrees 
infantils i juvenils 

- Francesc Moreno forma part del Grup de Tria de Música 
del Servei de Biblioteques de la Diputació. 

- Francesc Moreno forma part del grup de treball Música a 
les Biblioteques 

- Beatriz Garcés forma part del grup de treball: pautes per 
la creació d’un club de cinema  

- Francesc Moreno forma part del grup de treball: fons 
especials 

 
Grups de treball actius al projecte Biblioteca Virt ual 
Hi ha creats i funcionat 9 grups de treball i els següents treballadors 
de les biblioteques municipals formen part d’algun d’aquests grups: 
 

- Beatriz Garcés forma part del grup de treball del 
prestatge virtual de cinema 

 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes  de Catalunya 

 
Els Grups de treball del COBDC permeten els professionals treballar 
en àmbits especials d’interès, intercanviar experiències i millors 
pràctiques. Són comunitats reals, que es comuniquen habitualment 
per mitjà de llistes de distribució. 

 
- Susana Peix,  forma part del grup de treball de 

biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya. 

- Beatriz Garcés forma part del grup de treball de 
Biblioteca i còmics del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya 

 
3. Recursos 

 
3.1. Recursos humans 

La xarxa de biblioteques municipals compta amb 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 
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de reduccions de jornada permeses pel conveni col·lectiu o per la 
llei de conciliació. 
 
Durant el 2013 les biblioteques municipals han comptat amb un 
total de 18,77 (10,40 JOM + 8,37 ACT) jornades senceres: 
 
Biblioteca Joan Oliva 

13 llocs de treball, 10,40 jornades  
 
Biblioteca Armand Cardona 

9 llocs de treball, 8,37 jornades  
 
Pel que fa a la formació dels treballadors, l’any 2013 s’ha assistit a 
27 cursos/jornades que suposa un total de 178 hores (8 
cursos/conferències / 52 h a la JOM  i 19 cursos/jornades / 126 
hores a l’ACT)  
 
Hem pogut comptar amb la itinerant de la zona: 
-21 jornades de 5 hores cadascuna a la Joan Oliva 
-16 jornades de 4 hores cadascuna a l’Armand Cardona 
 
Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
La directora de la Joan Oliva estima en 400 hores anuals les que 
s’han disminuït de recursos humans amb el canvi de destinació de 
personal d’una biblioteca a l’altra. La professionalitat de l’equip de 
treball de la biblioteca procura perquè aquesta disminució d’hores 
no afecti al bon servei als usuaris. 

 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
La directora de la biblioteca Armand Cardona exposa les següents 
concrecions: 
 
El 4 de març la Mercè Soler s’incorpora a l’equip de treball de La 
Sala / Auditori i la biblioteca compta amb una treballadora menys. 
El 27 d’abril la Montserrat López s’incorpora a la totalitat de les 
seva jornada laboral i això suposa que l’Aida Moral deixa de 
treballar a la biblioteca (estava cobrint la reducció de la Montse 
López amb 12 h) 
 
El 3 de juny agafa la baixa Pilar Galve i demana no incorporar-se a 
la biblioteca Armand Cardona per desavinences amb la directora. 
 
El 15 de setembre en Xavier Roset es destinat íntegrament a la 
biblioteca Armand Cardona, passa de fer 1/3 de la jornada a la 
Cardona a fer-ne la totalitat. 
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3.2. Recursos d’infraestructures / Edifici-Equipame nts 
 

La superfície d’ambdues biblioteques és de 2872 m2 (1289 m 2 la 
Joan Oliva i 1583 m2 l’Armand Cardona). Segons els mòduls del 
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona,  a la Joan 
Oliva li correspon el mòdul C1 i l’Armand Cardona al mòdul P2. 
 
Actuacions pel que fa a manteniment i inversions dels edificis: 
 
 
Actuacions a la biblioteca Joan Oliva: 
 

• S’ha reparat i adequat amb tres màquines noves l’aire 
condicionat de la sala d’adults de la biblioteca. 

• S’ha fet s’ha fet pressupost per la primera i  la segona fase 
de la instal·lació contra incendis. 

• S’han canviat els dispensadors del paper dels lavabos. 
 
 
Actuacions a la biblioteca Armand Cardona : 
 

• Diferents actuacions amb l’aire condicionat, tot i que no s’han 
acabat. 

 
A la biblioteca Joan Oliva cal fer les següents act uacions: 

 
• Instal·lació de detecció d’incendis i alarma contra incendis 

d’acord amb la normativa vigent.  Detecció:  Aquesta 
instal·lació resulta preceptiva per CTE (S>1000m2) segons 
s’exposa al Pla d’autoprotecció de la biblioteca.  

• Canviar els miralls i la senyalització dels lavabos. 
• Actuacions diverses de pintura i fusteria a la biblioteca. 
• Neteja dels lavabos de la biblioteca també al migdia (la 

biblioteca obre sense interrupció de 10 h. a 20 h. 
pràcticament tota la setmana) i no reduir hores de neteja els 
mesos d’estiu, dos requeriments que calen per mantenir una 
higiene correcta del servei públic. 

 
A la biblioteca Armand Cardona cal fer les següents  
actuacions: 
 

• Posar penges als lavabos 
• Adquisició i instal·lació d’un canó fixe a la Sala d’Actes. 
• Acabar de reparar l’aire condicionat 
• Incrementar les hores de neteja, a partir del gener del 2013 

es van disminuir de forma dràstica les hores de neteja a la 
biblioteca i actualment només tenim 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, això s’ha notat 
notablement en la higiene de l’edifici.  
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3.3. Recursos econòmics 
L’aportació econòmica adjudicada a cada institució per a l’any 2013 
ha estat: 

 

 Generalitat Diputació Ajuntament 

 JOM ACT JOM ACT JOM ACT 
Cost personal  98.433,84 €   75.050,00 € 82.175,00 € 221.323,56 € 201.981,89 € 
Compra llibres (lots)     13.413,54 € 9.414,19 €     
Reforç de les col·leccions             
Llibres S.A.B.     4.706,00 € 3.167,00 €     
Compra directa llibres     750,00 €   5.300,00 € 6.973,25 € 
Compra directa còmics           780,30 € 
Recursos electrònics     543,00 € 543,00 €     
Compra CD     2.082,00 € 1.420,00 €     
Compra DVD     2.027,03 € 1.647,29 € 2.099,00 € 597,50 € 
Compra directa àudio i DVD       600,00 €     
Subscripcions diaris     2.202,00 € 1.835,00 €     
Publicacions periòdiques     5.929,00 € 3.825,00 €     
Transports           389,95 € 
Energia elèctrica         20.358,05 € 32.156,09 € 
Neteja         17.767,69 € 18.006,38 € 
Material fungible     3.716,66 € 1.897,55 € 424,69 € 1.130,74 € 
Aigua         349,92 € 285,00 € 
Manteniment ascensor         1.701,45 € 850,73 € 
Reparacions electricitat/fonta/ascensor         1.380,91 €   
Manteniment unitat higiènica         366,00 €   
Manteniment extintors         368,16 € 178,18 € 
Alarma incendis             
Manteniment aire (CLECE/NOUCLIMA)         3.267,00 € 3.267,00 € 
Reparació aire (NouClima)         11.939,00 € 10.762,71 € 
Manteniment (antifurts, etc)             
Inversions alarma incendis (en curs)         2.000,00 €   
Desinsectació         382,32 € 382,32 € 
Fotocopiadora: lloguer         1.336,56 € 1.073,09 € 
Fotocopiadora: targetes i fotocòpies         438,20 € 101,31 € 
Activitats i impremta         1.769,84 € 2.955,52 € 
Inversions material: mobiliari i aparells         607,06 € 941,32 € 
Quota telèfons         2.572,50 € 2.293,00 € 
Tressat  quota anual           302,50 € 
Assegurança         1.231,42 € 1.231,42 € 
Inversions manteniment         2.397,65 € 1.363,67 € 
Inversions (porta principal)           150,28 € 
Inversions informàtiques (manteniment)     4.167,46 € 3.167,27 €     
Inversions informàtiques (desp.corrent)     18.552,55 € 15.879,05 €     

       
Totals 98.433,84 € 0,00 € 133.139,24 € 125.570,35 € 299.380,98 € 288.154,15 € 

       

Total JOM 530.954,06 €     

Total ACT 413.724,50 €     

Total despeses biblioteques 944.678,56 €     
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3.4.  Fons documental 
Les biblioteques reben els seu fons documental a partir de: 
 
• Lots del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
• Pressupost municipal 
• Suport genèric de la Generalitat de Catalunya 
• Donatius de les llibreries, de persones usuàries i d’institucions 

locals i comarcals  
 
La biblioteca Joan Oliva ha destinat del seu pressupost 7.399 € a la 
compra de fons. La biblioteca Armand Cardona ha destinat 8.351 €  
del seu pressupost a l’adquisició de fons. Per tant l’any 2013 les 
biblioteques hem destinat 15.750 € a fons documental  
 
A 31 de desembre de 2013 les biblioteques de Vilanova compten 
amb un fons global, sense revistes, de 123.633 documents (67.900 
JOM + 55.733 ACT). 
 
L’any 2012 el fons total era de 120.647 documents (66.844 JOM + 
53.803 ACT). Després d’altes i baixes de fons queda un increment  
a nivell de xarxa de +2986 documents: increment de +1.056 
documents / +1,58% a la JOM  i un increment de +1.930 
documents / + 3,59% a la ACT). 

 
El total de títols de revista  l’any 2013 ha estat de 293 (184 JOM + 
109 ACT). L’any 2012 hi havia un total de 274 títols de revistes (162 
JOM + 112 ACT). 
 
La premsa diària l’any 2013 és de 20 diaris a les biblioteques 
públiques (11 JOM + 9 ACT), l’any 2012 era un total de 22 (12 JOM 
+ 9 ACT) 
Des de les biblioteques de Vilanova s’han catalogat un total de 817 
documents (546  JOM + 271  ACT) 
 
El total del fons documental de la secció de Col·lecció local de les 
biblioteques al 2013 és de 7.989 documents (5.287 documents a la 
Joan Oliva + 2681 ACT – inclou secció col·lecció local, autors 
locals, col·lecció comarcal i col·lecció local magatzem ). S’han fet 
un total de 984 préstecs (416  JOM + 568 a l’ACT).  
 
Les biblioteques faciliten l’accés gratuït a catàlegs de diferents 
biblioteques, a bases de dades, publicacions periòdiques, etc. 
 
Dels centres d’interès i fons especials de les biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú es destaquen: 

 
Biblioteca Joan Oliva  
 
Fons adults: 
 
Centre d’interès de Gènere Negre (1.517 Documents – .4.532  
préstecs durant l’any 2013) 
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Món laboral (264 Documents  – 404 préstecs durant l’any 2013) 
 
Fons infantil: 
 
Racó ser pares i mares. (496 Documents -  627 préstecs durant 
l’any 2013) 
 
Biblioteca Armand Cardona  
 
Fons adults: 
 
La Comicteca, un fons especialitzat de còmic que dedica especial 
atenció als còmics d’autoria femenina. (2.350 Documents – 1.697 
préstecs durant l’any 2013) 
 
El fons Infoeuropa recull informació útil sobre la Unió Europea. (104  
Documents – 13 préstecs durant l’any 2013)  
 
El fons documental Armand Cardona Torrandell i 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. (4.210  Documents – 145  
préstecs durant l’any 2013) 
 
Centre d’interès de recursos d’autoaprenentatge de llengües. 
(2.908  Documents – 4.077  préstecs durant l’any 2013) 
 
Fons especial de 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. (579 Documents - 337  
préstecs durant l’any 2013) 
 
Fons especial Mon laboral, creat durant el 2013 (291 Documents – 
285 préstecs durant l’any 2013) 
 
Fons infantil: 
 
Racó ser pares i mares. (711 Documents - 710 préstecs durant 
l’any 2013) 
 
Contes sobre... (diferents temàtiques: valors, família, festes i 
tradicions...) . (1.027 Documents – 1.145 préstecs durant l’any 
2013) 
 
Altres maneres de llegir (biblioteca accessible: braille, llengua de 
signes, lectura fàcil...) . (210 Documents - 242 préstecs durant l’any 
2013) 
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Primers coneixements. (238 Documents - 839 préstecs durant l’any 
2013) 
 
Lletra lligada / lletra de pal (342  Documents – 1011 préstecs durant 
l’any 2013) 
 
Recull de contes (176 documents  - 90 préstecs durant l’any 2013) 
 
Lectura i infant (170 documents  - 261 préstecs durant l’any 2013) 
 
 
 

Aportacions econòmiques a la col·lecció (inclou subscripció publicacions 
periòdiques i recursos electrònics):  

 
 

Aportacions a la col·lecció 2013    

 JOM ACT TOTAL 
Servei de Biblioteques 26.946,57 € 19.284,48 € 46.231,05 € 
Ajuntament de Vilanova 7.399 € 8.351,05 € 15.749,89 € 
Llibres S.A.B.   (Generalitat) 4.706,00 € 3.167,00 € 7.873,00 € 
Avaluació de la Col·lecció 
(Generalitat/Ministerio) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Reforç a les col·leccions (Generalitat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
La Mulassa                                145,33 € 166,20 € 311,53 € 
Llorens Llibres 239,00 € 256,95 € 495,95 € 
Donatiu Generalitat (Grup còmic) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 39.435,74 € 31.225,68 € 70.661,42 € 
 
 
Concrecions Fons Documental Biblioteca Joan Oliva  
 
Degut a no ser-li destinats d’una altra partida pressupostaria, la 
biblioteca Joan Oliva ja ha dedicat 2000 € del seu pressupost anual 
de 12000 € a cobrir la primera fase per la instal·lació (actualment en 
curs), de la detecció d’incendis i alarma a la biblioteca amb 
l’objectiu de complir el marcat pel Pla d’autoprotecció. 
 
El fons documental de la biblioteca Joan Oliva necessita ser 
incrementat per cobrir les peticions dels usuaris, la retirada 
d’obsolets i el nombre de població al qual s’adreça. En aquest sentit 
al 2014 la biblioteca necessita que el pressupost per la compra de 
fons documental sigui superior al destinat aquest any i alhora se li 
destini el pressupost de 6000 € que falten per la realització de la 
segona fase de la instal·lació de la detecció d’incendis i alarma.  
 
En cas de no ser-li destinats aquest 6000 € haurà de prioritzar la 
instal·lació de detecció d’incendis, disminuint el pressupost destinat 
a fons documental i activitats. 
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4. Serveis i programes 
 

4.1. Hores de servei i visites 
 
Durant l’any 2013 les biblioteques han obert: 280 dies la Joan Oliva 
i 278 dies l’Armand Cardona. Ambdues sumen un total d’hores de 
biblioteca a la ciutat de Vilanova de 4322 (2.360 h. JOM i 1962 h. 
ACT) 
 
Al 2013 les biblioteques han rebut un total de 271.186 visites: 

165.989 Joan Oliva + 105.197 Armand Cardona 
 
L’any 2012 es van rebre un total de 277.284 visites: 

174.443 Joan Oliva + 102.841 Armand Cardona  
 

Per tant l’any 2013 s’han rebut 6098 visites menys que el 2012. 
 

 
4.2. Dades dels usuaris 

 
 

El total d’usuaris inscrits al catàleg a data 31 de desembre del 
2013 a les biblioteques de Vilanova és de 37.647 (24.916 JOM + 
12.735 ACT). L’any 2012 el total d’usuaris inscrits era de 36.320 
(24.170 JOM + 12.150 ACT), això suposa un increment del 3,66 
% de nous usuaris a les biblioteques de Vilanova durant el 2013 
(746 JOM i 585 a l’ACT).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuaris per tipus - 2013

2552

22581

6579

5809 130

Gent Gran Adults Joves Infantils Altres
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Les biblioteques han rebut suggeriments dels usuaris (directament 
a la  Biblioteca, en  paper o per 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): 
 
74 són de la JOM 
 
31 queixes/suggeriments/consultes 
43 desiderates de fons documental 
   
Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta 
personalitzada de la directora de la Biblioteca. 
 
252 són de l’ACT  
 
120 Reserves/renovacions  
10 Queixes/suggeriments/consultes 
78 Desiderates de fons de les quals s’han satisfet 69 
27 Sol·licituds del carnet 
17 Punts de llibre 
 
Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta 
personalitzada de la directora de la Biblioteca. 

Usuaris per nacionalitat - 2013

31483

1528 815 288 280 249 276
2459

269

Espanya Marroc Argentina França Uruguai Itàlia Colombia Romania Altres

Usuaris per municipis - 2013

33717

2290 1640

Vilanova  Garraf Altres
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4.3. Préstec i Préstec interbibliotecari 
El préstec a les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú ha 
estat d’un total 172.313 documents (93.903 a la JOM i 78.410 a 
l’ACT), l’any 2012 es van fer un total de 170.089 préstecs de 
documents (92.758 a la JOM i 77.331 a l’ACT). Suposa un 
increment del 1,31%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El préstec interbibliotecari (els usuaris demanen documents altres 
biblioteques) és un servei que té un cost 1,50€ per document. 
 
El préstec interbibliotecari ha estat un total de 7.656 (de la JOM: 
1.474 deixats i 2.717 rebuts i de la ACT 1.568 deixats i 1.897 
rebuts). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOM
ACT

Total xarxa

2012

2013

93903
77398

171301

92758
77331 170089

Comparativa total préstecs 2012/2013

2012

2013

JOM
ACT

Total Xarxa

Deixats

Rebuts

2717

1897

4614

1474 1568 3042

Préstecs interbibliotecaris 2013

Deixats

Rebuts
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El servei de préstec i retorn de documents entre la biblioteca Joan Oliva i 
la biblioteca Armand és gratuït, permet als usuaris retornar els 
documents a qualsevol de les dues biblioteques. 
 
La biblioteca Armand Cardona assumeix el transport de documents entre 
les dues biblioteques municipals, és du a terme dos dies a la setmana 
(dimarts i divendres) 

 
El moviment total de documents d’una biblioteca a l’altra ha estat de 
17.699 documents (270 documents menys  que al 2012): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retorns de documents entre les biblioteques de Vilanova 2013

9197

8502

De l'Armand Cardona a la Joan Oliva De la Joan Oliva a l'Armand Cardona
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4.4. Accés a internet i a programari d’ofimàtica am b els ordinadors 
de les biblioteques 

 
El Servei internet i+ és gratuït, d’autogestió per part dels i ofereix 
també un programari d’ofimàtica. 
 
El nombre d’usos d’usuaris diferents diaris  al 2013 d’internet amb 
els ordinadors de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú ha estat de 
23.915 (16.508 JOM +  7.407 ACT).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOM
ACT

Total

16508

7407

23915

23400
9493 32893

Ús internet amb els ordinadors de les biblioteques

2012

2013
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4.5. Accés a internet  a través de la Xarxa WI-Fi d e les biblioteques 
 

Durant l’any 2013 han utilitzat aquest servei 23.711 usuaris (13.785 
JOM + 9.926 ACT). Això suposa un increment respecte el 2012 del 
16,76%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOM
ACT

TOTAL

13785

9926

23711

12696

7611

20307

Ús xarxa Wi-fi

2012

2013
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4.6. Activitats de foment a la lectura 
 
El nombre d’activitats de foment a la lectura de les biblioteques de 
Vilanova han estat de 115 (55 JOM + 60 ACT) i un total de 5.738 
assistents (2.618 JOM + 3.120 ACT).  En aquest total d’activitats no 
hi ha incloses les sessions dels clubs de lectura, ni les sessions de 
formació de primària i secundària. A més les biblioteques han fet 
diferents exposicions de fons. 
 
 
ACTIVITATS 2013    

 JOM ACT TOTAL 
Hora del conte 9 16 25 
Presentacions de llibre 4 8 12 
Exposicions  10 12 22 
Conferències 5 6 11 
Tallers infantils 5 4 9 
Tallers adults 2 0 2 
Audicions/Concerts 1 1 2 
Concursos 2 1 3 
Espectacles   1 1 
Projeccions   0 0 
Altres activitats 17 11 28 

Total 55 60 115 
    
    

 JOM ACT Total 
Total assistents activitats 
infantils 1648 2052 3700 
Total assistents activitats adults 970 1068 2038 

Total 2618 3120 5738 
 
 
 
 
Respecte el 2012 s’ha incrementat el nombre d’activitats en 26 però 
el nombre d’assistents ha disminuït en 406 persones. 

 
El pressupost destinat a les activitats ha estat de 4.725,36 € 
(1.769,84 € a la Joan Oliva i 2.955,52 € a l’Armand Cardona).  

 
També s’han fet un total de 22 guies de lectura (2 JOM + 7 ACT + 
13 Conjuntes) 
 
S’han editat 8 punts de llibre (4 JOM + 4 ACT). 
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Els clubs de lectura / tallers per adults oferts durant el 2013 són: 
 
Club de lectura d’adults (JOM) – 8 sessions 
Club de lectura en francès (JOM) – 9 sessions 
Lectures comentades (JOM) – 9 sessions 
Club de lectura de 5è i 6è de primària – 9 sessions 
 
Club de lectura d’adults (ACT) – 10 sessions 
Club de Lectures compartides (ACT) – 9 sessions 
Club Lectura infantil (ACT) – 6 sessions 
Club de Lectura teatre (ACT) – 4 sessions 

 
Això fa un total de 8 clubs de lectura / tallers per adults i un total de 
64 sessions.  

 
 

4.7. Activitats de formació 
La formació d’usuaris a les escoles de primària de Vilanova i la 
Geltrú a través del programa PAL (Pla d’Animació a la Lectura) que 
es porten a terme les biblioteques amb l’IMET (Institut Municipal 
d’Educació i Treball) durant el curs 2012/2013 (setembre/juny), ha 
donat lloc al següent nombre de sessions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El total de sessions de formació de primària ha estat de 145, amb 
l’assistència de 3.358 alumnes  (1.425 JOM + 1.933 ACT), això 
suposa respecte el curs anterior 8 sessions més i 371 alumnes 
menys. 
 

Nombre de sessions de formació Primària curs 2012/2 013

0
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JOM 8 14 11 12 13 7 9

ACT 7 9 14 10 13 9 9

TOTAL 15 23 25 22 26 16 18

P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
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Les biblioteques també formem als alumnes de secundària a través 
del programa PAE (Programa d’Animació Educativa) que també es 
gestiona juntament amb l’IMET. Com en el cas de primària també 
adjuntem les dades del curs acadèmic 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El total de sessions de formació de secundària ha estat de 14 (3 
JOM i 11 a l’ACT), amb l’assistència de 333 alumnes  (98 JOM + 
235 ACT), això suposa respecte el curs anterior 14 sessions menys 
i 66 alumnes menys.  

 
També s’han dut a terme 5 visites d’alumnes de llars d’infants 
visites (4 visites  JOM + 1 visita ACT) i 13 visites de casals d’estiu ( 
9 visites JOM + 1 visita ACT) 
 
 
 
 
 
Cursos aula multimèdia 
A l’aula multimèdia de cada biblioteca s’imparteixen diferents 
cursos d’informàtica.  S’han fet, durant el 2013, un total de 62 
cursos (9 JOM + 53 ACT) amb un total de 439 assistents (68 JOM + 
371 ACT). 
A partir del setembre del 2013 es passen a fer tallers enlloc de 
cursos i es porten a terme tots a la biblioteca Armand Cardona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de sessions de formació Secundària curs 2011 /2012

0

5

10

15
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JOM 0 4

ACT 10 14

TOTAL 10 18

Obres de referència Descobreix la biblioteca (catàleg)
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4.8. 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 bibliot eques 
 
Serveis d’accés a Internet a través de Wi-Fi 
 
Servei de reprografia  la JOM compta amb tres màquines (1 d’elles 
d’autoservei) i l’ACT compta amb una màquina d’autoservei. 
 
Servei d’aules d’estudi en període d’exàmens  
s’ofereix conjuntament amb la regidoria d’Educació. 
A la biblioteca Joan Oliva es van oferir 23 dies. Dels quals, 12 dies 
al juny i 11 dies agost/ setembre. Els dies d’agost/setembre van 
tenir mols pocs usuaris (84 usuaris). A la biblioteca Armand 
Cardona es van oferir 12 dies al juny.  
 
Han rebut 1.308 estudiants (505 a la JOM i 803 a l’ACT). 
 
 

803

675212

505

2210023

JOM ACT

Aules d'Estudi 2013

Dies obert Total hores Mitjana usuaris/dia Total usuaris
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Serveis propis de la biblioteca Joan Oliva 
 
Servei de Biblioteca a l’Hospital. La biblioteca ofereix a pacients i 
usuaris de l’Hospital comarcal sant Antoni Abat i del Centre de Dia 
Masbau activitats culturals i servei de préstec de documents. Al 
2013 s’han dut a terme 11 activitats i s’han deixat en préstec 160 
documents. 
 
Servei de préstec interprovincial . Permet oferir i demanar en 
préstec  els documents que no es troben a la xarxa. Al 2013: 5 
documents en préstec. 

 
Servei de central de préstec interbibliotecari a Vi lanova 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 2013: préstec 
de 42 a l’EMAID. 
 

 
Serveis propis de la biblioteca Armand Cardona 
 
Bústia de devolució de préstec les 24 hores . Aquest servei 
només l’ofereix l’ACT i enguany el total de devolucions ha estat de 
10.689, l’any 2012 va ser un total de 12.287 retorns a la bústia, això 
suposa un decrement de 1.598 documents. 
 
Altres serveis  
 
Biblioteca Armand Cardona 
 
Servei de vending de begudes .  
 
Màquina de preservatius  als lavabos de la primera planta (dins el 
Programa per a la prevenció i l’assistència de la Sida de la Direcció 
General de Salut Pública). L’any 2013 s’han dispensat 20 
preservatius. 
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4.9. Punts de servei extern 
Des de l’any 2008 les biblioteques ofereixen un punt de servei 
extern que s’anomena bibliomercat al Mercat de Mar els divendres 
de 10 a 13 h. 
 
S’ha anat 41 divendres al Mercat de Mar a oferir el servei de 
bibliomercat, l’any 2012 es van baixar 42 divendres. 
 
Gràficament, respecte el 2012, el servei ha evolucionat de la 
següent manera: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Respecte el 2012 han disminuït tots els serveis menys els visitants 
que van augmentar, una de les causes es que es va donar el servei 
un divendres menys.  
 
Podem dir que el servei s’ha estancat/normalitzat i hem arribat al 
sostre. 
 

 

10961201

882948

56

1263
1220

4142

Divendres Visitants carnets usuaris de
préstec /

retorn

nombre
préstecs

Evolució serveis Bibliomercat
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4.10. Serveis virtuals 
Web 
A la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
http://www.vilanova.cat/html/tema/bm/index.html , part “tema a 
tema” .Cada biblioteca té també un espai web on fa difusió de les 
seves activitats i on hi figura el seu blog. 
 
En el següent gràfic, les visites a les webs i blogs del 2013 i del 
2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pel que fa als blogs, l’any 2012 va tenir un total de 319.775 visites, 
al 2013 242.003 això suposa -77.772 visites en el total de la xarxa 
(-27.448 JOM i -58.324 ACT) 
 
El blog del programa de ràdio Més content que un gínjol ha rebut 
19.621 visites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites web 2012

Visites web 2013

Visites bloc 2012

Visites bloc 2013

Visites webs i blocs

Total Xarxa 22329 18889 319775 242003

ACT 10625 8557 156747 106.423

JOM 11704 10332 163028 135.580
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Pel que fa a les webs l’any 2012 es van rebre un total de 22.329, i 
el 2013 un total de 18.889. Això suposa un decreixement de 3.440 
visites en el total de la xarxa (-1.372 JOM i -2.068 ACT) 
 
Facebook 
 
Iniciat al novembre de 2010. Al 2012 comptava amb 2.685, 
actualment amb 2.760. 

 
Slideshare xarxa biblioteques Vilanova i la Geltrú 
Compte des del 2009 i en aquest temps s’han publicat 54 guies i 
24 presentacions i es compta amb 39 seguidors. D’aquestes 5 
guies i 3 presentacions s’han penjat al llarg del 2013 amb un total 
59709 visualitzacions (3241 en 2013). 
 
Prezi 
Des de l’any 2012 s’utilitza aquest aplicatiu i es van penjar 6 
presentacions relacionades amb les sessions de formació 
d’usuaris de primària i secundària. En aquest temps s’han 
registrat 1629 visualitzacions i 3 seguidors. 

 
Issuu 
Es disposa de compte a l’Issuu des de l’any 2011. En aquest 
temps s’han penjat un total de 24 guies i es comptabilitzen 2 
subscriptors i un total de 116 impressions i 4 lectures. D’aquestes 
100 impressions corresponen a l’any 2013. 
 
Youtube 
 
El canal youtube de la Biblioteca Joan Oliva i Milà disposa de 75 
vídeos penjats des de l’any 2010 i es comptabilitzen 16 
subscriptors i un total de 19.345 reproduccions. D’aquest total 5 
vídeos s’han penjat durant el 2013 amb un total de 254 
reproduccions.  
 
El canal youtube de la Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
disposa de 21 vídeos penjats des de l’any 2009 i es 
comptabilitzen 6 subscriptors i un total de 3262 reproduccions. 
D’aquest total 15 vídeos s’han penjat durant el 2013 amb un total 
de 1573 reproduccions. 
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5. Relacions amb altres entitats 
 
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. 
 
Durant el 2013 s’han cedit: 
17 vegades l’aula multimèdia de la biblioteca Joan Oliva 
3 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
1 vegades les sales de suport de la biblioteca Armand Cardona 
 
Col·laboració en la realització d’activitats 
 
Les biblioteques col·laboren amb entitats i departaments de l’Ajuntament  
per dur a terme diferents activitats i serveis. 
 
Les biblioteques de Vilanova van col·laborar amb: 
 

• La Regidoria de Cooperació i Solidaritat amb el programa Tardor 
de Contes Solidaris. 

 
La biblioteca Joan Oliva ha col·laborat amb: 
 

• L’Arxiu Comarcal del Garraf en exposicions de fons de l’arxiu a la 
biblioteca. 

• L’EMAID (Escola Municipal d’Art i Disseny) en l’exposició de 
quadres realitzats pels seus alumnes. 

• Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf 
 
A la biblioteca Armand Cardona 
 

• Col·laboració amb el club de lectura de l’escola Cossetània 
• Col·laboració amb l’Associació Armand Cardona. 
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6. Difusió del servei bibliotecari 
 
Programa activitats 
 
S’han editat 6 programes d’activitats bimensuals a les biblioteques. Cada 
programa es editat des de les biblioteques i imprès amb el servei de 
reprografia de l’Ajuntament (Serveis Generals) 
 
Aparició ràdio, televisió i premsa local 
 
Apareixen diverses notícies a la premsa local, sobretot pel que fa a les 
activitats de les biblioteques. 
 
Enguany les biblioteques municipals han sortit: 
 
72 aparicions a la premsa escrita, paper (37 JOM + 35 ACT) 
 
170  aparicions a la premsa escrita, digital (89  JOM + 81 ACT) 
 
12  notícies/entrevistes a la ràdio (6  JOM + 6 ACT) 
 
2 notícies a la televisió (1  JOM + 1 ACT) 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 
Fons 
 
Dedicar a l’actualització del fons la màxima atenció, tant pel que fa a les 
noves adquisicions com per la retirada d’obsolets que poden interferir en 
la bona difusió i imatge del fons més actualitzar.     

 
Consultar les concrecions de la Biblioteca Joan Oliva a la pàgina 13.  
 
Activitats 
 
Seguir treballant en la línia d’activitats de petit format, poca inversió de 
pressupost per destinar-lo a fons documental i proximitat amb les 
activitats més valorades pels usuaris. 
 
Equipament 
 
Consultar l’apartat específic en aquesta mateixa memòria a la pàgina 9 i 
les concrecions de la Biblioteca Joan Oliva a la pàgina 13. 
 
Treball en xarxa 
 
Treballar en xarxa a nivell de ciutat per donar una oferta més amplia de 
fons documental, activitats i elaboració de recursos documentals  i 
materials per la difusió conjunts. El treball en xarxa permet millorar la 
qualitat del servei de biblioteca a nivell de ciutat i optimitzar recursos 
humans i econòmics 

 
A nivell de la comarca del Garraf 
 
Coordinació en el buidats d’articles de fons documental de col·lecció 
local de la comarca. 
 
S’elaborarà la quarta edició de la Guia comarcal del fons local de la 
comarca del Garraf, en format paper i virtual.  
 
Es seguirà fent difusió conjunta d’activitats infantils/hores del conte i dels 
horaris de les biblioteques de la comarca. 
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8. Annexos i estadístiques 

  
*en vermell els decreixements: 
 Joan Oliva Armand Cardona 
 2012 2013 2012 2013 
Població àrea influència 66905 66905 25711 24038 

Fons documental (sense revistes) 66844 67900 53803 55733 
Títols de revista 162 156 112 109 
Títols de premsa diària                          13 12 9 9 
Volums per habitant                           1 1,02 2,09 2,32 
Dies d’obertura 281 280 265 278 
Hores d’obertura 2406 2360 1879 1962 
Nous usuaris 1257 1241 678 589 
Número de visitants 174443 165989 102841 105197 
Mitjana diària de visitants 621 584 388 378 
Número de documents prestats 92758 93903 77331 77398 
Mitjana diària de documents prestats 330 318 292 278 
Préstec interbibliotecari (PI)         
             Documents deixats 1624 1474 1571 1568 
             Documents rebuts 2385 2385 2339 1897 
Usuaris servei Wi-fi 13987 13785 7611 9926 
Sessions servei Internet 23400 16508 7319 7407 
Visites web 11704 10332 10625 8557 
Visites bloc 163028 135580 156747 106423 

 
 
 

 Biblioteques de Vilanova 
 2012 2013 
Retorn de documents entre les 
biblioteques de Vilanova     
            Devolucions ACT a JOM 9006 9197 
            Devolucions JOM a ACT 8963 8502 
Mercat de Mar      
            Divendres 42   
            Carnets nous 6   
            Usuaris de préstec 1220   
            Préstecs 1201   
Amics facebook* 2685 2760 
   
* Inici Facebook novembre 2010   
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 2013 
 JOM ACT 
Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 55 60 
Assistents a les activitats (infantils) 1648 2052 
Assistents a les activitats (adults) 970 1068 
Formació d’usuaris                                                                                       
            Visites primària (dins el PAL). Curs 
2012-13 74 71 
            Visites secundària (dins el PAE). 
Curs 2012-13 3 11 
                 Nombre alumnes primària 1425 1933 
                 Nombre alumnes secundària 98 235 
            Visites organitzades     
Aula multimèdia      
            Nombre de cursos 9 53 
            Assistents als cursos 68 371 
Dies d’obertura de les aules d’estudi 
nocturn 23 12 
Usuaris aules d’estudi nocturn 505 803 
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