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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 67.733 habitants a 31 de desembre de 2020, segons l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú la integren la biblioteca central 
urbana Joan Oliva i Milà (mòdul C1) i la biblioteca de proximitat Armand Cardona Torrandell 
(mòdul P2). 
Formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i són 
gestionades per la Gerència del Servei de Biblioteques i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El març del 2017 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Pla Municipal 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals 2017-2020, l’eina que ha de permetre avançar en la 
vertebració de la Xarxa Municipal de Biblioteques garantint la qualitat i l’adaptació del servei al 
ciutadà. 
  
Aquest s’estructura en tres línies estratègiques: 

 Esdevenir el referent cultural més proper al ciutadà i vetllar pel seu desenvolupament 
cultural. 

 Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels ciutadans. 
 Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua. 

  
A partir d’aquest marc les Biblioteques estableixen cada any els seus objectius a desenvolupar 
mitjançant els Plans d’acció anuals. 
 

Abans d’aprofundir en els diferents aspectes contemplats en aquesta Memòria és important fer 

referència a les excepcionals circumstàncies que hem viscut al llarg de l’any 2020 a causa de la 

pandèmia del Covid19. 

 

El març del 2020 es va declarar el Covid19 com a pandèmia i al poc temps es va decretar l’estat 

d’alarma a tot l’estat espanyol. Això va comportar un dalt a baix en tota l’activitat i les 

biblioteques públiques no han estat una excepció. 

 

Varen ser mesos molt complicats, en els quals vàrem haver d’adaptar les nostres feines i la 

nostra activitat a una nova forma de fer i a l’ús, exclusiu, dels canals virtuals com a mitjà de 

comunicació amb els usuaris. 

 

No va ser fins el juny en que vàrem poder reprendre l’activitat als equipaments de les 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_41874730_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_41874730_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_41874730_1.pdf
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biblioteques i, des de llavors, aquesta ha estat totalment condicionada a les mesures, tant 

d’higiene com de seguretat, dictades per les autoritats competents. 

 

Tot plegat ha tingut un gran efecte en l’activitat prevista per desenvolupar durant el 2020, 

doncs la majoria no s’ha pogut realitzar com estava programada i hi ha hagut casos en que 

directament s’ha hagut de suspendre. 

 

Aquesta situació fa innecessària tota la feina comparativa amb els anys anteriors, doncs 

l’excepcionalitat de la situació fa que aquesta estigui mancada de referents reals; tot i això es 

mantindrà per tal de disposar d’un marc comparatiu per treballar en el futur. 

 

Tot i aquestes circumstàncies descrites l’activitat de les biblioteques no s’ha aturat; molt al 

contrari: s’ha hagut d’adaptar i donar resposta a unes noves necessitats i a una realitat 

constantment canviant.  

 

Pel que a fa a l’oferta a les escoles s’ha mantingut: prioritzant la presencialitat en aquells cursos 

de menor edat (primària i infantil) i aprofitant les possibilitats que dona la tecnologia i la 

generació de continguts audiovisuals per arribar a la resta d’estudiants: cursos superiors de 

primària i secundària, on s’han mantingut les sessions del projecte Univers Internet. 

 

S’ha celebrat la 4a edició del PREMI MENJALLIBRES, amb la participació de 213 alumnes de 1r i 

2n d’ESO, i s’ha posat en marxa la nova línia adreçada a estudiants de 3r i 4t d’ESO, arribant als 

204 participants. Cal destacar aquest fet doncs s’ha hagut de fer front a múltiples inconvenient 

que s’han pogut superar gràcies a la bona feina dels organitzadors, biblioteques i IMET, i dels 

col·laboradors: escoles, alumnes, editorials i, especialment, autors i autores. 

 

El nombre de préstecs al llarg del 2020 ha estat de 75.830 (per 133.424 el 2019). 

 

El fons documental està al voltant del 125.000 documents (a l’increment de documents 

habitual s’ha de restar les baixes resultat dels processos d’esporga). Això es tradueix en una 

ratio d’1,9 documents per habitant (0,5 per sobre de la mitjana). 

 

En total les biblioteques de Vilanova i la Geltrú han ofert 434 dies de servei (217 a cada 

biblioteca) pels 555 del 2019, amb un total de 3.264 hores de servei (per les 4.310 del 2019). 
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2. Objectius i principals línies de treball 
 

 
El març del 2020 es va declarar el Covid19 com a pandèmia i al poc temps es va decretar l’estat 
d’alarma a tot l’estat espanyol.  
 
Les biblioteques vàrem haver d’adaptar les nostres feines i la nostra activitat a una nova forma 
de fer i a l’ús, exclusiu, dels canals virtuals com a mitjà de comunicació amb els usuaris. 
 
No va ser fins el juny en que vàrem poder reprendre l’activitat als equipaments de les 
biblioteques i, des de llavors, aquesta ha estat totalment condicionada a les mesures, tant 
d’higiene com de seguretat, dictades per les autoritats competents. 
 
Tot plegat ha tingut un gran efecte en l’activitat prevista per desenvolupar durant el 2020, 
doncs la majoria no s’ha pogut realitzar com estava programada i hi ha hagut casos en que 
directament s’ha hagut de suspendre. 
 

● Objectiu 1. Millora en l’organització i la comunicació interna. 
La pandèmia pel Covid19 ha afectat el desenvolupament d’aquesta línia de treball, a l’igual que 
la resta d’accions previstes. 
Tot i això a finals del 2020 es va presentar a tots els treballadors la “Formació en gestió positiva 
de les diferències”, realitzada per la Montse Bordas. Aquesta acció, juntament amb els Propostes 
de millora incloses dins l’informe, haurà de servir de base per desenvolupar les accions futures 
dins d’aquest àmbit. 
A tenir en compte que en els processos que es vagin obrint properament per avançar en aquesta 
línia s’haurà d’incloure a tot l’equip per tal de fer-lo més ric i profitós. 
 

● Objectiu 2. Millora en la comunicació externa. 
La pandèmia pel Covid19 ha afectat el desenvolupament d’aquesta línia de treball, a l’igual que 
la resta d’accions previstes. 
Al llarg del 2020 s’ha avançat en alguns aspectes com la senyalització (adaptada a les mesures 
Covid), aprofitant per netejar les biblioteques de tots els cartells existents. Aquest fet s’aprofitarà 
per dissenyar de nou els cartells necessaris, continuant amb la imatge corporativa emprada a 
partir del juny del 2020. 
S’ha continuat afegint continguts a la Web de les biblioteques i, el mes de novembre, es va posar 
en marxa el compte d’Instagram. El fet d’haver de realitzar la majoria d’activitats de manera 
virtual es va veure com una oportunitat per fer aquest pas. 
També s’ha avançat en que tota la Comunicació, tant física com virtual, segueixi les normes 
d’accessibilitat per tal d’afavorir la seva comprensió per part de tots els públics. 
El 2021 es recuperaran les accions no realitzades al 2020 i també es mirarà de trobar la manera 
de coordinar millor les accions comunicatives que es desenvolupen durant l’any, implicant els 
diferents grups relacionats amb això: Activitats, Comunicació i dinamització del Fons. 
 

● Objectiu 3. Biblioteques inclusives. 
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Aquesta línia es divideix en dos: 
 

1. persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres col·lectius 
Durant aquest any hem treballat formant part del Grup de Treball de Feminismes i LGTBIQ+ de 
la Diputació de Barcelona en l’elaboració d’un document adreçat a totes les biblioteques de la 
Xarxa amb orientacions i propostes de com organitzar i fomentar el fons documental d’aquesta 
temàtica.  
El tancament d’aquest document dona pas a poder actuar en la creació del centre d’interès per 
al 2021. 
El fons documental sobre aquest CI s’està actualitzant i ampliant. 
Tenint en compte les mesures restrictives que el covid-19 ha suposat en l’anul·lació d’exposició 
de fons i d’activitats presencials la valoració de les accions marcades és positiva. 

 
2. persones amb discapacitats 

Durant el 2020 s’ha seguit treballant de manera activa en l’equip del projecte Biblioteques 
inclusives impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat en la elaboració d’un manual 
amb les directrius en accessibilitat adreçat a les biblioteques de Catalunya que es publicarà 
aquest any 2021. També s’ha participat en la formació del personal de biblioteques públiques 
en accessibilitat. 
S’han elaborat alguns manuals d’accessibilitat dels procediments de la biblioteca: 

- Accessibilitat en l’elaboració de cartells i díptics. 
- Accessibilitat en web i blog. 

S’ha supervisat l’accessibilitat dels materials que s’elaboren abans de ser publicats a xxss o de 
ser impresos. 
S’ha adquirit tots aquells documents que s’han considerat rellevants per ser adaptats a alguna 
necessitat lectora i/o d’informació o per tenir com a protagonista una persona amb 
discapacitat. 
S’han cobert 5 desiderates de documents relacionades amb la discapacitat. 
No s’han pogut realitzar algunes de les accions proposades relacionades amb activitats com el 
grup de lectura en veu alta o les visites guiades per les restriccions del Covid-19. 
Per seguir formant-nos s’ha fet formació sobre temes d’accessibilitat durant el temps de 
confinament: 

- Accesibilidad en materiales digitales per la UNED i la ONCE.  
- Accesibilidad en atención a clientes por la UNED i la ONCE. 

 ACCIONS I RECURSOS: 
● Objectiu 4. El Joc a les biblioteques. 

 
En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. Es treballarà 
durant el 2021. 
 

● Objectiu 5. Col·laboració amb els Centres oberts de Vilanova i la Geltrú. 
 

S'estan duent a terme les accions previstes de: 

http://www.vilanova.cat/
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Programar diverses sessions de la formació Univers Internet a la Joan Oliva i a l’Armand Cardona 
per conscienciar als infants i joves sobres els avantatges i riscos de les Xarxes Socials i donar una 
visió crítica i creativa d’Internet. 
Informar per correu electrònic als responsables dels Centres Oberts de les activitats adreçades a 
infants de 4 a 16 anys programades bimensualment a les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 
 Queden pendents les accions de: 
Organitzar diverses visites a les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona que finalitzaran amb 
la realització d’un carnet a cada un dels infants/joves dels Centres Oberts que no en tinguin. 
Programar una sessió o varies de l’activitat de foment lector Laboratori de lectura on compartiran 
la lectura i taller infants i joves en una mateixa sessió. 
A més també s’ha fet una donació de fons per a infants i joves dels 4 als 16 anys amb documents 
de baixa de les biblioteques i donacions dels usuaris. 
 

● Objectiu 6. Actualització de les sessions proposades en el marc del projecte “Servei 
comunitari” adreçat a estudiants de secundària. 
 

En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. El seu 
desenvolupament es suspèn fins que Educació la reactivi a nivell municipal. 
 

● Objectiu 7. Serveis bibliotecaris de proximitat: Bookcrossing – intercanvi de llibres. 
 

En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. Es recuperarà en 
el moment que el context afavoreixi el seu desenvolupament. 
 

● Objectiu 8. Foment lector per a joves a partir de 14 anys: Premi Menjallibres per a 3r i 
4t d’ESO. 
 

Al llarg de l’any 2020 s’ha treballat, juntament amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball, per 
crear una nova línia dins del Premi Menjallibres: Premi Joves Lectors de Vilanova i la Geltrú 
adreçada als alumnes de 3r i 4t d’ESO. Davant els bons resultats i la positiva valoració de la línia 
adreçada als estudiants de 1r i 2n d’ESO es va prendre aquesta decisió de fer extensió la promoció 
de la lectura entre tota la franja d’estudiants d’ESO. 
Tot i les dificultats provocades pel context pandèmic del Covid19 (una trobada i la gala final ven 
ser virtuals), s’ha posat en marxa segons la previsió i, hores d’ara, la valoració es prou positiva 
doncs s’ha arribat als 213 inscrits (el 60% de les inscripcions que fins ara hi havia amb la línia de 
1r i 2n d’ESO) i han participat la majoria de centres de secundària de Vilanova i la Geltrú 
(exceptuant l’Escola Sant Bonaventura). 
Valorem o /es valora positivament la implicació del personal de les biblioteques, que ha fet 
possible aquesta extensió, així com dels nous membres del Grup de tria que fan possible la 
selecció de les lectures finalistes del Premi. 
 

● Objectiu 9. Wonder ponder: mira, juga i pensa. 
 

http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://premimenjallibres.vilanova.cat/
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S’ha treballat en el desenvolupament teòric de l’acció i es valora desenvolupar-la pràcticament 
en el futur, quan la situació sanitària permeti trobades presencials i una major interacció entre 
els usuaris.  
 
De moment s’avançarà en la cerca de la persona indicada per conduir l’ activitat, com a mínim 
en les que serien les sessions inicials. 
 

● Objectiu 10. Organització i promoció de la Col·lecció local. 
 

La pandèmia pel Covid19 ha afectat el desenvolupament d’aquesta línia de treball, a l’igual que 
la resta d’accions previstes. 
Al llarg de l’any 2020 s’ha treballat en tot allò relacionat amb la promoció i difusió relacionada 
amb els autors locals. Es varen fer accions virtuals amb motiu del Dia de la Poesia i de la diada 
de Sant Jordi, amb enregistrament dels autors que varen publicar al llarg del darrer any. També 
es va col·laborar en una acció per promoure els autors locals mitjançant audiovisuals amb la 
Plataforma els Josepets. 
A més també es va col·laborar en l’organització del Dia del llibre, que es va celebrar al juliol, 
amb motiu de la qual es va realitzar la presentació de dos poemaris d’autors locals.  
- Ordenació de tots els documents i publicacions periòdiques digitalitzats per temàtica. 
- Articles col·lecció local digitalitzats enllaçats al catàleg col·lectiu 
Resta pendent de realitzar tota la part relacionada amb la gestió del fons, publicacions 
periòdiques, pàgina web... 
Aquesta feina s’organitzarà properament en una reunió per tal d’anar-la realitzant al llarg del 
2021. 
 

● Objectiu 11. Viquipèdia: Armand Cardona Torrandell. 
 

Les dues accions previstes al voltant del pla d'acció, el taller i la viquimarató, han quedat 
afectades pel COVID-19. El taller no s'ha realitzat al no poder-se fer presencialment i la 
viquimarató, es va preparar tot el material en format virtual per fer-se la sessió en línia, que 
finalment només hi van participar tres membres de la biblioteca de forma presencial. 
Es va crear una entrada del projecte a la Viquipèdia amb les diferents pàgines a modificar i crear. 
Pàgines que es van crear: Cornudo Volillo, Mort de l'Esperanceta Tringuis, Retrat imaginari 2, 
Retrat imaginari de l'Esperanceta Trinquis, Venus d'Hiroshima,  
Pàgines que es van modificar: Ronda de mort a Sinera, Ricard Salvat i Ferré, Armand Cardona 
Torrandell, Centre Catòlic (Vilanova i la Geltrú). 
 
A més, també durant el 2020, s'han creat o complementat diverses entrades de Viquipèdia 
relacionades amb la col·lecció local i altres viquimaratons anteriors, especialment aquelles 
relacionades amb autor@s locals. 
 

● Objectiu 12. Dinamització del cinema infantil i familiar. 
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En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. Es recuperarà en 
el moment que el context afavoreixi el seu desenvolupament. 
 

● Objectiu 13. Noves propostes per promoure el fons de Gènere negre. 
 

L’objectiu principal que ens havíem marcat amb aquesta línia d’acció era trobar accions i portar-
les a terme per potenciar el fons de gènere negre de la biblioteca Joan Oliva, per tenir-lo com a 
fons especial, i de la Xarxa Municipal de Biblioteques en general. 
Estem elaborant propostes amb calendari i pressupost amb l'objectiu de fixar unes activitats 
anuals i accions de difusió del fons, amb la situació sanitària actual i amb una situació sanitària 
normal. 
També s’ha decidit identificar el fons infantil de detectius, de la franja 10-12 anys (gomet verd) 
amb un pictograma, de manera que serveixi de pont cap a la sala d’adults. En el cas de la sala 
infantil de la Joan Oliva, aquest fons i els llibres de coneixements sobre detectius s’agruparan i 
ubicaran en una part destacada de la prestatgeria, com es fa amb el fons de gener negre de la 
sala d’adults. 
En el cas de la sala infantil de l’Armand Cardona proposem identificar el fons amb el picto, però 
sense agrupar, sinó que quedarà endreçat en el seu lloc corresponent segons la CDU o l’ordenació 
dels llibres d’imaginació. En la sessió de formació de 4t del PAL, Cerca al catàleg, s'han incorporat 
cerques sobre aquest fons en l'explicació del funcionament del catàleg i en els exercicis per 
realitzar els infants. 
 

● Objectiu 14. Library Scaperoom: Harry Potter. 
 

En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. Es recuperarà en 
el moment que el context afavoreixi el seu desenvolupament. 
 

● Objectiu 15. Actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) de les sales 
infantils de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 
 

En aquesta línia no s’ha avançat en seu desenvolupament al llarg de l’any 2020. Es recuperarà en 
el moment que el context afavoreixi el seu desenvolupament. 
 
ALTRES PROJECTES CONSOLIDATS 
 

●   Projecte Biblioteca Pública + Escoles: Pla d’Animació a la Lectura, que inclou totes les 
accions adreçades a primària i a secundària (entre elles el Premi Menjallibres). 

●   Programa d’animació educativa: s’adreça als centres de secundària i el curs passat es va 
veure incrementat amb les dues propostes relacionades amb el projecte d’Univers 
Internet. 

●   Bibliomercat: servei de biblioteca mòbil al Mercat de Mar que s’ha promogut amb 
diferents activitats al llarg del 2019. 

●   Servei de préstec interprovincial i entre les biblioteques de la XMBVNG. 
●   Servei de biblioteca al Centre de Dia Masbau, CAPI Baix a Mar, Residència Els Josepets. 
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●   Suport i assessorament a les biblioteques municipals de l’Escola d’Art i Disseny  (EMAID) i 
de l’Escola de Música (ECMM). 

●   Projectes estables de promoció lectora com són les accions relacionades amb el Gènere 
Negre (Joan Oliva), amb activitats com els Concursos literaris, la programació per Sant 
Jordi, amb l’acte dels Autors locals com a plat fort. 

 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 

● Elaboració de productes comarcals: s’ha publicat la desena edició de la Guia de fons 
local Comarca del Garraf en col·laboració amb les biblioteques de la comarca del Garraf. 
S’ha editat bimensualment (aquest 2020 noms els mesos de gener-febrer i març-abril) el 
programa de les Hores del conte per infants que es duen terme a les biblioteques de la 
comarca. 

 
● Vídeorecomanacions de fons documental: per potenciar la visibilitat de nous fons 

documental, de llibres llegits als clubs de lectura, per promocionar autors convidats, 
efemèrides s’ha fet servir aquest format a través del blog de la biblioteca i a les xarxes 
socials. Han participats usuaris, personal de la biblioteca i autors convidats. 

 
● Actualització del fons: s’han revisat i actualitzat el fons document de diverses seccions 

de la Sala d’Adults, la Fonoteca i la Sala Infantil. 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 

● Escriure de cinema: es tracta d'un projecte pilot de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l'escola La casa de cine, que proposa 
noves experiències participatives mitjançant un taller d'escriptura per a joves i adults, 
durant les quals aprendran a escriure ressenyes sobre, en aquest cas, el cinema de 
ciència ficció. L'activitat, conduïda pel crític i historiador cinematogràfic Antonio José 
Navarro, pretén oferir una perspectiva global tant de la història del cinema com de la 
metodologia d'aquest gènere literari, a fi que els participants puguin realitzar textos 
crítics al voltant de pel·lícules rellevants de diferents èpoques, estils i gèneres. 
 

● Fons Armand Cardona Torrandell: per tal de promoure el fons Armand Cardona 
Torrandell, que es troba a la biblioteca, i donat que no es podia fer cap visita presencial 
es va editar un vídeo explicatiu a càrrec del seu nebot Àlex Cardona Masdeu: Les 
pintures de l’Armand 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES A DESENVOLUPAR DURANT EL 2021 
 

● Objectiu 1. Millora en l’organització i la comunicació interna. 
 

Optimitzar la comunicació entre els treballadors i els equips de treball de les biblioteques per tal 
de millorar el resultat de les accions desenvolupades, el sentiment de pertinença a la xarxa i el 
clima laboral. 

https://youtu.be/urPJ3or1g0I
https://youtu.be/urPJ3or1g0I
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Fer visible tota la informació que es genera lligada a l’activitat de la XBMVNG, que arribi a tots 
els treballadors i als diferents equips de treball amb els procediments i responsabilitats que els 
hi pertany a cadascú. 
 

● Objectiu 2. Millora en la comunicació externa. 
 

Elaborar estudis que permetin saber en quin punt estem en relació a la comunicació  al ciutadà 
Si la comunicació és bona (que rep, com ho rep, si correspon al que volem comunicar) i cap a on 
es vol anar per establir una bona comunicació adreçada a tota la ciutadania. 
 
Donar a conèixer els serveis de la XBMVNG a tots els ciutadans, però amb especial atenció a 
públics específics. 
 
Recollir en un sol document tota la informació relacionada amb la comunicació actual de la 
XBMVNG, i alhora millorar i unificar criteris d’aquesta comunicació. 
 

● Objectiu 3. Biblioteques inclusives. 
 

Aquesta línia es divideix en dos: 
1. persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres col·lectius 
Impulsar les biblioteques públiques com espais fonamentals a l’hora de vetllar per la 
inclusió i el progrés social adreçat a tota la ciutadania.  
Fer les biblioteques de Vilanova espais més inclusius i afavorir el compliment de la 
Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 

- Centre d’interès “Dones, feminismes i LGTBIQ+” (novetat) 
 
Dins d’aquesta línia, i en el marc del grup de treball creat per la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, es treballarà per crear un Centre d’interès sobre “Dones, feminismes i 
LGTBIQ+” amb l’objectiu d’impulsar el rol social de les biblioteques públiques de la ciutat com a 
eina per lluitar contra les desigualtats i avançar cap a una societat més justa i inclusiva. 
 
Es pretén fomentar la presa de consciència i la sensibilització respecte de les relacions desiguals 
entre dones, homes i persones dels col·lectius LGTBIQ+ presents a la nostra societat i treballar 
per la seva transformació. 
Fer que la Xarxa de Biblioteques de Vilanova sigui una referència en el compliment de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia impulsant activitats culturals i 
donant accés a una bibliografia específica que serveixi de referència a la comunitat i facilitant-ne 
l’accés. 
Posar en pràctica el document Dones i LGTBIQ+: Orientacions i propostes per al fons de Dones i 
LGTBIQ+ a les biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Vilanova i la Geltrú. 
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2. persones amb discapacitats 
Fer que les biblioteques de la ciutat siguin espais sensibilitzadors, sense barreres 
arquitectòniques, ni de comunicació. 
Fer les biblioteques de Vilanova espais més inclusius i afavorir el compliment del 
marc legal i normatiu recollit existent i en concret: la Llei 13/2014 d’Accessibilitat, 
Ley 7/2007 de la lectura, el libro y las bibliotecas. 

 ACCIONS I RECURSOS: 
● Objectiu 4. El Joc a les biblioteques. 

 
Potenciar els jocs a les biblioteques perquè connecten als seus usuaris mitjançant el valor 
educatiu, lúdic i social.  
Tot i que ens centrem en el joc de taula,  deixarem la porta oberta a altres maneres de jugar, des 
d’escacs a trencaclosques, passant per jocs d’enginy. 
 

● Objectiu 5. Col·laboració amb els Centres oberts de Vilanova i la Geltrú. 
 

Els Centres Oberts municipals supervisats per la regidoria d’Infància són un recurs social i 
educatiu, fora de l'horari escolar, adreçat a infants i adolescents dels 4 fins els 16 anys, i sobretot 
acullen infants en situació de vulnerabilitat.  
Les biblioteques municipals col·laboren amb el Centres Oberts organitzant visites en grup als seus 
usuaris per explicar el seu funcionament, oferir-los serveis, activitats i formació. 
 

● Objectiu 6. Wonder ponder: mira, juga i pensa. 
 

Potenciar el coneixement de la filosofia als usuaris de la Sala infantil, oferint 4  sessions de 
filosofia visual per a infants a partir dels 8 anys (Mundo cruel, Yo, persona, Lo que tú quieras i 
¡Pellízcame!) 
 

● Objectiu 7. Foment lector per a joves a partir de 12 anys: Viu un llibre (novetat) 
 

Activitat de promoció de la lectura organitzada per la Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la 
Geltrú en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma Fiction 
Express.  
Destinat a nois i noies d’entre 10 i 16 anys per fomentar i treballar la comprensió lectora així 
com prendre part en la creació d’un llibre. Per fer-ho s’organitzen en tres franges d’edat que 
van treballant en l’edició d’un text amb l’assessorament d’un autor professional. 

 
● Objectiu 8. Organització i promoció de la Col·lecció local. 

 
Ampliar la difusió de la Col·lecció local com un element fonamental pel coneixement de la cultura 
local. 
Augmentar el nombre d’activitats realitzades amb l’objectiu de donar a conèixer aquest fons i els 
seus documents. 
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Incrementar el fons digitalitzat a la web de Col·lecció Local. 
 

● Objectiu 9. Viquipèdia: Racó ciclista (biblioteca Armand Cardona Torrandell). 
 
La biblioteca Armand Cardona disposa d’un fons especialitzat en ciclisme. Amb l’objectiu 
d’incrementar la informació i la difusió de temes locals accessibles online fent servir la Viquipèdia, 
com a enciclopèdia online d’abast mundial és una plataforma idònia per assolir aquest objectiu 
de difondre el fons local s’organitzaran tot un seguit d’accions al llarg del mes de març.. 
Es vol donar visibilitat i difondre les fonts d’informació existents tan a les Biblioteques Públiques 
de Vilanova i la Geltrú com en altres centres documentals de la ciutat: Arxiu, BMVB, entitats 
culturals locals, etc. 
 

● Objectiu 10. Fons Pere Tapias (biblioteca Joan Oliva). 
 
L’any 2028 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va rebre en donació el fons documental de 
l’artista Pere Tapias (Joan Collell), que es va dipositar per la seva conservació i difusió a la 
biblioteca Joan Oliva. 
Enguany es treballarà tota la part tècnica (catalogació, localització...) per tal d’incorporar el fons 
al catàleg Aladí i donar-li més visibilitat i difusió. 
 

● Objectiu 11. Agermanament amb Matanzas. 
 
Vilanova i la Geltrú està agermanada, com a municipi, amb la localitat cubana de Matanzas.  
Amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta relació i enfortir els vincles entre aquests dos 
municipis es treballarà per aprofundir els lligams entre les biblioteques de Vilanova i la Geltrú i 
la Biblioteca Gener i del Monte (de Matanzas). 
Això es traduirà en diferents accions que es desenvoluparan al llarg de l’any: 
● Recollida i enviament de documents excedents en castellà o altres materials disponibles un 

cop l’any. 
● Creació d’una entrada trimestral al blog de les Biblioteques Municipals “Llibres i més” sobre 

aspectes de la cultura de Matanzas. 
● Organització d’activitats (xerrades, hores del conte...) per donar a conèixer aquest llegat 

històric-cultural a Vilanova i la Geltrú. 
 

● Objectiu 12. Dinamització del cinema infantil i familiar. 
 

Potenciar i difondre la col·lecció de pel·lícules infantils de les Biblioteques mitjançant una 
redistribució i nova classificació del fons. 
Potenciar i difondre la col·lecció de pel·lícules familiars de les Biblioteques 
Acompanyar als usuaris infantils i a les famílies en la descoberta del cinema. 
 

● Objectiu 13. Noves propostes per promoure el fons de Gènere negre. 
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La Biblioteca Joan Oliva forma part de la Xarxa de Biblioteques de gènere negre de la XBM de la 
Diputació de Barcelona doncs disposa d’un fons especial del gènere. La dinamització actual 
d’aquest fons té un paper important (club de lectura, escriptors convidats, entrades setmanals al 
blog, exposicions...), una dinamització que es vol ampliar amb noves accions: 
Concurs de cinema; Projecció de cinema novetat o clàssics; Trobada del joc Cluedo; Taller 
d’escriptura de gènere negre o masterclass; Curs de grafologia; Teatre petit format; Acció als 
PAES de 4t (pictogrames als fons i cerca); Scapebook (joc de pistes a la biblioteca; Identificació i 
senyalització del gènere negre (detectius) a la sala infantil. 
 

● Objectiu 14. Actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) de les sales 
infantils de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 
 

Fa més de quinze anys les Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú van impulsar, dins del 
seu Pla d'animació a la lectura, la creació d'una CDU adaptada als més petits. 
L’objectiu és actualitzar-la aquesta adaptació de la Classificació Decimal Universal de les sales 
infantils (en els pictogrames que calgui, manual,...). 
 
 
Projectes emblemàtics i/o singulars en curs 
 
Fira ‘Conte va! Va de contes’ 
Dissabte 11 de maig va tenir lloc la 7a edició de la fira Conte va! Va de contes, organitzada per 
l’Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra García, amb la qual la Xarxa de 
Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú col·labora des del seu inici. 
La Fira, consolidada dins el programa cultural de la ciutat amb un ampli programa d’actes per a 
un públic familiar, centra la seva activitat en diversos actes per a tots els públics al voltant de la 
plaça de les Neus, Rambla Principal i carrer de Sant Pere. 
 
Seminari amb les Biblioteques Escolars + CRP + BP Garraf:  Repensem i actualitzem les 
biblioteques escolars: cinc actuacions estratègiques 
Es manté aquesta proposta formativa, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics 
del Garraf i les biblioteques públiques de la comarca del Garraf, que s'adreça als professionals 
de les biblioteques escolars. 
El curs 2019/2020 s’ha iniciat un nou seminari que es composa de fer cinc sessions que es 
desenvoluparan al llarg del curs amb els responsables de biblioteques escolars de centres de 
primària i secundària de la comarca del Garraf. 
 
Col·laboració CatCon (en col·laboració amb la Societat Catalana de Ciència-ficció) 
El 2010 s’ha col·laborat amb la III Convenció Catalana de Ciència-ficció que va tenir lloc el cap 
de setmana del 23 i 24 de novembre a Vilanova i la Geltrú. Al llarg d’aquell mes es varen fer i 
promoure activitats al voltant de la ciència-ficció, concretament del món dels robots, amb una 
bona resposta per part del públic, per tal de col·laborar en la difusió i coneixement d’aquest 
esdeveniment. 
 

http://www.conteva.cat/
http://www.conteva.cat/


 
 

15 
 

Vermuts musicals 
El 2019 s’ha mantingut, amb un gran èxit de públic, aquest cicle musical que té per objectiu 
dinamitzar el fons musical, alhora de potenciar l’ús i la participació de la ciutadania en un 
equipament pròxim i obert a tothom: la biblioteca Armand Cardona. 
Els actes van units a la presentació de productes locals, emmarcats en un espai idoni (terrassa 
dels llimoners) tot degustant el producte i la música. Es potencia la col·laboració dels serveis 
municipals i entitats de la ciutat, sobretot dels més propers. La programació és mensual (entre 
els mesos de març i octubre) i varia els diferents estils musicals tenint en compte el calendari 
festiu de la ciutat. 
 
Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual 
Es tracta d’una acció sorgida dins el projecte Biblioteques inclusives en col·laboració amb ONCE 
de Vilanova i la Geltrú. És un espai de trobada per a joves i adults amb discapacitat visual que es 
reuneixen a la biblioteca per gaudir de la lectura en veu alta. 
L'objectiu d'aquesta acció és oferir un nou servei adreçat a persones amb dificultats visuals, 
col·lectiu en risc d'exclusió social, interessats per la literatura. També es vol fomentar la lectura 
a través de l'escolta, i ampliar l'àmbit d'usuaris i usuàries que utilitzen les biblioteques 
públiques. 
La valoració ha estat molt positiva, amb una important assistència a les diferents sessions, fet 
que ha propiciat que es mantingui dins la programació del 2019 i que l’acció s’hagi presentat al 
Premi Biblioteca Social 2019, convocat al novembre. 
 
LiceuBib 
Es tracta d’un projecte impulsat pel Gran Teatre del Liceu i el Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el qual les biblioteques de Vilanova i 
la Geltrú es van sumar l’any 2017. 
Uneix l'òpera i la literatura i al llarg d’aquesta temporada s’han realitzat quatre trobades i dues 
visites al Liceu: una per veure el teatre i una altre per presenciar en directe una de les òperes. 
Com a novetat, en relació a aquest projecte, al darrer trimestre de 2019 les biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú també s’han sumat a l’acció El Petit Liceu, que té per objectiu apropar el 
món de l’òpera a nens i nenes; al llarg de la temporada es programaran varies sessions amb 
aquest objectiu. 
 
Univers Internet 
Les accions derivades d’aquest projecte, impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i en el qual les 
biblioteques de Vilanova i la Geltrú participen des dels seus inicis, es varen incloure el curs 
passat al Programa d’Animació Educativa que s’adreça als centres de secundària de Vilanova i la 
Geltrú, amb una bona resposta per part d’alguns d’aquests centres. 
En concret es realitzen les sessions “Els dilemes de la privacitat” i “L’impacte ecològic 
d’Internet”, ambdues adreçades als estudiants de 1r i 2n d’ESO. 
 
Viu un llibre (novetat 2020) 
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Nova activitat de promoció de la lectura organitzada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant la plataforma Fiction Express, i a la qual la Xarxa de Biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú s’ha sumat a partir de novembre de 2020. 
S’adreça a nois i noies d’entre 10 i 16 anys per fomentar i treballar la comprensió lectora així 
com prendre part en la creació d’un llibre, la qual cosa s’ha valorat com el principal punt fort 
doncs és una demanda que s’havia identificat en alguns membres d’aquest col·lectiu. Per fer-ho 
s’organitzen en tres franges d’edat que van treballant en l’edició d’un text amb l’assessorament 
d’un autor professional. 
 

 

3. Recursos 
 

 
 

3.1. Recursos Humans 

 
La Xarxa de Biblioteques Municipals compta amb 23 llocs de treball distribuïts de la següent 
manera: 13 llocs de treball a la biblioteca Joan Oliva i 10 a la biblioteca Armand Cardona (inclou 
la figura del Coordinador de la XBMVNG, que realitza tasques a nivell de Xarxa). 
 
El 2020 la direcció de la biblioteca Armand Cardona, Anna Cabutí, va deixar el seu lloc de treball 
per anar a un altre departament municipal. El seu lloc l’ha ocupat el Sisco Moreno, fins aleshores 
Coordinador de la XBMVNG, que a partir d’aquell moment simultanieja ambdues tasques. 
 
Això ha suposat un inconvenient per les biblioteques doncs s’ha perdut una treballadora que 
no s’ha cobert (passant de 24 a 23 treballadors). 
A això cal sumar el fet que una treballadora de les 13 de la biblioteca Joan Oliva va estar de 
baixa durant tot l’any i tampoc es va cobrir (més enllà de substitucions puntuals amb plans 
d’ocupació). 
 
Aquests llocs de treball es distribuïen al llarg del 2020 de la següent manera: 
- 1 coordinador de Foment a la lectura / director de la biblioteca Armand Cardona 

- 1 directora de biblioteca (biblioteca Joan Oliva) 
- 5 bibliotecàries (3 a la biblioteca Joan Oliva i 2 a la biblioteca Armand Cardona) 
- 1 tècnica de cultura (a la biblioteca Armand Cardona) 
- 15 tècnics auxiliars de biblioteca (9 a la biblioteca Joan Oliva i 5 a la biblioteca Armand 
Cardona) 
 
S’ha pogut comptar amb les itinerants de la Zona, amb la següent distribució: 
● 14 jornades de 5 hores cadascuna a la Joan Oliva 

● 14 jornades de 4 hores cadascuna a l’Armand Cardona 

 
A finals d’any 2019 també s’han incorporat dues treballadores provinents de plans d’ocupació: 
a principis de novembre de 2019 i fins abril de 2020 una treballadora del Pla de Garantia Juvenil 
es va incorporar a la biblioteca Joan Oliva per cobrir la baixa de la treballadora Pili Galve. 
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I a principis del mes de desembre del 2019 es va incorporar una treballadora provinent del Pla 
d’Ocupació del SOC que desenvolupa el seu horari entre les dues biblioteques, 1 Auxiliar de 
Biblioteca (Pla d’ocupació): Olga González (va treballar del gener al juny de 2020). 
A més també es va contractar una treballadora durant el mes de desembre de 2020 per cobrir 
la baixa de la treballadora Pili Galve. 

 
Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
Durant tot el 2020 ha estat de baixa una dels bibliotecàries. 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
El març del 2020 la direcció de la biblioteca Armand Cardona, Anna Cabutí, va deixar el seu lloc 
de treball per anar a un altre departament municipal. El seu lloc l’ha ocupat el Sisco Moreno, 
fins aleshores Coordinador de la XBMVNG, que a partir d’aquell moment simultanieja ambdues 
tasques. Aquest lloc de treball no ha estat cobert. 
 
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: 
 
Els treballadors de la biblioteca Joan Oliva al llarg del 2020 han assistit a 29 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 159,5 hores. 
 
Per la seva banda els treballadors de la biblioteca Armand Cardona han assistit a 13 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 153 hores. 

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

3.2. Recursos d’infraestructures / edifici-equipaments 

 
La superfície d’ambdues biblioteques és de 2872 m2 (1289 m2 la Joan Oliva i 1583 m2 l’Armand 
Cardona). 
Segons els mòduls del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona la biblioteca Joan 
Oliva es troba dins del mòdul C1 i l’Armand Cardona dins del P2. 
 
Actuacions pel que fa a manteniment i inversions dels edificis: 
 
Actuacions fetes a la biblioteca Joan Oliva 
 
● S’ha resolt els problema de l’aire condicionat de la Sala de clubs de lectura 
● Bústia de retorn de documents. 
● Realitzades per l’equip de la USM (Unitat de Serveis Municipals) de l’Ajuntament: 
  S’han atès les peticions per diversos aspectes del manteniment de l’edifici de forma 
eficient i professional. 
● S’han incrementat les hores de neteja de la biblioteca per netejar els lavabos també al 
migdia per mesures Covid. 
● Substitució del vidre d’una finestra de la Sala Infantil. 
 
Actuacions pendents a la biblioteca Joan Oliva (2021) 
 
● Pendent de resoldre el problema amb l’aire condicionat de l’Aula Multimèdia. 
● Pendent la substitució de la porta d’entrada a la zona dipòsit/magatzem per una porta 
normativa de protecció contra incendis. 
● Adequar la majoria de mobiliari de la biblioteca per obsolet (sales Adults, Fonoteca i 
Infantil), i canviar el linòleum per estar molt deteriorat (corresponen a la intervenció feta l’any 
1995). 
● Col·locar portes hermètiques amb doble vidre als balcons de la biblioteca: minimitzar el 
soroll a les sales per millorar l’ús i el confort dels usuaris i treballadors de la biblioteca i  per estalvi 
energètic. 
● Adequar la porta principal de la biblioteca (entrada plaça de la Vila) amb una porta dos 
fulls corredera automàtica amb antipànic integral per millorar l’accessibilitat. 
● Millorar el sistema de detecció d’obertura/tancament de portes dels ascensors. 
● No reduir hores de neteja els mesos d’estiu. 
● Compra de cadires pels actes. 
● Pintar i restaurar les zones afectades per les  humitats a l’entrada principal. 
● Diferents actuacions pendents de l’estudi d’avaluació de riscos de l’edifici. 
● Ampliar les preses de corrent de la Sala Fonoteca i Sala d’Adults. 
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Actuacions fetes a la biblioteca Armand Cardona 
 
● L’equip de la USM fa possible que el manteniment de la biblioteca Armand Cardona es 
dugui a terme. 
● S’han incrementat les hores de neteja de la biblioteca per netejar els lavabos també al 
migdia per mesures Covid. 
● Instal·lació de la quarta vela a la terrassa dels llimoners. 
● Substitució d’una de les portes d’accés a la terrassa dels llimoners. 
  
Actuacions pendents a la biblioteca Armand Cardona (2021) 
 
● Substitució de les dies portes d’accés pendents de canviar-se a la terrassa dels llimoners. 
● Substitució dels vidres de la biblioteca per doble vidre (estalvi energètic). 
● Compra d’un aparell elèctric eixugamans del lavabo d’homes de la planta baixa 
● Diferents actuacions per a complir el pendent de l’Estudi d’avaluació de riscos de l’edifici. 
● Adequació de la terrassa de la planta baixa i de la porta d’accés. 
● Remodelació de la Sala Infantil. 
● No reduir hores de neteja els mesos d’estiu. 
 
 

3.3. Recursos econòmics 

 Generalitat Diputació Ajuntament 

 JOM ACT JOM ACT JOM ACT 

Cost personal  106,66 €  140.476,54 € 136.606,54 € 397.497,95 € 346.215,10 € 

Compra llibres (lots) 
  17.904,13 € 11.080,16 €   

Llibres S.A.B. 14.420,00 € 8.653,00 €     
Compra directa llibres 5.250,00 € 4.449,80 € 1.500,00 € 1.200,00 € 2.125,44 € 2.125,44 € 

Compra directa còmics 
 800,20 €     

Recursos electrònics 
  1.230,35 € 669,85 €  120,00 € 

Compra Audiovisuals (lots) 
  3.110,76 € 2.170,56 €   

Compra directa àudio i DVD 
      

Subscripcions diaris i revistes 
  8.791,00 € 6.301,00 €   

Fires, Clubs Inclusives 
(Generalitat)       
Transports 755,00 €  742,80 € 492,62 € 440,00 € 233,25 € 

Energia elèctrica 
    12.621,30 € 21.790,05 € 

Neteja 
    21.683,79 € 22.003,20 € 

Material fungible    290,28 € 356,48 € 559,96 € 559,96 € 

Subministrament aigua corrent       1.957,72 € 1.263,20 € 

Manteniment ascensor / porta       2.178,00 € 3.175,77 € 

Subministrament aigua potable       236,62€ 190,45 € 

Manteniment extintors i alarma       252,41 € 380,36 € 

Formació RRHH       325,60 € 325,60 € 
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3.4. Fons documental 
 

La Xarxa de Biblioteques Municipals disposa del document que s’utilitza per a gestionar la Política 
de desenvolupament de la col·lecció a nivell de Vilanova i la Geltrú, juntament amb la política de 
la Col·lecció local, el document de l’esporgada i el Document de desafectació del fons, pels 
responsables de la gestió de la Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El fons documental és de 125.478 documents, amb un augment de 984 documents en relació al 
2019. Distribuït de la següent manera: 

- 69.431 documents a la Joan Oliva 

- 56.047 documents a l’Armand Cardona 

 
Això es tradueix en una relació de 1,86 documents per habitant. 
 
Les aportacions al fons documental de les biblioteques provenen de diferents vies: 

● Lots del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
● Pressupost municipal 

Manteniment aire 
    2.008,60 € 660,87 € 

Reparació aire 
     561,70 € 

Inversions alarma incendis 
      

Desinsectació 
    71,54 € 129,45 € 

Fotocopiadora: lloguer 
    629,12 € 63,57 € 

Fotocopiadora: targetes i 
fotocòpies     43,32 €  
Activitats/ impremta / distribució 

  546,15 € 1.033,71 € 3.961,11 € 4.672,68 € 

Inversions material: mobiliari i 
aparells 

    2.000,00 € 2.000,00 € 

Quota telèfons 
    1.254,20 € 1.254,20 € 

Tressat  quota anual 
    417,45 € 417,45 € 

Assegurança 
  32,22 € 20,47 € 733,48 € 1.055,87 € 

Inversions manteniment 
  1.083,59 € 1.252,65 € 16.993,48 € 9.915,51 € 

Inversions informàtiques 
(manteniment) 

  1.688,35 € 1.192,62 €   
Serveis Centrals GSB (DIBA) 

  24.120,63 € 29.615,86 €   
Inversions informàtiques 
(desp.corrent) 

  25.759,70 € 19.112,03 €   

       
Totals 20.531,66 € 13.903,00 € 227.276,50 € 211.104,55 € 467.991,09 € 419.113,68 € 

       

Total JOM 715.799,25 €     

Total ACT 644.121,23 €     
Total despeses 
biblioteques 1.359.920,48 €     
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● 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 91.423,32€ (8.309,54€ més que el 2019), distribuïts de la següent manera: 
 

Aportacions a la col·lecció 2020    

 JOM ACT TOTAL 

Servei de Biblioteques 31.036,24 € 21.421,57 € 52.457,81 € 

Ajuntament de Vilanova 2.125,44 € 2.357,44 € 4.482,88 € 

Llibres S.A.B.   (Generalitat) 14.420,00 € 8.653,00 € 16.000,00 € 

Generalitat OSIC 5.250,00 € 5.250,00 € 10.500,00 € 

La Mulassa                                208,42 € 175,78 € 384,20 € 

Llorens Llibres 263,22 € 262,21 € 525,43 € 

Donatiu editorials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 53.303,32 € 38.120,00 € 91.423,32 € 

 
Des de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú s’han catalogat un total de 191 documents  
(75 a la Joan Oliva i 85 a l’Armand Cardona). 

 
El total de títols de revista l’any 2020 és de 263 (172 a la Joan Oliva i 91 a l’Armand Cardona). 
La premsa diària l’any 2020 és de 21 títols, 12 a la Joan Oliva i 9 a la Cardona. 
 
Les biblioteques faciliten l’accés gratuït al catàleg Aladí, a diferents catàlegs d’altres xarxes com 
de la Generalitat o el CCUC, i també a 10  bases de dades subscrites per la Xarxa de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona que inclou, entre d’altres, la Naxos Music Library, l’Aranzadi o 
l’enciclopèdia Oceano. 
 
També amb el carnet de les Biblioteques es pot accedir al servei de préstec de llibres electrònics 
EBiblio. 
 
A les biblioteques de Vilanova i la Geltrú es dinamitzen diferents fons especials (FE), centres 
d’interès (CI) i fons patrimonials (FP), alguns de comuns com el de Món laboral o el Racó de 
pares i mares, i la majoria específics de cada biblioteca: 

 
XBMVNG 
 
Món laboral (FE) - creat el 2013: recull totes les fonts d'informació relacionades amb la cerca 
de 
feina, eines per accedir al món laboral (currículum vitae, tests psicotècnics, entrevistes, etc.), 
mercat de treball, emprenedoria (treball autònom, venda per internet, teletreball,...) i treballar 
a l'administració pública. 
En total hi ha 671 documents a les dues biblioteques, 4 menys que l’any anterior. Pel que fa a 
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préstecs enguany s’han fet 477. 
A la Joan Oliva: 292 documents - 242 préstecs. A l’Armand Cardona: 388 documents - 235 
préstecs 
 
Famílies (FE) – D’origen: en aquest espai es troben tots aquells documents que 
poden ajudar en la tasca de ser pares i mares, des de la gestació fins al desenvolupament dels 
10-11 anys dels infants. 
En total hi ha 1.254 documents a les dues biblioteques, 49 més que l’any anterior. Pel que fa a  
préstecs enguany s’han fet 387. 
A la Joan Oliva: 707 documents - 186 préstecs. A l’Armand Cardona: 580 documents - 200 
préstecs.  
 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA 
 
Gènere negre i policíac (FE) - creat el 2012: es tracta de la secció especialitzada de la biblioteca 
Joan Oliva i Milà on es pot trobar tot allò relacionat amb el gènere negre i policíac. 
Amb un total de 2.550 documents i un total de 2.345 préstecs. 
 
Fons Albert Mallofré (FP) - creat el 2008: la biblioteca disposa d'un fons de música en discs de 
vinil, CDs i llibres cedits per Albert Mallofré i Milà de la seva col·lecció personal. 
En total són 169 documents i al llarg del 2020 s’han realitzat 4 préstecs. 
 
Fons del Parc del Garraf (FE): des de l'any 2004 la biblioteca Joan Oliva i Milà incorpora  
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 262 documents i al llarg del 2020 s’han realitzat 10 préstecs. 
 
BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
 
Adults: 
 
Aprenentatge d’idiomes (CI) - creat el 2012: espai que recull tots els documents relacionats 
amb l’aprenentatge d’idiomes i que es troben dins del número 4 de la CDU.  
Es composa de 2.526 documents, 55 més que l’any anterior, i ha totalitzat 726 préstecs. 
 
CineClub Sala1 (FP) - creat el 2014: fons de Dvds i Blu-Rays cedits per aquesta entitat a la 
biblioteca Armand Cardona Torrandell. L'objectiu és que els ciutadans i ciutadanes se'n puguin 
beneficiar a través d'un fons a la biblioteca pública, on els poden adquirir en préstec. 
 
Comicteca (FE) - 2003: en aquest espai es troben documents relacionats amb aquesta matèria 
des de tots els punts de vista: des del vessant més teòric a diversos estils de còmic. I també 
revistes clàssiques com Creepy, CIMOC o 1984, entre d'altres. Amb especial atenció als còmics 
d’autoria femenina.  
A finals de 2020 totalitza 2.402 documents, 57 més que l’any anterior, amb un total de 
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594 préstecs. 
 
Fet a mà (FE) - creat el 2015: aquest fons especial reuneix documents que tracten els temes de 
manualitats i coses que ‘podem fer nosaltres mateixos’ (Do It Yourself en anglès): costura, 
bijuteria, paper, punt, ganxet, nines, brodat, cosmètica natural, sabons, decoració, bricolatge i 
fins i tot productes d’alimentació com pa o cervesa. 
En total es composa de 253 documents, 20 més que el 2020, i s’han comptabilitzat 125 
préstecs. 
 
Fons Armand Cardona Torrandell + Donatiu Armand Cardona Torrandell (FP) - creat el 2005: 
la 
biblioteca personal del pintor agrupa tot el material relacionat amb la figura de l’Armand 
Cardona i els llibres que formaven part de la seva biblioteca. No és un fons de lliure accés. Conté 
4.270  documents i al llarg del 2020 s’han fet 47 préstecs. 
 
Racó ciclista (FE) - creat el 2015: té la voluntat d’esdevenir referent a nivell de Xarxa pel que fa 
al ciclisme i la bicicleta.  Amb un total de 296 documents, 19 més que l’any anterior, al llarg del 
2020 s’han fet un total de 56 préstecs (per 63 del 2019). 
 
Aquest fons especial tan singular disposa de compte a twitter per tal de dinamitzar-ho i, a finals 
de 2020, comptava amb 353 seguidors, 54 més que el 2019. 
 
Teatre i arts escèniques (CI) - creat el 2012: espai sobre les arts escèniques, de manera que els 
ciutadans puguin accedir d’una forma molt fàcil i visual a tot el material que la Biblioteca 
disposa sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest àmbit: obres teatrals, història del teatre, 
l’ensenyament, els escenaris, la indumentària, el  maquillatge i caracterització, dansa, circ, 
enregistraments musicals,  revistes, etc. 
En total es composa de 732 documents, 15 més que el 2019, i s’han realitzat 80 préstecs. 
 
COL·LECCIÓ LOCAL 
 
El total de documents que conformen la Col·lecció local és de 10.251, 81 més que l’any 
anterior (Col·lecció local de les dues biblioteques, més els Autors locals i la Col·lecció Comarcal). 
En total s’han fet 478 (per 708 del 2019). 
A la Joan Oliva: 6.837 documents - 275 préstecs. A l’Armand Cardona: 3.398 fons - 203 préstecs. 
 
Relacionat amb la Col·lecció local destacar que la Biblioteca Joan Oliva: 

 
- col·labora en l’enriquiment del catàleg Aladí incorporant portades digitalitzades dels 

documents del fons local. 
- anualment i en col·laboració amb les biblioteques de la comarca del Garraf, edita una guia 

del fons local present a les diferents les biblioteques de la comarca. 
 
Pel que fa al volum de préstecs dels fons especials s’observa una davallada al voltant del 50% en 

https://twitter.com/RacoCiclista
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relació al 2019 (a excepció d’algun fons com el Racó ciclista o la Col·lecció local que aquest 
descens ha estat menor). 

 
 

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 2020 és de 33.623 (3.378 menys que el 2019). 
 

 
 
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): 
 
159 són de la Joan Oliva: 

- 122 consultes i peticions, queixes/suggeriments 
- 37 desiderates de fons documental  

   
111 són de l’Armand Cardona: 

- 33 Reserves/renovacions  
- 11 Queixes/suggeriments/consultes 
- 29 Sol·licituds del carnet 

http://www.vilanova.cat/jsp/formularis/form_millorar.jsp
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- 38 desiderates 
 
Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta personalitzada per part de les 
Directores o el personal de les Biblioteques. 
 

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

 
 
El nombre total de préstecs a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha estat 
de 75.830 (46.436 a la Joan Oliva i 29.394 a l’Armand Cardona). 
 

 

 
 

 
El servei de préstec EBiblio va ser el 2016 el primer any sencer de funcionament. El 2020 les 
dades de préstec han estat les següents (amb un total de 5.827 préstecs): 

 
● Biblioteca Joan Oliva: 3.401 préstecs 
● Biblioteca Armand Cardona: 2.426 préstecs 

 
El servei de préstec interbibliotecari (intercanvi de documents amb altres biblioteques de la 
Xarxa) ha mobilitzat un total de 5.638, 3.401 documents a la Joan Oliva i 2.237 a l’Armand 
Cardona. 

2019

2020

JOM
ACT

Total xarxa

62071 58576

120647

46436

29394

75830

Comparativa total préstecs 2019/2020

2019

2020
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El servei de préstec interbibliotecari també s’ofereix a nivell de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 
entre els dos equipaments que conformen la Xarxa de Biblioteques Municipal, però en aquest 
cas és gratuït. 
El transport va a càrrec de personal de la biblioteca Armand Cardona i es realitza dos dies a la 
setmana (dimarts i divendres). 
El moviment total de documents d’una biblioteca a l’altra ha estat de 4.240 documents (2.045 
de la Joan Oliva a la Cardona i 2.195 a l’inrevés). 
 
La biblioteca Joan Oliva ha cedit documents al llarg de l’any 2020 a l’ EMAID (Escola Municipal 
d’Art i Disseny); a entitats sense ànim de lucre. 
 
Per la seva banda la biblioteca Armand Cardona ha cedit un lot durant el mes de març al Consell 
Comarcal / Masia Cabanyes. 
 

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 2020 ha estat de 4.716. 
 

Deixats

Rebuts

JOM
ACT

Total Xarxa

1123

856

1979

2278

1381

3659

Préstecs interbibliotecaris 2020

Deixats

Rebuts
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4.4. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi 
 
Aquest servei permet a l’usuari connectar-se a Internet des del seu ordinador portàtil o altres 
dispositius mòbils gràcies al servei de Wi-Fi (Wireless Fidelity). 
Durant el 2020 han utilitzat aquest servei 12.641 usuaris. 
 

 
 

4.5. Activitats de foment de la lectura 

 

L’activitat de les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú al llarg del 2020 reflecteix l’impacte de la 

pandèmia del Covid19 a l’assistència a les biblioteques. 

 
Es varen poder organitzar 108 activitats amb un total de 3.801 assistents presencials 

JOM
ACT

XARXA

6021

7107

13128

2753
1963

4716

Ús Servei Internet I+ - Comparativa 2019/2020

2019

2020

JOM
ACT

XARXA

9471

14657

24128

6723
5918

12641

Ús xarxa Wi-fi- Comparativa 2019/2020

2019

2020
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(paral·lelament es varen desenvolupar activitats virtuals que no han quedat reflectides en 
aquesta estadística). 
  

 XBMVNG 

 2019 2020 

Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 

186 108 

Assistents a les activitats 10.293 3.801 

Assistents a les activitats (infantils) 4.187 2.542 

Assistents a les activitats (adults) 6.106 1.259 

 

 
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura, amb un total d’11 clubs que han reunit 940 
assistents a les diferents sessions organitzades al llarg del 2020 (tant presencials com virtuals). 
 
Les sessions virtuals es varen realitzar mitjançant plataformes com Jitsi meet, Google Meet, 
Skype i àudios per whatsapp pel club de persones amb dificultat visual. Varis clubs es van deixar 
de fer durant uns mesos entre març i maig, uns altres a partir de març no es van seguir fent i en 
canvi d’altres no es van interrompre, simplement va canviar el sistema de presencial a virtual. 

 
Joan Oliva 
 
Al llarg de 2020 s’han ofert 5 Clubs de lectura (39 sessions) amb la participació de 59 inscrits (un 
total de 455 assistents a sessions). 
 
Els Clubs de lectura van ser virtuals quan es requeria, quan va ser possible van passar a 
presencials. En el format virtual les sessions van tenir menys seguiment per part dels inscrits que 
en el presencial. 
 
Es dóna suport al següents Clubs de Lectura:  

- Aula d'Extensió Universitària  
- Grans lectors 

 
Armand Cardona 
 
Al llarg de 2020 s‘han ofert 6 clubs de lectura amb 115 inscrits (un total de 485 assistents a les 
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diferents sessions). 

El mes de gener i febrer van ser presencials; 9 sessions i 137 assistents. La resta de l’any les 
sessions han estat virtuals: 28 sessions i 348 assistents. 

També s’ha ofert Liceu-Bib: al llarg del 2020 només s’han pogut realitzar 4 sessions 
presencialment, amb un total de 96 assistents. També es va fer una visita al Liceu, amb la 
participació de 36 persones, i es varen publicar tres notícies relacionades. 
 
En el cas de les Lectures amb Veu Alta per a persones amb discapacitat visual, es varen celebrar 
5 sessions presencials, amb un total de 55 assistents. Al gener 13 dels seus participants varen 
assistir a la visita al Liceu i també es varen difondre 2 sessions de manera virtual. 
 
Durant l’any 2020 també s’ha donat suport als club de lectura: 

- Amics de la Gent Gran 
- Escola Cossetània 

 
Això fa un global a la Xarxa de Biblioteques d’13 clubs en els que es poden comptabilitzar un total 
de 976 assistents a les diferents sessions organitzades al llarg del 2020. 
 

4.6. Activitats de formació 

 
Des de fa anys es desenvolupa un projecte col·laboratiu entre la Regidoria de Cultura i la 
Regidoria d’Educació mitjançant el qual la Xarxa de Biblioteques de la ciutat ofereix tota una 
sèrie de serveis tant a les escoles com als escolars de Vilanova i la Geltrú. 
 
En aquesta línia s’inclou el Pla d’animació a la lectura (PAL), el Programa d’animació educativa 
(PAE), les Aules d’estudi i d’altres col·laboracions puntuals com ara el Concurs Infantil de Punts 
de llibre de Sant Jordi. 
 
El Pla d’animació a la lectura, que s’adreça als estudiants des de P5 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. 
 
Tot i les complexes circumstàncies al llarg del curs 2019/20 es varen realitzar 69 sessions, amb 
la participació de 1.750 alumnes (1.139 alumnes menys que el 2018/19). 
 

BIBLIOTECA JOAN OLIVA 

34 sessions 

P5/1er 8 

CI 2on 8 

http://www.imet.cat/index.php?page=PAL-2013


 
 

30 
 

CM 3er 9 

CM 4rt 9 

CS 5è 0 

BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

35 sessions 

P5/1er 7 

CI 2on 9 

CM 3er 6 

CM 4rt 6 

CS 5è 7 

 

Dins el Programa d’animació educativa s’inclouen les sessions formatives adreçades a alumnes 
de secundària i batxillerat que tenen per objectiu familiaritzar als estudiants amb la consulta 
dels catàlegs, les fonts d’informació i l'ús de les noves tecnologies, especialment relacionat amb 
l’elaboració dels diferents treballs i projectes que desenvolupen a l’escola. 
El total de sessions de formació de secundària ha estat de 20 (8 a la Joan Oliva i 10 a l’Armand 
Cardona), amb l’assistència de 560 alumnes (183 alumnes a la Joan Oliva i 377 a l’Armand 
Cardona). 
 
La biblioteca Joan Oliva també va oferir al 2020: 2 visites a Espais Familiars La Baldufa. 
La biblioteca Armand Cardona Torrandell ha ofert al llarg del 2020 una visita a l’Espai Familiar la 
Baldufa i una sessió del Laboratori de lectura als alumnes de P5 i 1r del Cossetània. 
 

4.7. Servei d’Informació i consulta 

 
Serveis comuns a ambdues biblioteques: 

● Consulta a sala 

● Servei de préstec i préstec interbibliotecari 
● Informació bibliogràfica 

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

● Serveis d’accés a Internet a través de Wi-Fi 
● Servei de reprografia: la biblioteca Joan Oliva compta amb tres màquines (1 d’elles 

d’autoservei) i l’Armand Cardona compta amb una màquina d’autoservei 
● Servei d’Aules d’Estudi en període d’exàmens. 

http://www.imet.cat/index.php?page=dinamica-educativa
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● Servei de tauletes 
● Servei de lupes i bucles magnètics 

 
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 2020 cada biblioteca va oferir 8 dies de servei rebent 236 estudiants (144 estudiants 
a la Joan Oliva i 92 a l’Armand Cardona). 
 

 
 

Serveis propis de la biblioteca Joan Oliva 
● Servei de Biblioteca a l’Hospital. 

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

● Servei de préstec interprovincial. Permet oferir i demanar en préstec  els documents 
que no es troben a la xarxa. Al 2020 s’han gestionat 38 documents (24 més que al 2019). 

● 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 de 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 2020 s’han 
prestat 5 lots de documents (35 documents) a l’EMAID i a l’Escola de Música s’han ofert 
5 llistats de bibliografia recomanada. Tant el nombre de lots de documents com el de 
llistats bibliogràfics és menor que al 2019, degut a al tancament del servei durant la 

2019 2020

21 896 2843 10

1041

236

Aules d'Estudi  - Comparativa 2019/2020

Dies de servei Hores de servei Mitjana usuaris/dia Usuaris totals
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pandemia. 
● Servei de PI municipal 

 
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 des del 2020 tots els retorns de la biblioteca es fan mitjançant 
aquesta. 

● Sales de treball: 554 usuaris. 
● Sala multimèdia: 76. 
● Bucle magnètic Sala d’Actes 
● Servei de PI municipal 
● Servei Bibliomercat 

 

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. 
 
El 13 de març, amb motiu de l’Estat d’alarma, aquest servei va quedar suspès i no s’ha tornat a 
reprendre en tot l’any. La voluntat és fer les actuacions oportunes per tal de traslladar-lo a una 
parada dins del Mercat de mar; gestió que es realitzarà per posar-lo en marxa dins del 2021. 
 

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,...). 
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Web 
La pàgina web de la XBMVNG és el portal d’entrada als diferents serveis virtuals que ofereixen 
les biblioteques de la ciutat.  
Durant l’any 2019 es va procedir a un canvi en la web municipal que va implicar també un canvi 
en el portal web de les biblioteques. Per primera vegada s’ha pogut disposar d’un subsite propi: 
https://biblioteques.vilanova.cat. 
 
En relació amb això l’espai per la Col·lecció local a la web de les biblioteques també s’ha vist 
modificat i encara està pendent de definir-se. 
 
Blogs 
El 2020 es varen unificar els dos blogs existents (BiblioBlog – Fora del prestatge i BiblioBlog – 
Una mar de lletres) en un de sol: Llibres i més. Per aquest motiu encara no es disposa de dades 
de consulta. 
 
Facebook 
Xarxa social triada per les Biblioteques per donar més difusió a les seves activitats, 
esdeveniments, etc. A finals de 2020 es comptava amb 3.328 seguidors i 544 entrades. 
 
Twitter 
Aquesta eina de 'microcomunicació' persegueix els mateixos objectius de la resta de xarxes 
socials de les BibliotequesVNG: major difusió i interacció amb els usuaris. A 31 de desembre de 
2020 es comptava amb 1.884 seguidors i 490 tweets. 
 
Instagram 
El 2020 les biblioteques de Vilanova i la Geltrú varen posar en marxa el seu canal d’Instagram 
(al novembre). A finals de 2020 hi havia 182 seguidors i 144 publicacions. 
 
Youtube 
Al canal de comunicació audiovisual de les biblioteques municipals es disposa de 36 seguidors i 
53 publicacions al llarg del 2020. A 10 d’agost de 2021 el canal compta amb 10.843 
visualitzacions.  
 
Aquestes són les principals xarxes socials de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú, tot i que 
també es té presència en d’altres com Issuu, Flickr, Pinterest, Prezi, Slideshare o Spotify. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilanova.cat/html/tema/bm/index.html
https://biblioteques.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/
http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/
http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/
http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/
http://blogbiblioteques.vilanova.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesvilanovageltru
https://twitter.com/BibliotequesVNG
https://www.instagram.com/biblioteques_vng/
https://www.youtube.com/channel/UCFb2jNnd3i2NzywO2lXecfw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://issuu.com/bibbliotecaarmandcardona
https://www.flickr.com/photos/vilanovailageltru/collections/72157630543456762/
https://www.pinterest.com/bibliotequesvng/
https://www.pinterest.com/bibliotequesvng/
https://prezi.com/user/bibliotequesvng/
http://es.slideshare.net/bvilanovagact
https://play.spotify.com/user/bibliotequesvng?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
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5. Relacions amb altres entitats 
 

 

 
Al llarg de l’any 2020 s’han realitzat un total de 108 activitats amb un total de 3.801 assistents. 
 
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura, amb 6 clubs a la biblioteca Armand Cardona 
Torrandell i 5 a la biblioteca Joan Oliva i Milà en els que es comptabilitzen un total de 485 
assistents a l’Armand Cardona i 455 a la Joan Oliva a les diferents sessions organitzades al llarg 
del 2020, que s’han anat alternant les sessions virtuals i les presencials segons la situació 
sanitària del moment, predominant les virtuals mitjançant diversos sistemes i plataformes com 
Jitsi meet, Google Meet, Skype i àudios per whatsapp pel club de persones amb dificultat visual. 
Varis clubs es van deixar de fer durant uns mesos entre març i maig, uns altres a partir de març 
no es van seguir fent i en canvi d’altres no es van interrompre, simplement va canviar el sistema 
de presencial a virtual. 
 
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 2020 s’han desenvolupat activitats amb la col·laboració de les regidories 
d’Educació, Convivència i Equitat, Espai Far, l’EMAID, l’IMET i Canal), així com amb les entitats 
vilanovines (col·lectiu poètic La lluna en un cove, Federació d’Associacions pel Carnaval, 
Pabordes 2020, Convenció Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, ONCE, Petit cineclub, Museu 
del Ferrocarril, Institut Dolors Mallafré, Institut Manuel de Cabanyes, La Plataforma-Consorci 
de Servei a les Persones, Associació Armand Cardona Torrandell, Associació d'Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Amical Mauthausen, Fundació Solidaritat UB, Institut de 
Desenvolupament Professional-ICE UB). 
 
Entitats  i empreses de fora de la ciutat: ESCAC, Codeclub Catalunya, British Council i British 
Academy of Film and Televisions Arts BAFTA, Betevé TV, Institució de les Lletres Catalanes, 
Amical Wikimedia, La Casa del Cine. 
 
Editorials: El Cep i la Nansa, Joventut, La Galera, Combel, Publicacions Abadia de Montserrat. 
 
Empreses i negocis de la ciutat: Llibreria La Mulassa, Llorens llibres, La Gàrgola, Telemàtic 
Solucions informàtiques, Vins Aviñó. 

 
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. 
 

http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_22.pdf
http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_22.pdf
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Durant el 2020 s’han cedit: 
 

- 15 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 18 vegades, 
repartits de la següent manera: 
 

- 8 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
- 10 vegades les Sales de treball de la biblioteca Armand Cardona 

 
 
 

6. Difusió del servei bibliotecari 
 

 

 
Són diferents els canals que la Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú utilitza 
per difondre i fer arribar la informació relacionada amb els seus serveis i les seves activitats a 
la ciutadania. 
 
Bimensualment s’edita un programa amb les activitats i els clubs de lectura que organitzen les 
biblioteques (en total 6 a l’any). Cada programa és editat des de les biblioteques i imprès amb 
el servei de reprografia de l’Ajuntament (Serveis Generals). Això durant el 2020 es va veure 
modificat pel Covid19 i la periodicitat va passar a ser mensual a partir del maig del 2020, en 
que es varen reprendre les activitats. 
 
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, activitats al voltant del 
Temps de vi, concurs Puja el Tren!, Premi Menjallibres... Al llarg del 2020 tota aquesta difusió, 
deixant de banda els cartells, ha estat fonamentalment virtual (doncs no s’ha fet cap tirada de 
fulletons). 
 
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, twitter i instagram –compte que es va obrir el novembre de 2020). 
 
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: CanalBlau, EixDiari, La Ciutat del Garraf, La Fura, El 3 de 8, Onda Cero... 
 
Això es complementa amb l’agenda de l’Ajuntament, on s’introdueixen totes les activitats de 
les biblioteques, el Butlletí digital de la XBMVNG i mailings específics relacionats amb activitats 
concretes que es volen destacar, habitualment relacionats amb els fons especials: Armand 



 
 

36 
 

Cardona Torrandell, ciclisme, música, gènere negre... 
 
El Butlletí de les BibliotequesVNG el reben uns 3.000 usuaris (mensualment s’actualitza el llistat 
de receptors). L’enviament es fa quinzenalment. 
 
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): 17. 

 
 Aparicions a la ràdio: 1 en total. 

 
 Aparicions a la televisió (CanalBlau): 8 aparicions, entre les quals en destaquen les 

següents: 
 

● Projecte “Viu un llibre” 
 
 

● Vilanova tanca equipaments municipals i suspèn activitats públiques pel 
coronavirus 

 

● eBiblio, la proposta de les biblioteques per combatre el confinament amb 
continguts culturals 

 

● Les biblioteques de Vilanova reobren amb cita prèvia 
 
 

● Les biblioteques de Vilanova reprenen la seva activitat cultural, a més del 
préstec de llibres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilanova.cat/jsp/newsletters/newsletters.jsp
http://www.vilanova.cat/jsp/newsletters/newsletters.jsp
https://canalblau.alacarta.cat/el-raconet/capitol/el-raconet-09-12-2020
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/vilanova-tanca-equipaments-municipals-i-suspen-activitats-publiques-pel-coronavirus
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/vilanova-tanca-equipaments-municipals-i-suspen-activitats-publiques-pel-coronavirus
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/ebiblio-la-proposta-de-les-biblioteques-per-combatre-el-confinament-amb-continguts-culturals
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/ebiblio-la-proposta-de-les-biblioteques-per-combatre-el-confinament-amb-continguts-culturals
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/les-biblioteques-de-vilanova-reobren-amb-cita-previa
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/les-biblioteques-de-vilanova-reprenen-la-seva-activitat-cultural-a-mes-del-prestec-de-llibres
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/les-biblioteques-de-vilanova-reprenen-la-seva-activitat-cultural-a-mes-del-prestec-de-llibres
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

 
La pandèmia provocada per la Covid19 que hem viscut, i estem vivint, en el darrer any i mig a 
accelerat alguns processos que ja s’estaven produint i ha aguditzat d’altres que, si bé ja estàvem 
patint, s’han vist aprofundits d’una manera sensible: 
 
 d’una banda la creixent importància de tot allò relacionat amb l’ús de les noves 
tecnologies i la presència que aquestes tenen en el nostre dia a dia. Des de l’ús de eines per 
afavorir la comunicació (organització d’activitats, reunions professionals...), com la creixent 
importància de plataformes proveïdores de continguts digitals: Netflix, Amazon, Spotify... 
Aquest, com a biblioteques públiques, ens suposa un repte a l’hora de donar resposta a aquestes 
necessitats i fer-ho, com no pot ser d’una altra manera, arribant a tots els públics i, especialment, 
a aquells que pel motiu que sigui (poder adquisitiu, dificultats tècniques...) més complicat ho 
tenen, per tal d’evitar la “bretxa digital”. 
 
 d’una altra banda tots aquells serveis que tenen una pàtina més social, doncs la crisi que 
tenim a sobre ha aguditzat les dificultats de moltes famílies per poder accedir a recursos que, fins 
l’arribada del Covid, eren habituals: gent gran que pateix la soledat i la por de sortir de casa, 
col·lectius que han vist disminuïts els seus recursos, dificultats per accedir als nous usos digitals... 
a més d’altres àmbits que ja venim treballant en els darrers anys com la millora de l’accessibilitat 
per a col·lectius amb necessitats específiques, visualització de moviments socials molt actius com 
el feminisme o l’LGTB+, etc. 
 
Tot plegat està directament relacionat amb l’Agenda 2030 i els Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible, que és el marc en el qual hem de desenvolupar la nostra activitat en els proper anys, 
especialment amb àmbits com: 
- L’educació de qualitat 
- La igualtat de gènere 
- Reducció de les desigualtats 
 

Sense deixar de banda els objectius bàsics de les biblioteques públiques, com són el foment de 
la lectura, l’accés a la informació, el suport a la formació i al desenvolupament personal o 
esdevenir espais de relació, s’haurà de vetllar per incorporar d’altres de nous derivats del nou 
context socioeconòmic com són augmentar el seu valor social, promoure la participació i 
l’aprenentatge dinàmic, facilitar la col·laboració i la sostenibilitat dels recursos i, en definitiva, 
esdevenir espais de trobada que fomentin l’accés al coneixement i a la creativitat de manera 
igualitària. 
 
Tot això sense perdre de vista el marc que ens ve donat pel Pla Municipals de Biblioteques 
2017-2020, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el mes de març de 2017, i 
que en properes dates hauria de ser actualitzat per tal de respondre d’una manera més eficient 
a la nova realitat comentada. 
 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_41874730_1.pdf
http://www.vilanova.cat/doc/doc_41874730_1.pdf
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1. Esdevenir el referent cultural més proper al ciutadà i vetllar pel seu desenvolupament 
cultural. 
 
Els anàlisis de les dades estadístiques mostren com actualment les biblioteques públiques són 
els equipaments culturals amb més afluència de persones. S’ha d’aprofitar aquest fet tant per 
assolir els objectius bàsics de les biblioteques com per col·laborar amb la resta d’institucions 
locals a l’hora d’apropar la cultura a la ciutadania i que aquesta les vegi com la seva primera 
porta d’accés. 
 
Per què això sigui possible les biblioteques han d’oferir una oferta cultural atractiva i de qualitat, 
integradora i connectada amb les necessitats culturals i socials dels ciutadans, i que sigui 
coneguda pel seu entorn.  
 
1.1. Promoure la lectura com a objectiu central i diferencial de la biblioteca pública. 
- Oferir un programa d’activitats de qualitat i innovador, adreçat a tots els públics però 

respectant les especificitats, que estigui en consonància amb les polítiques de promoció i 
difusió de les col·leccions. 

- Disposar de col·leccions actuals i atractives que siguin d’interès pels usuaris, en 
consonància amb el que marca el Pla de Desenvolupament de la Col·lecció. 

- Incorporar els nous suports relacionats amb la lectura, integrant-los en el context de la 
Col·lecció de la biblioteca, i fent-los coneixedors i accessibles a tots els públics. 

- Facilitar la creació de centres d’interès / fons especials i dinamitzar els ja existents amb la 
voluntat de respondre a les necessitats dels usuaris i de l’entorn en funció del moment i 
dels seus interessos. 

 
1.2. Fomentar la difusió de la col·lecció local com un element fonamental pel coneixement de 
la cultura local. 
- Ampliar la difusió de la col·lecció local i fer-la propera al ciutadà amb l’objectiu que aquest 

la concebi com un recurs útil i proper per accedir a la cultura vilanovina i del Garraf. Per 
això és fonamental l’organització d’activitats i accions que facin coneixedors tant els fons 
documentals com els virtuals. 

- Integrar-la dins l’àmbit més ampli de la Cultura municipal, com un element més 
vertebrador entre els diferents que composen el patrimoni de Vilanova i la Geltrú. 

- Impulsar la creació de nous continguts mitjançant les possibilitats que ofereixen les noves 
tecnologies: Catàleg únic de ciutat, App’s, Viquipèdia, Trencadís... i participar en projectes 
de memòria històrica, història local, etc. 

 
1.3. Impulsar i participar en projectes cooperatius de foment de la cultura amb altres àrees 
municipals i agents culturals de la ciutat. 
- Reforçar la col·laboració amb els centres educatius de primària, mitjançant el programa 

PAL (Pla d’Animació Lectora), vetllant per la seva adaptació als nous temps. En aquest 
sentit és bàsica la col·laboració amb les biblioteques escolars. 



 
 

39 
 

- Actualitzar les sessions formatives amb les escoles de secundària i incloure accions de 
promoció lectora que possibilitin la seva inclusió dins el PAL. Igualment és rellevant la 
relació amb les biblioteques escolars. 

- Aprofundir la relació amb agents afins a la lectura, com són les llibreries, editorials, autors 
locals... amb l’objectiu d’arribar a tots els públics i oferir una oferta el més variada 
possible. 

- Ampliar la col·laboració amb l’extensa xarxa d’entitats culturals de la ciutat amb l’objectiu 
de crear sinèrgies en les que tothom surti guanyant: les biblioteques, les entitats i, 
sobretot, el ciutadà. 

- Col·laborar amb altres serveis municipals, com ara serveis socials, promoció econòmica, 
joventut... amb la voluntat de participar en aquells projectes estratègics que tinguin 
relació amb l’activitat de les biblioteques i els interessos de la ciutadania. 

 
1.4. Desplegar un pla de comunicació/màrqueting per tal de fer més coneixedora l’activitat de 
les Biblioteques públiques. 
- Creació d’un Pla de comunicació/màrqueting de les biblioteques públiques amb la 

col·laboració del Dept. de Comunicació de l’Ajuntament. 
- Realitzar campanyes d’impacte per tal d’informar dels diferents serveis i recursos que 

s’ofereixen a la ciutadania. 
 
2. Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels ciutadans 

 
És molt important el paper de les biblioteques públiques a l’hora de garantir l’autonomia i la 
formació dels ciutadans i, alhora, despertar el seu esperit crític i col·laboratiu que possibilitarà 
el 
creixement mutu. 
 
2.1. Impulsar el desenvolupament individual i col·lectiu dels ciutadans. 
- La biblioteca com espai de ciutadania i com impulsora dels valors de la interculturalitat; 

espais d’aprenentatge i de relació que integren als diferents col·lectius presents entre la 
ciutadania. Oferir productes adaptats a les necessitats de certs col·lectius, com ara són els 
aturats, la gent gran, els nouvinguts... implicant-los en l’acció social de la biblioteca. 

- Desenvolupar un programa de formació en noves tecnologies que capaciti en l’ús 
d’aquestes eines i promoure l’ús de les Sales multimèdia com una eina d’accés a aquests 
recursos. 

- Implementar noves activitats per promoure el coneixement de les diferents llengües amb 
accions com els Clubs de lectura, els Tallers de lectura fàcil, etc. i reforçar les ja existents. 

- Incorporar a nivell de formació tecnològica les noves iniciatives que vagin sortint a la llum, 
com ara temes relacionats amb robòtica, jocs, etc. i mantenir els programes formatius 
que actualment s’ofereixen amb èxit: mòbils per a gent gran i Codeclub per a joves.  

- Col·laborar amb agents locals a l’hora de diversificar aquesta oferta formativa i cobrir 
aquelles necessitats que amb recursos propis no es poden atendre. 
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2.2. Promoure els serveis de proximitat i vetllar per l’accessibilitat a tots els serveis de la 
biblioteca, tan físics com virtuals. 
- Impulsar serveis de proximitat que cobreixin les mancances existents en aquelles zones 

més allunyades dels serveis bibliotecaris de la ciutat. 
- Mantenir i promoure el servei de biblioteca mòbil al Mercat de Mar. 
- Promoure els serveis virtuals entre els ciutadans que no poden accedir a les biblioteques 

presencialment com a un complement a l’oferta de serveis que les biblioteques ja 
ofereixen. 

- Difondre l’oferta de serveis virtuals existents i vetllar per l’adaptació dels nous serveis i 
per la generació de continguts virtuals. 

- Oferir formacions en tots aquells serveis virtuals que periòdicament es van afegint a 
l’oferta de serveis de les biblioteques. 

- Elaborar el Pla Social Media que serveixi per gestionar les diferents eines virtuals, 
especialment xarxes socials, de que disposen les Biblioteques Municipals. 

 
2.3. Crear i potenciar serveis específics per als diferents segments de població amb l’objectiu 
de garantir la cohesió social. 
- Fer de les biblioteques públiques espais accessibles per a tothom actuant en els diferents 

àmbits existents (espais, activitats, recursos, formacions...) paral·lelament al 
desenvolupament del projecte de Biblioteques Inclusives. 

- Impulsar serveis concrets per aquells sectors de població que ara mateix no tenen 
cobertes les seves necessitats informatives i culturals mitjançant la difusió dels serveis 
virtuals i reforçant serveis com ara el préstec a domicili. 

- Mantenir els serveis existents portes enfora (Hospital de Sant Antoni Abat, residència 
Josepets, Centres de dia,...) i vetllar per la seva actualització i promoció. 

- Desenvolupar un programa de voluntariat per tal de col·laborar amb els serveis d’extensió 
bibliotecària. 

 
3. Desenvolupar un model de gestió basat en el treball i la millora contínua. 

 
Tenir present el model de ‘biblioteca única a nivell de ciutat’ i, en aquest sentit, optimitzar tots 
els recursos disponibles per tal d’oferir un servei de biblioteca pública òptim per la ciutadania. 
Implementar totes les mesures necessàries, tant a nivell de recursos com organitzatives, per tal 
respondre als nous reptes que el nou context cultural i socioeconòmic planteja a les 
biblioteques a l’hora de complir amb els seus objectius fonamentals. 
 
La planificació i l’avaluació periòdica del servei bibliotecari ha de ser la base per aquesta tasca 
en la qual s’ha d’implicar tot el personal de les biblioteques i les institucions gestores. 
 
3.1. Promoure el treball en xarxa com a base per garantir la prestació d’un servei igualitari i 
de qualitat per a tota la ciutadania. 
- Planificar amb visió de xarxa tenint en compte els interessos globals de la ciutadania i 

optimitzant la gestió dels recursos disponibles. 
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- Facilitar espais de trobada, tant presencials com virtuals, per tal d’afavorir el treball 
cooperatiu i el desenvolupament de projectes comuns. 

- Establir un Pla de comunicació interna que afavoreixi la relació entres els treballadors, 
especialment en aquells grups de treball afins. 

- Vetllar per la disponibilitat de recursos, tant econòmics, com materials i humans, que 
garanteixin la prestació òptima del servei bibliotecari.  

 
3.2. Adequar els perfils professionals a la nova realitat social en la que s’ha de prestar el servei. 
- Gestionar els recursos humans amb visió de xarxa i tenint en compte tant les necessitats 

horàries de les biblioteques com els perfils i les tasques que s’han de desenvolupar. 
- Formació continuada del personal de les biblioteques per tal de garantir aquesta 

adaptació i fomentar la seva participació en grups de treball externs com a font 
d’incorporació de noves tendències. 

- Realitzar estudis d’usuaris que ens permetin accedir a informació actualitzada dels seus 
interessos per tal d’adaptar el catàleg de serveis i activitats que s’ofereixen. 

 
3.3. Adaptar els espais a les necessitats derivades de la funció que han de complir: activitats, 
serveis, recursos, etc. 
 
- Vetllar per l’adaptació dels espais dels dos equipaments bibliotecaris, especialment 

sensible en el cas de la biblioteca Joan Oliva, tant pel que fa al que marquen els estàndards 
com, fonamentalment, per l’acció bibliotecària que s’ha de desenvolupar. 

- Promoure la flexibilitat de certs espais en funció de la població a la que es vol atendre 
(joves, infants...) i dels usos als quals s’han de destinar (formacions, tallers creatius...). 

- Valorar la implementació del servei RFID (radiofreqüència) i la millora que suposa tant pel 
que fa a la reorganització dels taulells de préstec, a l’optimització dels recursos humans i 
en l’autonomia dels usuaris. 
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1. Resum estadístic i annexos 
 

 

 
 
Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú (XBMVNG) 
 
 

 XBMVNG 

 2019 2020 

Població àrea influència 67.086 67.733 

Fons documental 124.494 125.478 

  Volums per habitant          1,86 1,85 

Hores d’obertura 4.310 3.267 

Altes d’usuaris 1.280 --- 

Número de visitants 222.382 103.944 

Mitjana diària de visitants 400 239,50 

Número de préstecs 120.647 75.830 

Mitjana diària de documents prestats 217,38 174,72 

  Préstec interbibliotecari (PI) 8.962 5.638 

Usuaris servei Wi-fi 24.128 12.641 

Sessions servei Internet 13.128 4.716 

Visites web 3.245 12.019 

Visites blog 173.274 94.851 

 
 
 
 
 
 



 
 

43 
 

Comparativa: Biblioteca Joan Oliva – Biblioteca Armand Cardona 
 

  

 Joan Oliva* Armand Cardona* 

 2019 2020 2019 2020 

Població àrea influència 67.086 67.733 24.127 24.356 

Fons documental (sense 

revistes) 67.320 69.431 57.174 56.047 

Títols de revista 181 172 91 91 

Títols de premsa diària                                      12 11 9 7 

Volums per habitant                           1,00 1,02 2,37  2,30 

Dies d’obertura           267 219 288 215 

Hores d’obertura 2.270 1.693 2040 1.574 

Altes d’usuaris 699 --- (1) 581 --- (1) 

Número de visitants 123.899 59.171 98.483 44.773 

Mitjana diària de visitants          464 270 341,95 208,25 

Número de préstecs 62.071 46.436 58.576 29.394 

Mitjana diària de documents 
prestats          232 212,03 203,38 136,72 

Préstec interbibliotecari (PI) 4.931 3.401 4.031 2.237 

             Documents deixats 1.408 1.123 1591 856 

             Documents rebuts 3.523 2.278 2.440 1.381 

Usuaris servei Wi-fi 9.471(1) 6.723 14.657(1) 5.918 

Sessions servei Internet I+ 6.021 2.753 7.107 1.963 

Visites web 2.053 12.019 1.192 12.019 

Visites blog 98.985 94.851 74.289 94.851 

 
*Important: el servei de biblioteques es va veure afectat al llarg de tot l’any 2020 per la pandèmia 
del Covid19. 

 
(1) Suma Wiffi i Güest 
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Altres serveis 
 

 Biblioteques de Vilanova 

 2019 2020 

Retorn de documents entre les 
biblioteques de Vilanova   

            Devolucions ACT a JOM 4.728 2.195 

              Devolucions JOM a ACT 6.074 2.045 

Mercat de Mar    

            Divendres 40 10 

 Resum Activitats 2020 

 2019 JOM 2020 JOM 2019 ACT 2020 ACT 

Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 

 
94 

 
64 

 
92 
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Assistents a les activitats (infantils)         1.532 1.549 2.655 993 

Assistents a les activitats (adults) 3.364 461 2.742 798 

Formació d’usuaris     

Visites primària (PAL). Curs 2018-19 55 25 52 17 

Visites secundària (PAE). Curs 2018-19 10 4 10 22 

Visites totals 
 
Nombre alumnes primària 
 

65 
 

1.485 

29 
 

605 

62 
 

1.404 

39 
 

268 

Nombre alumnes secundària 
 
Alumnes totals 

280 
 

1.765 

75 
 

680 

280 
 

1.684 

318 
 

586 

     

Dies d’obertura de les aules d’estudi 21 8 21 8 

Usuaris aules d’estudi nocturn 737 144 1.041 92 
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            Carnets nous 7 1 

            Usuaris de préstec 1.102 188 

            Préstecs 1.630 246 

Visites web XBMVNG 6.445 12.019 

Visites web Col·lecció local 258 --- 

Amics facebook 3.110 3.316 

Seguidors twitter 1.718 1.882 
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ANNEX 1 – Dossier de premsa i imatges destacades 2020 
 
 

Presentació del llibre “Memòria i vinyetes” - Gener 
Biblioteca Armand Cardona  
 

 
 
 

 
 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/noticies/-/contingut/352106/noticia-presentacio-del-llibre-memoria-i-vinyetes-una-aproximacio-a-la-memoria-historica-a-partir-del-comic
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Concurs “Dibuixa la festa!” - Febrer 
Biblioteca Joan Oliva 
 

 
 

 
Exposició “Extraordinàries” - Març 

http://blogbiblioteques.vilanova.cat/?p=82541
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Biblioteca Armand Cardona 
 

 
 

 
Les biblioteques de la ciutat despleguen el seu enginy per mantenir 

https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995716
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l'activitat 
(31/03/2020) 
 
 

Les biblioteques municipals obren l'1 de juny amb cita concertada 
(26/05/2020) 
 
 

Tornen les activitats amb públic a la Xarxa de Biblioteques de VNG 
amb 'Juliol a la terrassa' 
(17/07/2020) 
 
 
Contes per adults amb Jordina Biosca – Juliol 
 

 
 
 
Hora del conte de Festa Major – Juliol 

https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995716
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995791
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995840
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995840
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“Històries i cançons de dones amb blues” amb Big Mama – Octubre 
Biblioteca Armand Cardona 
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“Un jardí literari: les plantes a l’obra de Jacint Verdaguer” - Octubre 
Biblioteca Joan Oliva (Casa Olivella) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogbiblioteques.vilanova.cat/?p=86459
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Club de lectura la Crisàlide – Trobada amb l’escriptor Jordi Lara - 
Octubre 
Biblioteca Joan Oliva (Casa Olivella) 
 

 
 
 
 
 

Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú aposten per la 

creativitat i incorporen dos nous projectes relacionats amb 

l'escriptura  
(09/11/2020) 
 
 

 

http://blogbiblioteques.vilanova.cat/?p=84960
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995950
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995950
https://biblioteques.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995950
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El Premi Menjallibres, ara també per alumnat de 3r i 4t d'ESO 
(03/12/2020) 

 
 

 
 
 

 
A banda de les activitats i accions organitzades amb públic de manera 
presencial, i amb les mesures d’higiene i seguretat que han exigit les 
circumstàncies, la Covid19 també ens ha obligat a desenvolupar vàries 
activitats i accions de manera virtual; fonamentalment mitjançant el canal 
de Youtube de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la 
Geltrú: 
 
 P de Poesia (acció per promoure el Dia Mundial de la Poesia – 

21/03/2020) 
 

 Contes en pijama (cicle de contes que es va realitzar durant el 
confinament per l’Estat d’alarma mitjançant el canal de Youtube de 
les biblioteques) 

 
 Sant Jordi 2020 – Autor@s locals 

 
 Tutorials (eBiblio, App XBM, sessions de formació de primària...) 

 
 Vídeorecomanacions d’autors locals i usuaris 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFb2jNnd3i2NzywO2lXecfw
https://www.youtube.com/channel/UCFb2jNnd3i2NzywO2lXecfw
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Francesc Moreno Espejo 
morenoef@diba.cat 

Coordinador de Foment a la lectura i responsable de la biblioteca Armand 
Cardona Torrandell 

 
 
 

Teresa Forcadell Adell 
forcadellat@diba.cat 

Directora biblioteca Joan Oliva i Milà 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, agost de 2021 
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