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1. Introducció 
 

 

 
La ciutat de 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 67.458 habitants a 31 de desembre de 2020, segons l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú la formen la biblioteca central 
urbana i central comarcal 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. 
 
Les seves línies de treball estan centrades en crear serveis bibliotecaris de qualitat adreçats a 
tots els ciutadans i ciutadanes i en procurar pel seu desenvolupament cultural.  
Servint-se d’aquest enfocament i procurant la millora continua del servei elaboren els Plans 
d’acció anuals. 
 

Cal fer menció a la situació excepcional de pandèmia pel Covid19 iniciada al març del 2020 i que 

ha influït també al 2021, tot i que ja l’increment en l’ús del servei és notable. Durant aquest 

període les Biblioteques de la ciutat s’han adaptat als requeriments dictats per les autoritats 

competents i alhora han vetllat per oferir un servei de qualitat d’acord amb les necessitats de 

ciutadans i ciutadanes. 

 

Durant aquest any s’ha recuperat la presencialitat en accions i activitats, aturada en gran part al 

2020: clubs de lectura, xerrades, tallers, formació als alumnes de les escoles i instituts.  

 

S’ha iniciat una nova acció pel foment de la lectura amb el títol Ho veig negre, concurs centrat 

en la lectura de llibres de gènere negre adreçat a majors de 18 anys, que ha tingut una molt 

bona acollida. 

 

S’ha celebrat la 5a edició del PREMI MENJALLIBRES, amb la participació de 326 alumnes de 1r i 

2n d’ESO i 284 alumnes de 3r i 4t d’ESO. Cal destacar aquest fet doncs s’ha hagut de fer front a 

múltiples inconvenients motivats per la pandèmia 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 visitants ens parla de la recuperació de l’ús de les biblioteques després d’un 2020 

marcat pel Covid19. Al llarg del 2021 ha estat de 182.685 (per 103.944 al 2020). 
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El fons documental és de 125.011 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’1,85 

documents per habitant (un 0,5 per sobre de la mitjana). 

 

En total les biblioteques de Vilanova i la Geltrú han ofert 557 dies de servei (una mitjana de 278 

a cada biblioteca) pels 434 del 2020, amb un total de 4.037 hores de servei (per les 3.267 del 

2020). 

 

2. Objectius i principals línies de treball 
 

 

Abans de presentar la valoració dels objectius a treballar al llarg del 2021 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 
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 desenvolupada durant el 2021, doncs, si bé el 
volum d’activitats s’ha recuperat (i fins i tot superat ens certs àmbits) la feina relacionada s’ha 
vist incrementada degut a la gestió dels espais, mesures de seguretat, control d’aforaments, 
etc. 
 

● 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, acció que 
juntament amb els Propostes de millora incloses dins l’informe, serveix de base per desenvolupar 
les accions futures dins d’aquest àmbit. 
 
En els processos que es vagin obrint per avançar en aquesta línia s’haurà d’incloure a tot l’equip 
per tal de fer-los més rics i profitosos. A finals de 2021 es va fer la formació als treballadors de 
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les biblioteques “La violència en l’àmbit laboral” organitzada pel Departament de Prevenció de 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

● Objectiu 2. Millora en la comunicació externa. 
 
L’actuació més rellevant dins d’aquest àmbit ha estat la creació d’un Cronograma (que es basa 
en diferents Àmbits d’actuació) que té per objectiu millorar la previsió de la comunicació, així 
com incentivar l’autonomia de tothom implicat en aquesta (en funció del seu àmbit d’actuació). 
Al llarg del 2021 s’ha avançat en alguns aspectes com la senyalització (adaptada a les mesures 
Covid), aprofitant per netejar les biblioteques de tots els cartells existents. S’ha aprofitat el 2021 
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, com per exemple l’espai de la 
Col·lecció local. 
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. 
 

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

1. persones en risc d’exclusió social: trastorns mentals i d’altres col·lectius 
 
S’han creat els dos centres d’interès: Dones i Feminismes i LGTBIQ+ fent visible el fons 
documental. La seva inauguració va fer-se coincidir amb l’efemèride del 25N Dia internacional 
per l’eliminació de la violència envers les dones amb la presència de les  dues regidories 
relacionades. S’ha actualitzat el seu contingut i s’està al dia amb les novetats editorials. S’han 
creat vincles amb les associacions locals i s’han celebrat més efemèrides que les fixades: 

- 31 de març: Dia de la visibilitat Trans. 
- 8 de març: Dia internacional de les Dones. 
- 28 de juny: Dia d’orgull LGTBIQ+. 
- 25 de novembre: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

S’han elaborat quatre guies temàtiques de cada efemèride celebrada i es difonen regularment 
les novetat més recents a les XXSS”. 

 
2. Persones amb discapacitats 

 
Millora en l’accessibilitat del fons cinematogràfic amb la identificació del fons amb pictograma 
(persones sordes i/o amb baixa audició), codi QR i marcador en relleu (persones cegues i/o amb 
baixa visió). Renovació de la retolació amb pictogrames per gènere identificables per persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o baixa visió. Actualització del catàleg amb les matèries que no 
estaven catalogades (audiodescripció, i subtitulació per a persones sordes). 
 ACCIONS I RECURSOS: 

● Objectiu 4. El Joc a les biblioteques. 
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En aquesta línia no s’ha avançat al llarg del 2021 degut al Covid19. 
Es valorarà, en la mesura que sigui possible, treballar-la al llarg del 2022 i també quin retorn té la 
participació en el projecte Ficció en joc. 
 

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

De manera irregular, algun mes, s’ha enviat per correu les activitats programades al 2021 dins la 
franja d’edat dels Centres Obert. 
S’ha fet diverses formacions i s’ha deixat quan ho han sol·licitat la sala d’ordinadors de la 
biblioteca Armand Cardona Torrandell. 
El mes de febrer se’ls va fer arribar unes caixes de llibres de donatius i baixes de les dues 
biblioteques. 
 

● Objectiu 6. Wonder ponder: mira, juga i pensa. 
 
Al llarg del 2021 s’ha posat en marxa aquesta acció mitjançant una professional del centre Som 

pares. Es va adreçar a estudiants de primària i la valoració, tant per part dels participants com de 
la formadora, ha estat molt positiva. 
 
Aquesta valoració es convida a potenciar en el futur. Es tracta d’una activitat adreçada a infants 
que surt de l'esquema tradicional del club de lectura i per altra banda es potencia la filosofia, el 
fet d'haver de pensar i raonar, coses que avui en dia semblen una mica oblidades. 
 

● Objectiu 7. Viu un llibre. 
 

Es va participar en aquesta acció adreçada fonamentalment a joves. Al principi la resposta va ser 
prou positiva, amb un nombre de participants suficient. Al llarg del curs la participació en la 
mateixa ha anat decreixent (a la vegada que la situació del Covid19 millorava i permetia recuperar 
activitats presencials). 
 
Això, sumat a l’àmplia oferta d’activitats que ja oferim, ens ha portat a descartar la participació 
en l’edició del curs 2021/2022. 
 

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

L’acció més rellevant al llarg de l’any 2021 en relació a l’organització i promoció de la Col·lecció 
local ha estat la creació de l’espai a la pàgina web de les biblioteques: 
https://biblioteques.vilanova.cat/colleccio_local. 
A banda d’això també 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 en vídeo dels autors que varen publicar al llarg del darrer any. 
Resta pendent de realitzar tota la part més directament relacionada amb la gestió del fons: fons 
llibre i publicacions periòdiques fonamentalment (la comparativa de fons i distribució dels 
documents cap a la biblioteca Joan Oliva està feta). 
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Aquesta feina s’organitzarà properament per tal d’anar-la realitzant al llarg del 2022. 
 

● Objectiu 9. Viquipèdia: Racó ciclista (biblioteca Armand Cardona). 
 

Es van programar quatre activitats al voltant de la Viquimarató del Racó ciclista. Un taller de 
formació de Viquipèdia, que no es va fer finalment, la presentació del donatiu del fons Lluís 
Pasqual amb la participació de familiars i les regidores d’esports i cultura, la presentació de 
llibre Volta ciclista Catalunya de Javier Gilabert amb la participació del president de la Unió 
ciclista Vilanova Jordi Cano i la Viquimarató 100 edicions de la Volta ciclista Catalunya i ciclisme 
a Vilanova i la Geltrú entre el 12 i 13 de març. A la Viquimarató es van inscriure 6 participants, 
finalment hi van participar 5, dos presencialment i tres en línia. 
A la Viquimarató es van ampliar les entrades de la Volta Catalunya: Volta Ciclista a Catalunya, 
Els diferents guanyadors de la Volta a Catalunya, Els diferents guanyadors d'etapa a la Volta a 
Catalunya, Les edicions de la Volta a Catalunya. Es van ampliar les entrades dels ciclistes 
vilanovins o vinculats a la ciutat: Isaac Gàlvez López, Débora Gálvez López, Vicenç Iturat Gil, 
Celestí Prieto Rodríguez, Manuel Sanroma, Marc Soler Giménez. Es van crear les entrades de: 
Volta a Catalunya de 2021, Joan Font Bertolí, Ignacio Ávila Rodríguez (parella d'en Joan Font en 
ciclisme adaptat), Lluís Pascual Carbonell, Cursa Pedals de Clip (Soniettte), Circuit de ciclisme de 
Vilanova.  
 
Enllaç a la pàgina de la Viquimarató a la Viquipèdia: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquimarat%C3%B3_100_edicions_de_la_Volt
a_a_Catalunya_i_ciclisme_a_Vilanova_i_la_Geltr%C3%BA. 
 

● Objectiu 10. Fons Pere Tapias (biblioteca Joan Oliva). 
 

El fons documental de Joan Collell i Xirau (de nom artístic Pere Tàpias, cantautor, gastrònom i 
locutor de ràdio català de Vilanova i la Geltrú) forma part de la col·lecció de la biblioteca central 
Joan Oliva i Milà.  
Tractat com fons especial amb icode 594 s’ha catalogat, processat i incorporat al catàleg Aladí.  
Dels 364 documents, 137 han estat catalogats al Servei de biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, fruit de la subvenció que es va obtenir de la Diputació de Barcelona per la catalogació 
d’aquest fons patrimonial. 
Tot el fons patrimonial Pere Tàpias està actualment visible al catàleg Aladí i ocupa un espai 
destacat a la Sala d’Adults de la biblioteca per la seva difusió i consulta, es troba en estat Exclòs 
de Préstec al catàleg Aladí per la seva preservació. 
 

● Objectiu 11. Agermanament amb Matanzas. 
 

Es treballa en dos aspectes: 
- Difusió mitjançant el blog de la Xarxa  de Biblioteques Municipals de noticies culturals 

relacionades amb Matanzas . 
- Projecte solidari amb la Biblioteca Gener y del Monte de Matanzas. Campanya solidària 

per gestionar l’enviament de llibres a aquesta biblioteca de Matanzas (Cuba). La 
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valoració d’aquesta acció és molt positiva i, hores d’ara, s’està treballant per realitzar 
l’enviament dels documents. 

La idea és continuar amb les accions de promoció d’aquesta agermanament doncs són molt ben 
valorades tan pel públic com per la biblioteca com pel departament de Participació, 
responsable dels agermanaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

● Objectiu 12. Dinamització del cinema infantil i familiar. 
 

Al llarg del 2021 s’ha aconseguit unificar criteris d’organització a sala i pictogrames entre les 
dues biblioteques pel que respecta al fons de cinema familiar. S’ha consensuat fer servir l’Icode 
corresponent amb la nota de fons i la Joan Oliva ha posat el picto de cinema familiar que fèiem 
servir a la Cardona. Tot el fons és a ja a sala i disponible amb els canvis fets. 
Actualment les dues biblioteques de la xarxa segueixen idèntics criteris en l’organització 
d’aquest fons. 
La resta d’accions previstes es desenvoluparan al llarg de l’any 2022.  
 

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

L’any 2021 s’ha posat en marxa una nova activitat de promoció del fons de gènere negre, 
l’objectiu principal d’aquesta línia. 
Sota el nom “Ho veig negre!” s’ha impulsat una concurs que anima als aficionats al gènere a 
prendre part en el mateix llegint unes propostes literàries seleccionades per dos especialistes 
locals i, a partir d’aquí, resoldre uns interrogants proposats. 
La valoració és positiva, doncs hi ha hagut una participació rellevant (25 inscrits)  i també s’ha 
aconseguit la implicació de patrocinadors locals en l’acció. 
La voluntat és repetir-la l’any 2022 millorant aquells aspectes que així ho requereixin segons la 
valoració de la primera actuació. 
 

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

Al llarg del darrer any s’han recollit les propostes amb els pictogrames que caldria actualitzar, 
modificar i/o eliminar. Proposta de millora en accessibilitat pel que fa a la tipografia i contrast 
de color (pendent de consensuar amb la Biblioteca Joan Oliva). 
A la Biblioteca Armand Cardona, a més, s'ha magnetitzat la retolació actual. 
 
 
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 educaZva: s’adreça als centres de secundària, incrementat amb el 
projecte d’Univers Internet. 
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●   Bibliomercat: servei de biblioteca mòbil al Mercat de Mar que s’ha promogut amb 
diferents activitats al llarg del 2021. 

●   Servei de préstec interprovincial i entre les biblioteques de la XMBVNG. 
●   Servei de biblioteca al Centre de Dia Masbau, CAPI Baix a Mar, Residència Els Josepets. 
●   Suport i assessorament a les biblioteques municipals de 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: edició de la Guia de fons local Comarca del Garraf 
en col·laboració amb les biblioteques de la comarca del Garraf. Edició del programa de 
les Hores del conte per infants que es duen terme a les biblioteques de la comarca. 

● S’ha posat en marxa el nou club adreçat a infants de 9 a 11 anys Club d’il·lustració i 
animació infantil per tal de promoure el fons documental més centrat en la il·lustració 
com els àlbums il·lustrats i aprendre el que comuniquen les il·lustracions. El resultat ha 
estat molt positiu. 

 
● 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 2022 

LÍNIA 1. Organització i planificació 
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Adaptar els processos interns i externs de la XBMVNG per tal de respondre més eficientment  a 
les necessitats de la ciutadania, fent més visible el valor de les biblioteques i apostant per la 
millora contínua, la innovació, i l’eficiència econòmica com a valors estratègics en la prestació 
dels serveis. 

- Optimitzar els processos de gestió interna i la comunicació per tal de facilitar el 
desenvolupament de la feina a tots els treballadors. 

- Millorar la comunicació en vers el ciutadà aprofitant les possibilitats que ens brinden les 
noves tecnologies. 

- Optimitzar la gestió dels recursos disponibles. 
 

• Objectiu 1. Millores en l’eficiència energètica de la Biblioteca Joan Oliva. 

• Objectiu 2. Creació i dinamització d’un espai jove a les biblioteques. 

LÍNIA 2. Serveis bibliotecaris 

Oferir serveis a la ciutadania, tant en l’entorn virtual com en el presencial, actualitzats i d’acord 
amb les necessitats de tothom adaptant serveis i diversificant-los. 
 

• Objectiu 3. Biblioteques inclusives. 

• Objectiu 4. Servei de préstec a domicili. 

• Objectiu 5. Suport a les biblioteques escolars de Vilanova i la Geltrú. 

• Objectiu 6. Dinamització de les Sales multimèdia de les biblioteques municipals. 

LÍNIA 3. Promoció lectora 

Fomentar la lectura és un eix fonamental de les biblioteques i per això són nombrosos els 
projectes que en els últims anys s’han encetat en aquest sentit: Puja al tren! (2017), Premi 
Menjallibres (2018), Laboratoris de lectura portàtil (2019)... 
 
Enguany es valorarà d’obrir una nova línia de treball en aquest sentit i que tindrà com a públic 
destinatari estudiants tant de primària com de secundària de la ciutat. 
 

• Objectiu 7. Esdeveniments singulars de promoció lectora. 

• Objectiu 8. Club infantil de lectura i il·lustració. 

• Objectiu 9. WelcomeBib. 
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LÍNIA 4. Promoció de la Cultura local 

El patrimoni cultural local de les biblioteques és la seva Col·lecció local, un fons especialitzat que 
difonen servint-se de diferents estratègies amb la finalitat de donar-lo a conèixer a tot tipus de 
públic (adults, infants, nouvinguts,...). 
 
Els dos objectius presents en aquest àmbit pel 2020 cerquen donar visibilitat a aquest fons i 
col·laborar a difondre’l entre tota la població: 
 

• Objectiu 10. Fons Antoni Munné-Jordà (biblioteca Armand Cardona Torrandell). 

• Objectiu 11. Viquipèdia: Còmic (biblioteca Armand Cardona). 

LÍNIA 5. Promoció de la col·lecció documental 

Tot el fons ha de ser promocionat, sigui quin sigui el seu  suport. Una promoció que ha d’anar 
lligada a nous mitjans i noves maneres de mostrar. 
 

• Objectiu 12. Ficció en joc. 

 
Projectes emblemàtics i/o singulars en curs 
 
Fira ‘Conte va! Va de contes’ 
El 2021 es va realitzar una fira de petit format, al Museu Can Papiol, el dissabte 8 de maig. La 
voluntat de l’Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra García, organitzadora de 
la fira, és realitzar-la amb normalitat durant el 2022. 
 
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 2020/2021 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 2021 no es va realitzar la Convenció Catalana de Ciència-ficció degut al Covid19. La voluntat 
és recuperar-la al 2022. 
 
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. 
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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 2021. 
 
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. 
 
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 
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 Foment a la lectura, que realitza tasques a nivell de Xarxa i de 
direcció de la biblioteca). 
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Aquests llocs de treball es distribuïen al llarg del 2021 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: 
● 84 jornades de 4 hores cadascuna a la Joan Oliva 

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

 
 

Concrecions Biblioteca Joan Oliva 
 
A la Biblioteca Joan Oliva una treballadora de les 13 va canviar de departament al juny de 2021, 
el seu lloc resta per cobrir. Comptar amb una treballadora de menys durant tot aquest temps 
ha suposat un increment de la càrrega de feina tant pels treballadors com per la direcció de la 
biblioteca, amb els efectes negatius que això suposa. 
 
Per cobrir una baixa laboral d’una treballadora de la biblioteca es va comptar amb un auxiliar 
del 26 d’octubre la 31 de desembre. 
 
 
Concrecions Biblioteca Armand Cardona 
 
Durant el 2021 es va mantenir en la persona del Sisco Moreno la simultaneïtat a l’hora de 
desenvolupar els dos càrrecs que tenia: Coordinador de Foment a la lectura i Director de la 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell, amb els efectes negatius que la càrrega de feina ha 
tingut sobre la gestió de la biblioteca. 
 
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: 
 
Els treballadors de la biblioteca Joan Oliva al llarg del 2021 han assistit a 21 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 215 hores.  
          
Per la seva banda els treballadors de la biblioteca Armand Cardona han assistit a 19 activitats 
formatives i jornades, amb un total de 89 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 Susanna Garcia 
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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 
 
Altres grups de treball 
Grup de selecció bibliogràfica de la Generalitat de Catalunya: Susana Peix 
Grup de treball de biblioteques inclusives de la Generalitat de Catalunya: Susana Peix 
 
 

3.2. Recursos d’infraestructures / edifici-equipaments 

 
La superfície d’ambdues biblioteques és de 2872 m2 (1289 m2 la Joan Oliva i 1583 m2 l’Armand 
Cardona). 
Segons els mòduls del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona la biblioteca Joan 
Oliva es troba dins del mòdul C1 i l’Armand Cardona dins del P2. 
 
Actuacions pel que fa a manteniment i inversions dels edificis: 
 
Actuacions fetes a la biblioteca Joan Oliva 
 
● Realitzades per l’equip de la USM (Unitat de Serveis Municipals) de l’Ajuntament: 
  S’han atès les peticions per diversos aspectes del manteniment de l’edifici de forma 
eficient i professional. 
● S’ha mantingut incrementat les hores de neteja de la biblioteca per netejar els lavabos 
també al migdia per mesures Covid. 
● S’ha fet la substitució de la porta d’entrada a la zona dipòsit/magatzem per una porta 
normativa de protecció contra incendis. 
 
Actuacions pendents a la biblioteca Joan Oliva (2022) 
 
● Pendent de resoldre el problema amb l’aire condicionat de la planta baixa, zona interna 
(entresol) i primera planta (Fonoteca). Cost a càrrec de la subvenció del Pla complementari de 
l’Ajuntament. 
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● 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. 
 
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’ha mantingut l’augment en les hores de neteja de la biblioteca per netejar els lavabos 
també al migdia per mesures Covid. 
● El 2021 es varen rehabilitat els quadres de l’Armand Cardona que hi ha a la Sala d’actes i 
que estaven malmesos pel tancament duran la pandèmia. 
  
Actuacions pendents a la biblioteca Armand Cardona (2022) 
 
● 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). 
● 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. 
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3.3. Recursos econòmics 

 Generalitat Diputació Ajuntament 

 JOM ACT JOM ACT JOM ACT 

Cost personal  108,79 €  179.486,44 € 139.388,40 € 405.787,16 € 355.317,66 € 

Compra llibres (lots) 
  18.121,97 € 11.706,04 €   

Llibres S.A.B. 14.475,90 € 8.570,80 €     
Compra directa llibres 8.416,36 € 8.534,97 €   4.282,39 € 1.082,69 € 

Compra directa còmics 
      

Recursos electrònics 
        761,61 € 887,00 €  120,00 € 

Compra Audiovisuals (lots) 
  1.744,92 € 1.040,22 € 999,67 € 999,67 € 

Compra directa àudio i DVD 
      

Subscripcions diaris i revistes 
  8.895,00 € 6.394,00 €   

Fires, Clubs Inclusives 
(Generalitat)       
Transports 792,75 €    1.412,14 € 530,01 € 462,00 €     250,00 € 

Energia elèctrica 
    11.499,15 € 29.852,80 € 

Neteja 
    18.463,01 € 23.511,10 € 

Material fungible       4,71 € 13,41 € 192,26 € 450,00 € 

Subministrament aigua corrent       599,87 € 232,68 € 

Manteniment ascensor / porta       1.131,47 €        1.241,55 € 

Subministrament aigua potable       302,02€ 149,69 € 

Manteniment extintors i alarma       418,18 € 152,20 € 

Formació RRHH       300,00 €  
Manteniment aire 

    1.975,01 € 263,66 € 

Reparació aire 
      

Inversions alarma incendis 
      

Desinsectació 
    3.517,23 € 130,00 € 

Fotocopiadora: lloguer 
    1.546,53 €  

Fotocopiadora: targetes i 
fotocòpies     48,22 € 136,26 € 

Activitats/ impremta / distribució 
  173,73 € 734,32 € 8.480,33 € 8.480,33 € 

Inversions material: mobiliari i 
aparells 

    3.855,63 € 2.520,15 € 

Quota telèfons 
    1.000,00 € 850,00 € 

Tressat  quota anual 
    230,63 € 418,18 € 

Assegurança 
      40,14 € 29,20 € 733,48 € 1.112,45 € 

Inversions manteniment 
  3.300,33 € 4.108,89 €   6.988,37 € 3.962,65 € 

Inversions informàtiques 
(manteniment) 

  1.176,29 €    
Serveis Centrals GSB (DIBA) 

   20.489,17 € 25.162,41 €   
Inversions informàtiques 
(desp.corrent) 

  30.073,60 € 22.312,67 €   

       

Totals 23.793,80 € 17.105,77 € 265.680,05 € 212.306,97 € 472.812,61 € 429.518,46 € 
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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 125.011 documents, amb una disminució de 467 documents en relació 
al 2020 deguda a l’esporga . Distribuït de la següent manera: 

- 67.356 documents a la Joan Oliva 

- 57.655 documents a l’Armand Cardona 

 
Això es tradueix en una relació de 1,85 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 
● 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 95.614 € (4.190,68 € més que el 2020), distribuïts de la següent manera: 
 

Aportacions a la col·lecció 2021    

 JOM ACT TOTAL 

Servei de Biblioteques 29.523,50 € 20.027,26 € 49.550.76 € 

Ajuntament de Vilanova 3.666,18 € 2.082,30 € 5.748,48 € 

Llibres S.A.B.   (Generalitat) 14.275,90 € 8.534,97 € 22.810,87 € 

Generalitat OSIC 8.065,00 € 8.570,80 € 16.635,80 € 

La Mulassa                                186,12 € 183,42 € 369,54 € 

Llorens Llibres 250,34 € 248,21 € 498,55 € 

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

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 55.967,04 € 39.646,96 € 95.614,00 € 

 
Des de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú s’han catalogat un total de 162 documents  

Total JOM 762.286,46 €     

Total ACT 658.931,20 €     

Total despeses 
biblioteques         1.421.217,60 €     
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(92 a la Joan Oliva i 70 a l’Armand Cardona). 
 

El total de títols de revista l’any 2021 és de 263 (172 a la Joan Oliva i 91 a l’Armand Cardona). 
La premsa diària l’any 2021 és de 18 títols, 11 a la Joan Oliva i 7 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 646 documents a les dues biblioteques, 25 menys que l’any anterior. Pel que fa a 
préstecs enguany s’han fet 570, 93 més que l’any anterior. 
A la Joan Oliva: 304 documents - 324 préstecs. A l’Armand Cardona: 342 documents - 246 
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 1.194 documents a les dues biblioteques, 60 menys que l’any anterior. Pel que fa 
a préstecs enguany s’han fet 485, 98 més que l’any anterior. 
A la Joan Oliva: 713 documents - 302 préstecs. A l’Armand Cardona: 481 documents - 183 
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 2.410 documents i un total de 3.567 préstecs. 
 
Fons Albert Mallofré (FP) - creat el 2008: la biblioteca disposa d'un fons de música en discs de 
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vinil, CDs i llibres cedits per Albert Mallofré i Milà de la seva col·lecció personal. 
En total són 166 documents, s’han realitzat 5 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 268 documents, s’han realitzat 32 préstecs. 
 
Dones, feminismes i igualtat de gènere (FE)- creat al juny de 2021: secció especialitzada de la 
Joan Oliva on es pot trobar fons amb diferents suports d’aquesta temàtica. La nova secció està 
ubicada en un lloc destacat a l’entrada de la Sala d’Adults 
 
Amb un total de 533 documents i 238 préstecs de juny a desembre de 2021. 
 
Fons LGTBI+ (FE) – creat al juny de 2021: secció especialitzada de la Joan Oliva on trobar 
informació i fons de en diferents suports relacionats amb el tema LGTBI+. La nova secció està 
ubicada en un lloc destacat a l’entrada de la Sala d’Adults. 
 
En total disposa de 255 documents, s’han realitzat 129 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 2.521 documents, 5 menys que l’any anterior, i ha totalitzat 1.005 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 2021 totalitza 2.376 documents, 26 menys que l’any anterior, amb un total de 
1.200 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 265 documents, 12 més que el 2020, i s’han comptabilitzat 145 préstecs. 



 
 

20 
 

 
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 2021 s’han fet 44 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 341 documents, 45 més que l’any anterior, al llarg del 
2021 s’han fet un total de 87 préstecs (31 més que l’any anterior). 
 
Aquest fons especial tan singular disposa de compte a twitter per tal de dinamitzar-ho i, a finals 
de 2020, comptava amb 379 seguidors, 26 més que el 2020. 
 
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 755 documents, 23 més que el 2020, i s’han realitzat 79 préstecs. 
 
COL·LECCIÓ LOCAL 
 
El total de documents que conformen la Col·lecció local és de 8.879 (Col·lecció local de les dues 
biblioteques, més els Autors locals i la Col·lecció Comarcal). 
En total s’han fet 841 préstecs (per 478 del 2020). 
 
A la Joan Oliva: 6.879 documents - 569 préstecs. A l’Armand Cardona: 2.000 documents (una 
important davallada degut a reestructuració internes) - 272 préstecs (102 de Col·lecció Local, 
84 d’Autors Locals, 31 de Col·lecció Local Magatzem i 55 de Col·leccio Comarcal). 
 
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. 
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4. Serveis i Programes 
 

 

4.1. Dades dels usuaris 

 
El total d’usuaris inscrits a Vilanova i la Geltrú a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona a data 31 de desembre de 2021 és de 34.736 (22.504 a la Joan Oliva i 12.232 a 
l’Armand Cardona), això és 1.113 més que al 2020. 
 
Pel que fa las usuaris per franja d’edat tenim: 
    

 2021          JOM  ACT 

       

 Adults 1 (25-39)  4.737  2.741 

 Adults 2 (40-64)  8.620  4.281 

 Gent Gran (65-)  2.562  1.141 

 Infants (5-14)  2.439  1.284 

 Joves (15-24)  3.889  2.661 

 Petits lectors (0-4)  108       66 

 Altres   144      58 

      

 
 

        

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Adults 1 Adults 2 Gent
Gran

Infants Joves Petits
lectors

Altres

2741
4281

1141 1284
2661

66 58

4737

8620

2562 2439
3889

108 144

2
0
2
1

FRANJA D'EDAT
ACT JOM
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El total de visitants rebuts a les Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú a data 31 
de desembre de 2020 va ser de 103.952 El nombre total de visitants a la  31 de desembre de 2021 
ha esta de 182.685: 

 

• Biblioteca Joan Oliva: 129.226 visitants 

• Biblioteca Armand Cardona: 53.459 visitants 
 
 
 

         

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
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): 
 
151 són de la Joan Oliva: 

- 112 consultes i peticions, queixes/suggeriments 
- 39 desiderates de fons documental  

   
96 són de l’Armand Cardona: 

- 29 Reserves/renovacions  
- 18 Queixes/suggeriments/consultes 
- 21 Sol·licituds del carnet 
- 28 desiderates 

JOM ACT XARXA

2020

59171
44773

103944

2021

129226

53459

182685

VISITANTS REBUTS
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Totes les queixes/suggeriments/consultes han rebut resposta personalitzada per part de les 
Direccions 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 118.634 (70.549 a la Joan Oliva i 48.085 a l’Armand Cardona). 
 

         

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

         

 
El servei de préstec EBiblio va ser el 2016 el primer any sencer de funcionament.  
El 2021 les dades de préstec han estat mostrat un elevat creixement, amb un total de 10.946 (al 
2020, 5.827 préstecs): 

 
● Biblioteca Joan Oliva: 7.816 préstecs (inclou 7.570 d’EBiblio i 246 d’EFilm) 
● Biblioteca Armand Cardona: 3.130 préstecs (inclou 3.048 d’EBiblio i 82 d’EFilmin). 

 
Un dels serveis fonamentals és el Servei de Préstec Interbibliotecari, intercanvi de documents 
amb altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i 
també el servei de préstec interbibliotecari entre la xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. La biblioteca Joan Oliva com biblioteca central urbana i comarcal 
opera com biblioteca node que gestiona i distribueix els documents a nivell de les dues 
biblioteques de la ciutat.  
 
S’han mobilitzat un total de 11.437 documents entre les dues biblioteques, 6.779 documents a 

JOM ACT XARXA

2020

46436

29394

75830

2021

70549

48085

118634

TOTAL PRÈSTECS
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la Joan Oliva i 4.658 a l’Armand Cardona.  
 
L’ús del Servei de préstec Interbibliotecari s’ha vist multiplicat per dos al 2021 a la ciutat, any en 
el qual el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona determina eliminar la taxa de 1,50 
€ per documents que l’usuari demana en préstec i passa a ser un servei totalment gratuït, la 
qual cosa suposa una important millora. 
 
 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
  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, el servei també 
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 9.421 documents (4.851 
de la Joan Oliva a la Cardona i 4.570 a l’inrevés). 
 
La biblioteca Joan Oliva ha cedit documents al llarg de l’any 2021 a l’ EMAID (Escola Municipal 
d’Art i Disseny); a entitats sense ànim de lucre. 
 
 

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 2021 ha estat de 5.518. 

2021 JOM ACT XARXA

jom

2796
1820

4616

act

3983

2838

6821

PRÈSTEC INTERBIBLIOTECARI
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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 2021 han utilitzat aquest servei 13.930 usuaris. 

         

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

JOM ACT XARXA

2020
2753

1963

4716

2021

2896 2622

5518

SESSIONS INTERNET I +

2020

2021

JOM ACT XARXA

6723 5918

126418073
5857

13930

USUARIS SERVEI WIFI
2020 2021
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4.5. Activitats de foment de la lectura 

 

L’activitat de les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú al llarg del 2021 han anat recuperant la 

presencialitat en la realització d’activitats, aturada per la pandèmia del Covid19 durant bona part 

del 2020. 

 
Es varen poder organitzar 118 activitats (98  presencials i 20 virtuals). 
  

 XBMVNG 

 2020 2021 

Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 

108 118 

Assistents a les activitats 3.801 30.554 

Assistents a les activitats (infantils) 2.542        2.364 

Assistents a les activitats (adults) 1.259      28.190 

 

 
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura, amb un total d’13 clubs  de lectura i club de 
cinema. 
 
Joan Oliva 
 
Al llarg de 2021 s’han ofert 7 Clubs de lectura: La Crisàlide, Francès, Fàcil en francès, L’Oliva Negra,  
Fàcil en català, D’Il·lustració de Cinema. Un total de 50 sessions, amb la participació de 110 
inscrits (un total de 4686  assistents a sessions). 
 
Es dóna suport al següents Clubs de Lectura:  

- Aula d'Extensió Universitària  
- Grans lectors 
- -Dijous Negre. Casa del Mar 
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Armand Cardona 
 
Al llarg de 2021 s‘han ofert 7 clubs de lectura amb (Adults, Ciència-ficció, LiceuBib, Llegir el Teatre, 

Anglès, Lectures en Veu alta i Joves) amb un total de 99 inscrits (un total de 7095 assistents a les 
diferents sessions). 

També s’ha ofert Liceu-Bib: al llarg del 2021 s’han realitzat 8 sessions presencials amb un total 
de 200 assistents. També es va fer una visita al Palau de la Música, l’11 de juny de 2021, en la 
que varen prendre part 34 persones. 
 
En el cas de les Lectures amb Veu Alta per a persones amb discapacitat visual, es varen celebrar 
8 sessions presencials, amb un total de 88 assistents, i dues de no presencials, amb la 
participació de 26 persones en total. També es va fer una visita a la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer amb l’assistència de 16 persones. 
 
Durant l’any 2021 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. 
 
 
 
 

4.6. Activitats de formació 

 
Fruit del projecte col·laboratiu entre la Regidoria de Cultura i la Regidoria d’Educació 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 els punts d 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. 
 
Al llarg del curs 2020/21 es varen realitzar 118 sessions, amb la participació de 2.830 alumnes 
(1.080 alumnes més que el 2020/21, recuperant-se la xifra d’alumnes prepandèmia). 
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BIBLIOTECA JOAN OLIVA 

34 sessions 

P5/1er 11 

CI 2on  7 

CM 3er 12 

CM 4rt 14 

CS 5è 12 

BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

35 sessions 

P5/1er  8 

CI 2on 12 

CM 3er 11 

CM 4rt 14 

CS 5è 17 

 

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 33 (20 a la Joan Oliva i  13 a l’Armand 
Cardona), amb l’assistència de 598 alumnes. 
 
La biblioteca Joan Oliva també va oferir al 2020/2021: 2 visites a Espais Familiars La Baldufa. 
La biblioteca Armand Cardona Torrandell ha ofert al llarg del 2020/2021: 1 visita IES Balmes, 1 
vista Programa Formació i Inserció en vendes de l’IMET, 3vistes del  Centre Obert Vilanova 
Actua. 
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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 dos màquines (1 d’elles 

d’autoservei) i l’Armand Cardona compta amb una màquina d’autoservei 
● Servei d’Aules d’Estudi en període d’exàmens. 
● Servei de tauletes 
● Servei de lupes i bucles magnètics  
● Servei de PI municipal 
● Servei Bibliomercat 

 
 
El Servei d’Aules d’estudi 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 2021 cada biblioteca va oferir 21 dies de servei, però va ser un any marcat per la 
excepcionalitat en l amanera d’oferir-les degut als protocols Covid19: 
 

AULES ESTUDI 2021 – Del 21 de maig al 10 de juny (ambdós inclosos) 
  

De dilluns a dissabte de 20 a 22 hores i els diumenges de 10 a 14 i de 16 a 21 hores. 
  
Per fer ús de la sala calia demanar cita prèvia per telèfon, correu electrònic o formulari web. 
Els usuaris tenien també opció a ocupar un lloc a la sala en cas de quedar vacant. 
  

 

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.  
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● Servei de Central de Préstec Interbibliotecari a Vilanova i la Geltrú (biblioteques 
públiques de la Diputació de Barcelona). 

● Servei de suport a les biblioteques municipals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
EMAID i 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 2021 s’han 
prestat 6 lots de documents (36 documents) a l’EMAID i a l’Escola de Música s’han ofert 
5 llistats de bibliografia recomanada. 

● Bústia de devolució de préstec quan la biblioteca està tancada als usuaris. 
● Sala multimèdia. 

 
 

Serveis propis de la biblioteca Armand Cardona 
● Bústia de devolució de préstec les 24 hores. 
● Sales de treball. 
● Sala multimèdia. 
● Bucle magnètic Sala d’Actes 

 

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. 
El 2021 es va re-inaugurar aquest servei, però en aquesta ocasió amb novetats considerables 
doncs es va trasllada del porxo del Mercat de Mar (on havia estat des dels seus inicis) a una 
parada a dins del mercat. 
 
Es tracta d'un servei gratuït i obert a tothom al Barri de Mar, i és obert els dimarts de les 17h a 
les 20h i els divendres de les 10h a les 13.30h (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. 
 
Coincidint amb la re-obertura d’aquest servei, i amb l’inici del curs 2021/2022, es va posar en 
marxa una activitat periòdica tots els dimarts a la tarda adreçada al públic infantil: els Contes 
comptats dels dimarts, amb una bona acollida per part dels usuaris. 
 

4.9. Serveis virtuals 

 
El serveis virtuals 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,...) són molt utilitzats. La situació 
de pandèmia va incrementar el seu ús al 2020 i al 2021 s’ha mantingut aquest increment. 
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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.  
L’any 2019 es va procedir a un canvi en la web municipal que va que va fer possible que les 
biblioteques disposin d’un subsite propi: 
https://biblioteques.vilanova.cat. 

 
Blog 
El 2020 es varen unificar els dos blogs existents (BiblioBlog – Fora del prestatge i BiblioBlog – 
Una mar de lletres) i des de llavors disposen d’un de sol: Llibres i més. Ha rebut 20.584 visites. 
 
Facebook 
Xarxa social triada per les Biblioteques per donar més difusió a les seves activitats, 
esdeveniments, etc. A finals de 2021 es comptava amb 3.476 seguidors. 
 
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 
2021 es comptava amb 1.965 seguidors. 
 
Instagram 
El 2020 les biblioteques de Vilanova i la Geltrú varen posar en marxa el seu canal d’Instagram 
(al novembre). Al 2021 compta amb 1.188seguidors. 
 
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.  
 
A més d’aquestes, a les biblioteques de Vilanova i la Geltrú també es té presència en d’altres 
xarxes socials com Issuu, Flickr, Pinterest, Prezi, Slideshare o Spotify. 
 

 
 
 

5. Relacions amb altres entitats 
 

 

 
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat un total de 118 activitats amb un total de 30.296 assistents 
(15.491 a la biblioteca Armand Cardona i 14.805 a la biblioteca Joan Oliva). 
  
També destaca l’àmplia oferta de Clubs de lectura, amb 7 clubs a la biblioteca Armand Cardona 
Torrandell i 6 a la biblioteca Joan Oliva i Milà en els que es comptabilitzen un total de 709 
assistents a l’Armand Cardona i 800 a la Joan Oliva a les diferents sessions organitzades al llarg 
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del 2021, que s’han anat alternant les sessions virtuals i les presencials segons la situació 
sanitària del moment. Les activitats virtuals s’han concentrar entre els mesos de gener i febrer, i 
al març i abril s’han alternat amb les presencials, i a partir de maig han estat presencials. Les 
activitats virtuals s’han realitzat per Instagram, Youtube, Jitsi meet i Canal Blau, i les presencials 
sobretot a les Biblioteques, Casa Olivella i Auditori.  
El programa especial de Sant Jordi gravat a Canal blau TV, s’ha contat com activitat virtual de 
Xarxa i ha tingut un visionat de 26.000 espectadors (13.000 JOM i 13.000 ACT), i el gran gruix 
d'usuaris infantils ha estat gràcies al projecte Menjallibres a l'Auditori, activitat també de Xarxa. 
  
  
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 2021 s’han desenvolupat activitats amb la col·laboració de les regidories 
d’Educació, Equitat, Gent Gran, Salut, Espai Far, l’EMAID, l’IMET, Esports, Mercat de Mar, Escola 
i Conservatori Mestre Montserrat i Canal Blau), així com amb les entitats vilanovines (col·lectiu 
poètic La lluna en un cove, Federació d’Associacions pel Carnaval, Pabordes 2021, ONCE, Petit 
cineclub, Museu del Ferrocarril, La Plataforma-Consorci de Servei a les Persones, Fundació 
privada Amics de la Gent Gran,  
Associació Armand Cardona Torrandell, Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, Amical Mauthausen, Unió Ciclista Vilanova, Servei de Català del Garraf de Vilanova i la 
Geltrú, Plataforma per la Llengua, Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judith Sendra, 
Garraf Coopera, Bordegassos de Vilanova, Bullanga Feminista, La Frontissa, L’Esquerda, Equip 
d’Atenció Primària Jaume I, Amics dels Clàssics de Vilanova i la Geltrú). 
  
Entitats  i empreses de fora de la ciutat: Institució de les Lletres Catalanes, Amical Wikimedia, La 
Casa del Cine, Gran Teatre del Liceu, Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels, Espais 
Escrits, Viu el Parc. 
  
Editorials: El Cep i la Nansa. 
  
Empreses i negocis de la ciutat: Llibreria La Mulassa, Llorens llibres, La Gàrgola, A Tres Tintes, 
Telemàtic Solucions informàtiques, El Dinou. Can Cabanyes. 
 

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

d’edificis municipals i altres instal·lacions. 
 
Durant el 2021 s’han cedit: 
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- 18 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 63 vegades, 
repartits de la següent manera: 
 

- 22 vegades la Sala d’Actes de la biblioteca Armand Cardona 
- 27 vegades les Sales de treball de la biblioteca Armand Cardona 
- 14 vegades la Terrassa dels llimoners de la biblioteca Armand Cardona 

 
 
 

6. Difusió del servei bibliotecari 
 

 

 
La Xarxa de Biblioteques Municipal de Vilanova i la Geltrú utilitza diferents canals per difondre 
i fer arribar la informació relacionada amb els seus serveis i les seves activitats a la ciutadania. 
 
Mensualment s’edita un programa amb les activitats i els clubs de lectura que organitzen les 
biblioteques. Cada programa és editat des de les biblioteques i imprès amb el servei de 
reprografia de l’Ajuntament (Serveis Generals).  
 
Pel que fa a difusió en format físic (paper, lones), 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 i diferents tòtems repartits per punts estratègics de la ciutat. 
 
En el virtual, mitjançant internet, es fa 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), 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 locals. 
 
S’informa també a 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 de les 
biblioteques. 
 
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: 

 
- Premsa escrita: 11 aparicions (totes en format digital) 
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- Radio: 0 aparicions 
 

- Televisió: 11 aparicions 
 
Notícies a CanalBlau: 
 

Vilanova incorpora el fons de Lluís Pascual i guanya amb cultura ciclista (17/03/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/canal-blau-esports/noticia/vilanova-incorpora-el-fons-de-lluis-
pascual-i-guanya-amb-cultura-ciclista 
 

El nou sistema de les Biblioteques Públiques de Catalunya permet demanar documents en 
préstec de qualsevol centre del país (19/03/2021) 

https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/el-nou-sistema-de-les-biblioteques-
publiques-de-catalunya-permet-demanar-documents-en-prestec-de-qualsevol-center-del-pais 
 

Especial Sant Jordi 2021, autors de la ciutat (23/04/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/especials-tv/capitol/especial-sant-jordi-2021-autors-de-la-

ciutat- 
 
Les carrerades a Vilanova i la Geltrú (31/05/2021) 

https://canalblau.alacarta.cat/especials-tv/capitol/--les-carrerades-a-vilanova-i-la-geltru-- 
 

Les aules d'estudi de les biblioteques municipals vilanovines, obertes (02/06/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/les-aules-destudi-de-les-biblioteques-

municipals-vilanovines-obertes 
 
El Bibliomercat del Mercat de Mar de Vilanova passa a tenir un espai fix dos dies a la setmana 

(28/10/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/el-bibliomercat-del-mercat-de-mar-de-

vilanova-passa-a-tenir-un-espai-fix-dos-dies-a-la-setmana  
 

El fons cinematogràfic de les biblioteques vilanovines, més accessible (21/10/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/el-fons-cinematografic-de-les-
biblioteques-vilanovines-mes-accessible 
 

Dones i feminismes i LGTBIQ, nous centres d'interès a la Joan Oliva (05/11/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/dones-i-feminismes-i-lgtbiq-nous-

centres-dinteres-a-la-joan-oliva 
 
Els Laboratoris de Lectura de les biblioteques de Vilanova, també pels escolars des d'aquest 

curs (16/11/2021) 
https://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/els-laboratoris-de-lectura-de-les-

biblioteques-de-vilanova-tambe-pels-escolars-des-daquest-curs 
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7. Conclusions i propostes de futur 
 

 
 
L’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials per part de les persones usuàries va tenir un 
elevat creixement durant la pandèmia, creixement que s’ha mantingut en la majoria dels casos 
com són: per informar-se i comunicar-se amb les biblioteques, per la gestió dels serveis més 
centrals com el préstec, els préstec interbibliotecari o les reserves de documents entre d’altres. 
 
Les biblioteques públiques ara han d’estar atents a totes aquestes peticions en línia, que són cada 
vegada més freqüents, seguir treballant per evitar bretxa digital facilitant l’accés a les noves 
tecnologies i arribant a tots els públics. 
 
Seguir en la línia de treball que procura per la igualtat i la millora de l’accessibilitat de tots els 
col·lectius; els que tenen menys accés als recursos digitals, els de la gent gran que té un punt  
de referència a la biblioteca com lloc de relació cultural, els col·lectius amb necessitats 
específiques, la visualització de moviments socials actius com el feminisme o l’LGTB+, etc. 
 
Seguir potenciar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible/Agenda 2030, amb especial 
incidència als àmbits de l’educació de qualitat, la igualtat de gènere i la reducció de les 
desigualtats. Tenir present en tota acció que les biblioteques publiques són les referents del 
foment a la lectura, l’accés a la informació, el suport a la formació i al desenvolupament personal 
i que com espais de relació han de fomentar l’accés igualitari al coneixement i a la cultura. 
 
En definitiva, una visió de servei de biblioteca de ciutat modern i útil, capaç d’assumir els reptes 
de les noves maneres de comunicar i difondre el saber, generadores d’oci cultural per a tots els 
públics i facilitadores de l’accés a la lectura, aprenentatge i formació: 
 

- Oferir serveis a la ciutadania, tant virtuals com presencials, diversos i adaptats a 
les necessitats de tothom 

 
Les dades estadístiques mostren la gran afluència d’usuaris de les biblioteques públiques, 
aquest fet ha de servir per guiar els objectius bàsics i treballar des de la transversalitat amb la 
resta d’institucions locals per mostrar les biblioteques com una porta d’accés quotidiana a la 
cultura que ofereix accions i activitats culturals de qualitat. 
 

- Fomentar la lectura com a objectiu central i específic de la biblioteca pública 
 
Una oferta d’activitats adreçades a tots els públics i atent a les especificitats, que ajuda a difondre 
les col·leccions documentals de les biblioteques i està 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 i d’acord amb el que 
marca el Pla de Desenvolupament de la Col·lecció. 
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Crear centres d’interès/fons especials i dinamitzar els ja existents atenent a les necessitats dels 
usuaris. 

 
Ampliar la difusió de la col·lecció local com mitja per accedir a la cultura  de Vilanova i la Geltrú i 
del Garraf amb diferents accions, activitats i creació de continguts. 
 

- Oferir suport a l’aprenentatge a través de la biblioteques escolars i institucions 
 

Mantenir la col·laboració amb els centres educatius de primària i adaptant el programa PAL (Pla 
d’Animació Lectora. 
 
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. 
 
Col·laborar amb altres serveis municipals en els projectes estratègics que tinguin vinculació amb 
l’activitat de les biblioteques, com ara serveis socials, promoció econòmica, joventut...  
 

- Crear serveis de qualitat adreçats a les necessitats i expectatives dels ciutadans 
 

Promoure l’ús de les Sales multimèdia com una eina d’accés a les noves tecnologies. 
Incorporar noves formacions ens les iniciatives que vagin sortint relacionades amb les noves 
tecnologies, tant per joves com per gent gran.  

- Treballar per l’accessibilitat a tots els serveis físics i  virtuals de la biblioteca 

Impulsar serveis de proximitat que cobreixin les mancances existents en aquelles zones més 
allunyades dels serveis bibliotecaris de la ciutat. 
 
Promoure els serveis virtuals entre els ciutadans que no poden accedir a les biblioteques 
presencialment i impulsar serveis de proximitat presencials en les zones més allunyades del 
servei de biblioteca de ciutat. 

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

- Treballar per la millora contínua del servei de biblioteca de la ciutat 
 
Un servei de biblioteca únic treballant en xarxa per l’assoliment del seus objectius, procurant per 
la qualitat dels servei i optimitzant l’aprofitament dels seus recursos i la seva adequació a les 
noves necessitats. 
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Establir espais de reunió, presencials i virtuals, per tal d’afavorir el treball cooperatiu i el 
desenvolupament de projectes comuns. 
 
Vetllar per la disponibilitat de recursos, tant econòmics, com materials i humans, que garanteixin 
la prestació òptima del servei bibliotecari de ciutat.  
Formació continuada del personal de les biblioteques per tal d’adaptar-se a les noves necessitats. 
Fer seguiment estadístic i amb les dades de que es disposi de l’evolució del servei i les noves 
tendències. 
 
Procurar per l’adaptació dels dos equipaments del servei de biblioteca de ciutat a les necessitats 
que generen el desenvolupament de les seves funcions: espais adequats per la realització 
d’activitats, formacions, tallers,.. Valorar la implementació del servei de RFID (radiofreqüència) 
pel que suposa d’optimització de recursos humans i d’autonomia dels usuaris. 
 
 
 
 
 

1. Resum estadístic i annexos 
 

 

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

 XBMVNG 

 2020 2021 

Població àrea influència    67.733 67.458 

Fons documental 125.478     125.011 

  Volums per habitant          1,85 1,85 

Hores d’obertura 3.267   4.037 

Altes d’usuaris ---         1.074 

Número de visitants 103.944       182.685 

Mitjana diària de visitants 239,50   655 

Número de préstecs 75.830     118.634 
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Mitjana diària de documents prestats 174,72       425,59 

  Préstec interbibliotecari (PI) 5.638 11.437 

Usuaris servei Wi-fi 12.641       13.930 

Sessions servei Internet 4.716 5.518 

Visites web 12.019 28.365 

Visites blog 94.851 20.584 

 
 
 
 
 
 
Comparativa: Biblioteca Joan Oliva – Biblioteca Armand Cardona 
 

  

 Joan Oliva* Armand Cardona* 

 2020 2021 2020 2021 

Població àrea influència 67.773 67.458 24.356 23.849 

Fons documental (sense 
revistes) 69.431 67.356 56.047 57.655 

Títols de revista 172 172 91 91 

Títols de premsa diària                                  11 11 7 7 

Volums per habitant                          1,02 1,00 2,30 2,42 

Dies d’obertura         219 280 215 277 

Hores d’obertura 1.693 2.060 1.574 1.977 

Altes d’usuaris --- (1) 715 --- (1) 359 

Número de visitants 59.171 129.226 44.773 53.459 

Mitjana diària de visitants        270 462 208,25 193 

Número de préstecs 46.436 70.549 29.394 48.085 

Mitjana diària de documents 
prestats       212,03 252 136,72 173,59 
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Préstec interbibliotecari (PI) 3.401 6.779 2.237 4.658 

             Documents deixats 1.123 2.796 856 1.820 

             Documents rebuts 2.278 3.983 1.381 2.838 

Usuaris servei Wi-fi 6.723 8.073 5.918 5.857 

Sessions servei Internet I+ 2.753 2.896 1.963 2.622 

Visites web     12.019 28.365 12.019 28.365 

Visites blog     94.851 20.584 94.851 20.584 

 
 

(1) Important: el servei de biblioteques es va veure afectat al 2020 i 2021 per la pandèmia del 
Covid19. 
 

 
 
 

 

 Resum Activitats 2021 

 2020 JOM 2021 JOM 2020 ACT 2021 ACT 

Activitats d’animació i de foment de la 
lectura 

 
44 (29 

virtuals,  
15 

presencials) 

 
48 (40 

presencials, 
8 virtuals) 

 
64 (35 

virtuals,  
29 

presencials) 

 
70 (58 

presencials, 
12 virtuals) 

Assistents a les activitats (infantils) 1.549 (344 
virtuals,  

1205 
presencials) 

 1.051( 653 
virtuals,  

 398 
presencials) 

993 (378 
virtuals, 615 
presencials) 

1.313 (1.231 
presencials, 
82 virtuals) 

Assistents a les activitats (adults) 461 (198 
virtuals,  

263 
presencials) 

 14.012( 
13.444 

virtuals, 568 
 presencials) 

798 (244 
virtuals, 554 
presencials) 

14.178 
(13.486 

virtuals, 692 
presencials) 

Formació d’usuaris     

Visites primària (PAL) 25 56 17 62 

Visites secundària (PAE) 4 20 22 16 

Visites totals 
 
Nombre alumnes primària 
 

29 
 

605 

76 
 

      1.229 

39 
 

268 

78 
 

1.601 
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Altres serveis 
 

 Biblioteques de Vilanova 

 2020 2021 

Retorn de documents entre les 
biblioteques de Vilanova   

            Devolucions ACT a JOM 2.195 4.570 

              Devolucions JOM a ACT 2.045 4.851 

Mercat de Mar    

            Divendres 10 34 

            Carnets nous 1 29 

            Usuaris de préstec 188 1.393 

            Préstecs 246 840 

Visites web XBMVNG 12.019 28.365 

Visites web Col·lecció local --- --- 

Amics facebook 3.316 3.476 

Seguidors twitter 1.882 1.965 

 
 

Nombre alumnes secundària 
 
Alumnes totals 

75 
 

680 

         380 
 

      1.609 

318 
 

586 

282 
 

1.883 

     

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

Usuaris aules d’estudi nocturn 144 168 92 117 
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ANNEX 1 – Dossier de premsa i imatges destacades 2021 
 
 

Tertúlia “Les músiques del Carnaval” - Gener 
Biblioteca Armand Cardona  
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Dia de la Poesia - Març 
Biblioteca Armand Cardona 
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Xerrada Les Carrerades a Vilanova i la Geltrú – Maig 
Biblioteca Joan Oliva 
 

 

 
Trobada escriptora Eva Baltasar – Juny 
Biblioteca Joan Oliva 
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Inauguració BIBLIOMERCAT (29/06/2021) 
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Aparador Any Internacional de les fruites i verdures – Setembre 
Biblioteca Joan Oliva 

 
 

 
Exposició “50 anys” dels Bordegassos - Octubre 
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Dones i feminismes i LGTBIQ, nous centres d'interès – Novembre 
Biblioteca Joan Oliva 
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Comptats Dimarts Contats (Bibliomercat) - Novembre 
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