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1. Introducció  

 

Cardedeu té una extensió de 12,89 km², però amb una alta concentració de població: 1.425 

h/km 2. El recompte de l’any 2014 situa un total de 17.698 habitants. 

 

El terme municipal limita, al nord, amb Cànoves i Samalús i Sant Pere de Vilamajor; a 

llevant, amb Sant Antoni de Vilamajor a través del veïnat de Sant Julià d'Alfou;. Al sud està  

limitat amb Llinars del Vallès; al sud-oest, amb La Roca del Vallès i, al nord-oest, amb les 

Franqueses del Vallès a través dels veïnats de Marata i Corró d'Amunt. 

Els habitants d’aquests petits municipis (Cànoves i Samalús, Sant Pere de V.) realitzen 

molta activitat econòmica, social, cultural i esportiva a Cardedeu. A la Biblioteca, per 

exemple, el 11% dels usuaris inscrits resideixen en algun d’aquests municipis, ja que no 

disposen d’aquest servei al seu poble. La Roca del Vallès i Les Franqueses i Sant Antoni 

de Vilamajor disposen de servei de biblioteca, la incidència en usuaris no és tan elevada. 

 

Habitants: És alt l’índex de població amb estudis de segon grau (57%) i universitaris (25%) 

front la població que només té estudis de primer grau o no té cap títol (17,6%). El 97% de 

la població entén el català.  

Cardedeu té una població de nacionalitat estrangera del 7,2% i un índex d’atur del 7,8%.  

 

Associacionisme. Una característica pròpia de Cardedeu és el fort teixit associatiu que és 

la garantia d'una ciutadania activa amb un alt grau d’implicació social i compromís, i d'un 

poble viu i amb identitat. Les més de 100 entitats i associacions de Cardedeu són el motor 

de la vila. 

 

Escoles. El municipi compta amb cinc escoles d’ensenyament primari de dues línies. 

També tres instituts de secundària. Només dos d’aquests fan batxillerat. El tercer institut fa 

un cicle d’educació sòcio-sanitària.  

 

Educació d’adults. Escola de Formació d’adults: ofereixen cursos adreçats a persones 

que volen completar la seva formació reglada, accedir a ensenyaments reglats i/o reforçar 

els aprenentatges bàsics: català per a nouvinguts, cursos de neolectors, preparació a les 

proves d’accés de grau mig. Oficina de Català de Cardedeu: imparteix cursos de català per 

als nivells bàsic, elemental, intermedi i suficiència. 
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Economia, comerç i indústria. Cardedeu és un municipi on s’hi organitzen nombroses 

fires comercials al llarg de l’any. La majoria són d’iniciativa associativa. Els carrers de 

Cardedeu configuren un centre comercial urbà distribuït, principalment en tres eixos situats 

al barri de l'Estalvi, al del Centre i al Poble Sec. Actualment significa el 22% de l'activitat. El 

comerç de Cardedeu participa de forma molt activa en la vida del poble 

 

Promoció Econòmica Municipal. Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Cardedeu es treballa per la dinamització dels sectors econòmics i de serveis del 

municipi per enfortir i facilitar la millora de la competitivitat tant dels Mercats Municipal com 

el del dilluns, el Comerç, les Fires així com de les empreses i emprenedors.  

Per a les empreses i els emprenedors s’ha creat el Centre de Suport Empresarial i 

Tecnològic de Cardedeu (CSETC), viver d'empreses tecnològiques i centre de formació en 

TIC destinat a allotjar emprenedors i microempreses de base tecnològica amb l'objectiu de 

donar-los suport i un espai necessari en les fases de naixement de l'empresa. 

 

 

2. Objectius i principals línies de treball. Avalua ció d’assoliment 

dels objectius 2014 

 

OBJECTIU 1. CREAR UN GRUP ESTABLE DE 20-25 LECTORS PRESENCIALS A CADA UN DELS 

GRUPS LET’S READ I FILMOSOFIA A JUNY DE 2014. 

El grup Filmosofia s’ha mantingut al llarg de tot l’any. Vàrem fer la prova de reforçar-lo 

mitjançant un grup virtual a Google+ que ha servit a la biblioteca per fer difusió de les 

sessions i afegir informació extra de cada una de les pel·lícules que s’han anat fent. No 

hem detectat activitat per part dels seguidors. Es decidí anul·lar l’activitat Let’s Read un cop 

feta la valoració de la dinàmica de l’any anterior: La dificultat de llegir novel·les senceres 

desanimava als assistents i el grup s’anà reduint mes a mes. D’altra banda van trobar 

molta dificultat per localitzar novel·la breu en versió original. No s’ha assolit el nombre 

d’assistents que ens vam proposar.  

 

OBJECTIU 2. ESTABLIR UNA RUTINA DE PRESCRIPCIÓ LECTORA PER AL 2014: RECOMANACIÓ 

MENSUAL , MÍNIM, VINCULADA A LES NOVETATS DE NO FICCIÓ ; 4 SELECCIONS MUSICALS O DE 

CINEMA AL LLARG DEL 2014; 4 SELECCIONS TEMÀTIQUES A LA SALA INFANTIL  

S’han fet 11 recomanacions lectores: Novel·la policíaca. Alice Munro, Reialesa, Doris 

Lessing, Stephen King, Guerra civil, Horts urbans, Poesia, , John Tenniel, Criança.  
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OBJECTIU 3. GENERAR 2 ACCIONS DE DIVULGACIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA ; OBJECTIU 

4. LA CAIXA D ’EINES TECNOLÒGIQUES: 1 TALLER /CURS AL MES DE NOVES TECNOLOGIES I ÚS DE 

XARXES SOCIALS A LA VIDA LABORAL I PERSONAL . OBJECTIU 5. CÀPSULES DE LA 

SUPERVIVÈNCIA: 1 TALLER / CURS AL MES D ’INICIACIÓ BÀSICA EN L ’ÚS D’INTERNET I LES XARXES 

SOCIALS . RECURSOS PER A LA CERCA DE FEINA . OBJECTIU 6. CONTRACTAR UN ASSESSOR PER 

ALS DUBTES TECNOLÒGICS I DE CERCA DE FEINA . 

Els objectius 3 al 6 s’han concentrat en una única proposta unitària. Forma’t, prepara’t, 

creix  (de febrer a juliol ) i He de buscar-me la vida  (de setembre/desembre) amb 

propostes de formació per a la cerca de feina i propostes tecnològiques: ús de les xarxes 

com a eina professional i laboral. Malgrat la bona coordinació amb el Servei Local 

d’Ocupació i el CSTEC, les propostes no van tenir l’èxit que esperàvem. 

 

OBJECTIU 7. INCORPORAR 1 ACTIVITAT DE DANSA I UNA DE FOTOGRAFIA EN ELS TALLERS 

FAMILIARS DE LA SALA INFANTIL . OBJECTIU 8. IMPLANTAR LA FÓRMULA CÀPSULES DE 

FOTOGRAFIA PER ADULTS A LA PRIMAVERA /ESTIU. 

No s’han portat a terme cap d’aquestes dues activitats. Ha sigut un any que la secció 

infantil ha necessitat temps per a ressituar-se com equip i com a projecte. S’han atès altres 

propostes d’activitats que no ens ha permès organitzar aquestes noves 
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3. Recursos  

3.1. Recursos Humans  

 

L’equip de treball aquest 2014 ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidències  

Febe Mendoza: baixa maternal de gener a maig. 

Sergi Portela: contractat per a substituir la baixa maternal i contractat com a tècnic auxiliar 

a partir de maig per cobrir la plaça de la Isabel Vendrell (Jubilada). Aquests moviments han 

afectat sobretot a l’espai d’Infantil. 

 

Voluntaris i altres col·laboradors 

Comptem amb quatre voluntaris que ens ajuden en algunes de les tasques més 

mecàniques de la biblioteca.  

Estada a l’empresa: els mesos de juliol i agost van treballar a la Biblioteca dues alumnes 

de Batxillerat. Activitat vinculada a l’assignatura: Estada a l’Empresa. La durada va ser de 

100 hores cadascuna. Van ser un bon suport per als torns de les vacances del personal. 

Personal de Serveis a la Comunitat: dues persones han realitzat un total de 60 hores de 

serveis a la comunitat 

 

Formació dels treballadors 

Laura Perich 

• Actividades de Formación en Bibliotecas Públicas: Alfin y Alfabetizaciones 

Múltiples. Teleformació. 15 hores lectives (1 al 9 de desembre 2014) Org. SEDIC 

Nom Any inc.  Càrrec  Dependència orgànica  

Carme Homs Padrisa 2003 directora  Diputació de Barcelona 

Laura Perich Alberich 2010 Bibliotecària Diputació de Barcelona 

Magalí Parra Sola 2001 Tècnica auxiliar  Aj. De Cardedeu 

Sergi Portela Villalon 2010 Tècnica auxiliar  Aj. De Cardedeu 

Febe Mendoza 

Méndez 
2010 Tècnica auxiliar Aj. De Cardedeu 
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• Formació pels formadors del programa “Hola Fabiola”, programa d’alfabetització 

digital de dones immigrants (3 hores) 

• Formació Hisenda PuntTIC BCN 

• Creació d’una guia de xarxes socials. Organitzat per GSB. (25 de març, 1 i 3 d’abril 

de 2014). Durada 12h 

 

Febe Mendoza 

• III Jornades de Laboratoris de Lectura de Granollers, el  4 i 5 de juliol de 2014 

• curs Eines i recursos per explicar contes, amb una durada de 8 hores lectives. Org.: 

Gerència del Servei de Biblioteques. 

• Fòrum comunitat XBM de Biblioteques infantils a la Biblioteca Jaume Fuster de 

Barcelona. El 26 de juny de 2014 (2,5h) 

• Grup de treball Labdelabs (Laboratoris portàtils), Gènius Recomanacions ( i he fet 

ressenyes de còmics pel portal Gènius) 

 

 

Sergi Portela 

• Fòrum comunitat XBM de Biblioteques infantils a la Biblioteca Jaume Fuster de 

Barcelona. El 26 de juny de 2014 (2,5h) 

• Grup de treball Labdelabs (Cornellà) 

• 8a Escola d’estiu de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa:  La literatura 

clàssica i popular en la creació del món interior de l’infant. (31 juny, 1, 2 i 3 de juliol) 

• III Jornades de Laboratoris de lectura i imatges – (4 i 5 de juliol) - Biblioteca Roca 

Umbert de Granollers.  

• Laboratoris portàtils – (18 novembre) -  Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà. 

•  Cursos d’il·lustració per a publicacions infantils i juvenils a l’Escola de la dona de 

Barcelona. (Dimarts i dimecres de 9 a 12h del calendari escolar) 

Grups de treball: 

• Tertúlies sobre literatura infantil i juvenil del grup de biblioteques a la llibreria Al·lots. 

Primer dimarts de cada mes del calendari escolar. 

•  Grup de treball Labdelabs. 

 

Carme Homs 

• "Xarxa de contactes: Coneix". Organitzat per Porta22. (17/01/2014) Durada: 3 hores 
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• Benvinguts i benvingudes a la Viquipèdia! Organitzat per GSB. (29 de maig i 12 de 

juny de 2014) Durada: 4 hores 

• Fòrum Món Laboral – 10 de juny de 2014 – Durada: 3 hores 

• Setmana del Llibre en Català 

 

3.2 Recursos d’Infraestructures /Edifici-Equipament s  

El manteniment de l’edifici va a càrrec de Serveis Territorials de l’Ajuntament i la majoria de 

les feinetes de bricolatge les fan l’equip de la brigada de l’Ajuntament. 

Enguany s’han solucionat petits problemes derivats de l’ús de l’espai. També:  

• s’ha buscat solucions a la manca de llum a la sala de revistes i al primer pis, 

movent el quadre de florescents. 

• S’han augmentat tres terminals al Punt TIC. Ara l’aula ja disposa de 10 terminals. 

 

Queden pendents: 

• L’adequació dels patis de la Biblioteca per a realitzar-hi activitats d’estiu. 

• La compra d’una pantalla i projector per a la sala del Punt TIC. 

• La compra d’una nevera per a l’espai de treball del personal. 

• Reparació de la instal·lació de so a la sala d’actes. 

• La compra d’un ordinador portàtil per a ús públic a la sala d’actes. 

• Una fotocopiadora de treball intern. 

• La revisió total de la senyalització de la Biblioteca. 

 

 

3.3. Recursos Econòmics  

Finançament 

La Llei del Sistema  Bibliotecari i de Lectura pública de Catalunya estableix que les 

biblioteques públiques municipals depenen, en la seva gestió i finançament, dels seus  

ajuntaments. La Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona fan serveis de suport a 

la lectura pública i en concret: Serveis de suport a la lectura pública i presten assistència i 

cooperació a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública. Aquests serveis són: a) 

Assessorament i col·laboració en l'adquisició de fons. b) Coordinació i gestió del Catàleg 

Col·lectiu de la Lectura Pública. c) Investigació bibliotecària i formació permanent i 

reciclatge del personal. d) Promoció de les biblioteques. e) Adquisició de fons. f) 

Proveïment de catalogació centralitzada. g) Elaboració del Catàleg Col·lectiu de la Lectura 

Pública. h) Informació bibliogràfica i documental selectiva. i) Tractament de fons duplicats i 

sobrers. j) Redistribució del fons. k) Coordinació del préstec interbibliotecari i de fons de 
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suport al préstec. l) Suport tècnic i informàtic a les biblioteques.  

 

 

 
 

Aj. De Cardedeu 
Dip. De Barcelona Gen. Catalunya 

 

Adquisició documents 
6.000€ 22.739€ 3.241€ 

Subscripcions a revistes i 

diaris 
800€ 6.180€ -- 

Activitats 
 

7.835 € 
--- --- 

Material i edició de 

documents 
5.000€ 1.656,10€ --- 

Personal 
 

80.995,53€ 
 

100.731,32€ __ 

  

 

 

Ingressos de preu públic 

 

Tenim 5 conceptes subjectes a preu públic originats per l’Ajuntament i la Diputació de 

Barcelona. Enguany hem ingressat 3.014€ de preus públics 

 

 

 Aj. De Cardedeu Dip. De Barcelona 

Activitats 759€ ---- 

Venda de llibres de 2a. mà 350€ ---- 

Impressions ---- 914€ 

Duplicats de carnets ---- 199€ 

Préstecs interbibliotecaris ---- 792€ 
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3.4. Fons documental  

El nombre de registres al catàleg és de 42.575. Repartit en diferents suports 

 

 

 

Revistes i diaris 

El 2014 s’han rebut 120 títols de publicacions periòdiques per subscripcions pagades per 

Diputació de Barcelona (5.574€) i per Ajuntament de Cardedeu (800€) 

 

 

 

 

 

 

 

Fons Especials 

S’han creat 8 fons especials vinculats als objectius de la Biblioteca relacionats amb la 

formació permanent de les persones adultes, la promoció lectora i la cultura. 

 

Món laboral  (326 títols). Respon a la voluntat de donar resposta als ciutadans 

que s’han d’enfrontar a la crisi econòmica i l’atur. El fons recull llibres, revistes i 

especials de publicacions periòdiques dedicades a cerca de feina, creació i 

gestió d’empreses. S’ha creat amb l’ajuda del Servei Local d’Ocupació de Cardedeu. 

 

Llibres 34.535
Audio 3.592
Video 3.082
Doc. Electrònics 1.178
Altres 270
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Tècniques Artístiques i Artesania  (300 títols). Respon a la necessitat de 

donar unitat a uns materials massa dispersos dins la classificació. S’han creat 

19 grups temàtics. Es complementa amb una selecció de 13 títols de revistes 

especialitzades en diferents tècniques. 

 

Aprenentatge d’Idiomes  (2470 títols). Respon a la missió en tant que espai per 

a la formació i l’aprenentatge. Els llibres d’autoaprenentatge d’idiomes estan 

organitzats segons la classificació del Marc Europeu Comú de Referència per a 

les Llengües. 

 

Novel•la Negra (557 títols) i Novel•la Rosa (205 títols). Ambdós 

creats l’any 2010 per satisfer aquesta demanda tan concreta de 

lectura. 

 

 

Cinema Esbarjo-Verdi  (166 títols). Reuneix les pel•lícules que 

s’han projectat al llarg del temps en aquest cinema municipal. Es 

caracteritza, bàsicament, per ser cinema no comercial i d’autor. 

 

Racó de Pares  (451 títols). Reforça la marca “Espai familiar” situat a la sala 

infantil de la Biblioteca. La finalitat es posar a l’abast dels pares tot allò vinculat 

a la criança, educació i vida familiar. 

 

Fons de Petits Lectors .  És el fons que dóna identitat a l’”Espai Familiar”  conté els llibres 

I* , bàsicament àlbums il•lustrats, classificats per 6 temàtiques diferents. 

 

 

 

 

Recursos electrònics en línia 

A través de la Biblioteca Virtual s’ofereix accés a 11 bases de dades en línia. La 

subscripció es fa a través de la Gerència del Servei de Biblioteques. El cost anual 

d’aquestes subscripcions és de: 450€. Els títols són els següents: 

- Ambientech: ciències, tecnologia i medi ambient per a l’educació secundària. 

- Enciclonet 
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- Océano, administración y empreses 

- Océano, aula de pedres 

- Cercador d’informació de diaris oficials 

- Ocenet Salus 

- Diari Oficial de la Província de Barcelona 

- Aranzadi 

- Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades 

- Ocenet Saber 

 

Col·lecció Local 

La Col·lecció Local està formada per: 

- Fons bibliogràfic  a lliure accés. reuneix informació escrita i enregistrada (dvd i 

vídeo) que fa referència a Cardedeu i la comarca del Vallès Oriental. El fons 

bibliogràfic reuneix 1009 títols . 

- L’Hemeroteca  recull les revistes i diaris que s’han editat al municipi al llarg de la 

història. L’objectiu és preservar-lo per als estudiants, historiadors o investigadors de 

la història del municipi. Actualment conté 78 títols  (400 exemplars) de revistes 

editades o publicades a Cardedeu per associacions de veïns, entitats culturals, 

estudiants i escoles, associacions de pares, clubs esportius, grups religiosos, el 

comerç, grups polítics i l’administració local. El títol més antic és la revista 

L’Imparcial, editada per Cardedeu Avui i Sempre, l’any 1932. 

- Arxiu de premsa . Des dels seus inicis (1957) la Biblioteca ha recollit notícies que 

feien referència a Cardedeu i publicades a diaris d’abast general (La Vanguardia, El 

Correo Catalan, etc)i d’abast comarcal (Estilo, Vallés, etc.). La recopilació de 

notícies era molt habitual a les biblioteques, ja que suplia la manca de publicacions 

d’àmbit local; a Cardedeu, a més, teníem el senyor Pere Comas a qui la Vanguardia 

i la Revista del Vallès li publicava els quadres meteorològics i altres articles 

d’interés general i divulgatiu. L’ideal serà, en un futur, tenir aquesta documentació 

digitalitzada i desada en una base de dades d’accés obert. 
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4. Serveis i Programes  

4.1. Dades dels usuaris  

Usuaris inscrits: 10.045 (311 altes el 2014).  Això suposa que el 56% de la població de 

Cardedeu té carnet de biblioteca. Del total d’inscrits, el 44% (usuaris únics)  ha usat algun 

dels serveis de la Biblioteca: préstec, Wi-Fi o Internet i+. Aquesta dada exclou totes 

aquelles persones que han vingut a la Biblioteca per qualsevol altre motiu, però no han 

estat comptabilitzats com a usuaris actius, perquè no han fet servir cap servei informatitzat 

i això no permet comptabilitzar-los.   

 

 

 

 

 

 

Des de 2011 la franja d’edat que s’ha incrementat més és la de 40-65 anys i després la 

franja dels infants de 5-14 anys.  
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Origen dels usuaris 

 

Del conjunt d’usuaris, 8.852 (88%) estan empadronats a Cardedeu i 1.192 (11%) a altres 

municipis. No és gaire representatiu el nombre d’usuaris d’altres municipis que fan ús de la 

Biblioteca. Cànoves i Llinars tenen biblioteca i Sant Pere de Vilamajor el Bibliobús.  
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Usos de la Biblioteca 

 

S’han registrat 83.739 visites  a la Biblioteca al llarg de l’any 2014 que representa una 

mitjana de 305 persones diàries . Del total de visites, 4.149 persones  han assistit a 

alguna de les activitats proposades per la Biblioteca. 

Dels 10.045 usuaris  amb carnet de biblioteca, el 44% (4.392 persones úniques) ha fet 

servir algun dels seus serveis: 

• Préstec: 3.927 usuaris únics 

• Wi-Fi: 1.056 usuaris únics 

• Internet i+: 1.061usuaris únics 

 

 

 

Sobre els usos d’aquests serveis hem fet una comparativa d’usos des de l’any 2012 i 

detectem: 

• Servei de préstec . En termes generals es percep un descens des de l’any 2012 en 

el nombre d’usuaris que fan préstec. L’any 2013 i 2014 s’ha estabilitzat aquesta 

tendència a la baixa. Destaquem que l’any 2014 hi ha hagut un augment en els 

usuaris de préstec “Adults (40-65 anys)” i la “Gent gran (+65)”. (Gràfica a l’annex 

estadístic) 

•  Servei d’internet i+.  En aquests tres anys hi ha hagut una baixada dràstica en el 

nombre d’usuaris d’Internet i+, en tots els grups d’edat. (Gràfica a l’annex 

estadístic) 

• Servei de Wi-Fi . Els joves (15-24 anys) es mantenen com el grup amb més nombre 

d’usuaris del servei de Wi-Fi des de l’any 2012. A l’any 2014 hi ha hagut una 
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davallada d’usuaris respecte del 2013. Curiosament el grup que ha augmentat 

enguany són la gent gran (+65 anys). (Gràfica a l’annex estadístic) 

 

4.2. Préstec.  

Al llarg del 2014 han sortit 58.903 documents  de la biblioteca que sobre el fons total 

(42.575 docs.) equival que cada llibre del fons ha sortit en préstec 1,3 vegades .  

 

Si parlem de documents únics, han sortit en préstec 22.330 documents que sobre el total 

del fons representa el 52,4% de documents que han sortit al menys una vega da en 

préstec. La tendència que cal buscar és la d’augmentar el percentatge de documents únics 

que han sortit en préstec. Aquest percentatge del 2014 és bo, però caldrà incidir en dos 

possibles aspectes: 

• Valoració de la idoneïtat del fons documental que conté la biblioteca 

• Establir un pla definit de prescripció lectora (amb això no excloem prescripció 

musical o cinematogràfica) 

 

 

 

 

 

El percentatge de revistes prestades és molt baix, però enguany no ho valorem com a 

negatiu.  La dada la considerem poc rellevant ja que la majoria de revistes són al 

magatzem, per tant no estan a lliure accés com la resta de documents.  
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Evolució del préstec des de 2011 

 

 

 

 

Els llibres són el grup de documents més prestat, també el més abundant. Ha augmentat 

significativament el volum de préstec de cinema. La marca Esbarjo-Verdi, és un referent al 

municipi i les pel·lícules que conté aquest fons especial són molt sol·licitades. 

 

 

 

 

Detectem una baixada en el volum de préstec des de l’any 2011 i de les visites 
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Anuals. Caldrà estudiar-ne les causes.  

 

 

Préstec interbibliotecari 

 

 

 

 

 

4.3. Activitats de foment de la lectura  

 

Cicles monogràfics 

- Artesans de casa . Hi ha participat 8 empreses i 122 persones . 

- Commemoració dels 75è Aniversari del Final de la Gu erra Civil i l’inici de 

l’Exili Republicà . Quatre xerrades a càrrec d’Assumpta Montellà, Montserrat 

Garriga, Ricard Ginjaume i David Gesalí. També dues sortides, la primera per fer el 

recorregut de la Batalla de l’Ebre i la segona per visitar el Museu Memorial de l’Exili 

i el Camp de Concentració de Rivesaltes. Hi van participar 180 persones  

- Els Artesans de Casa.  

 

Clubs de lectura 

- Tertúlia literària . És una activitat estable. Fa més de 10 anys que funciona el 

primer dimecres de cada mes de gener a juliol i d’octubre a desembre. Hi participen 

un grup estable de 18 persones 

- Filmosofia, cinema i pensament . Tertúlia al voltant de cinema i pensament.  

Activitat iniciada el 2013.Hi participen un grup estable de 10 persones. Es celebra el 

quart divendres de cada mes de de gener a juny i d’octubre a desembre 

Concursos 
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- III Concurs de fotografia Festa Major 2014  a Instagram . Enguany han participat 

en 79 PERSONES i s'han rebut, sota les etiquetes #fmcardedeu14 i 

#fmcardedeu2014 un total de  412 imatges.  

- IV Concurs de microrelats de Sant Jordi . S’han presentat 12 autors  i 25 relats . 

Aquest certàmen s’ha organitzat conjuntament amb les llibreries de Cardedeu 

(Badallibres, Compàs, Paperots i Espai 31) 

 

Formació en les tecnologies de la informació i altr es cursos 

- Forma’t, prepara’t, creix : Recursos per a professionals, emprenedors i empresa i 

per a la recerca de feina. Organitzat conjuntament entre el CSET i l’Oficina Local 

d’Ocupació. Hi van participar: 29 persones. Molt per sota de les nostres 

expectatives 

- He de buscar-me la vida . Participació nul•la. 

- Hola Fabiola . Programa d’alfabetització digital de dones immigrades. Proposta de 

la Fundació Orange i Fundación Directa. El curs tenia una durada de 34 hores. Hi 

ha participat 10 dones.  

 

Presentacions de llibres 

- L’escriptor més gran del món de Ramon Monton.  

 

Conferències 

- Horts urbans . Organitzada per Esbiosfera, escola, ecologia urbana & restaurant 

- La Batalla de l’Ebre: el sacrifici de la Lleva del Biberó . Ponència a càrrec 

d’Assumpta Montellà (43 assistents) 

- 1939: Els diferents exilis després de la Guerra d'E spanya . Testimonis orals. 

Conferència a càrrec de Montserrat Garriga (28 assistents) 

- Cardedeuencs represaliats pel Franquisme . Ponència a càrrec de Ricard 

Ginjaume i Clusellas (53 assistents) 

- La guerra aèria a Catalunya 1936-1939 . Ponència a càrrec de David Gesalí (10 

asistents) 

- Actituds . A càrrec de Jan Martínez, formador i consultor en el món de la formació 

d'adults. Organitzat conjuntament amb l’Oficina Local d’Ocupació. 

- Joan Vinyoli,  un gran poeta europeu del segle XX . Conferència a càrrec de 

Jordi Llavina i organitzada conjuntament amb l’Oficina de Català de Cardedeu dins 

la celebració d’inici del curs del Voluntariat per la llengua. 
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Sortides 

- Sortida batalla de l'Ebre. 19 persones . 

- Sortida "Ruta de l'Exili". 23 persones . 

- Trobada de Clubs de lectura  al Teatre Atrium de Viladecans, per veure l’obra 

Sockman. Adaptació lliure d’Un enemic del poble, d’Henrik Ibsen,(13 persones) 

 

Exposicions 

- Exposició Nenes, bruixes i princeses . Exposició dels alumnes dels mòduls 

d'il•lustració de l'Escola de la Dona coordinats per l'il•lustrador Ignasi 

Blanch.Exposició  

- Sàhara . 

- Hem treballat un poema : Exposició de dibuixos dels infants de l'espai d'art Jordi 

Aligué Anna Bellvehí (Exposició emmarcada dins el PAM! Poesia AManta!)  

 

Activitats commemoratives 

Especial Sant Jordi 

- Il•lustra’m . Jornada de contes d’il•lustrats. Els nens fan un conte, els il•lustradors el 

dibuixen.  

- Taller infantil d’escriptura de contes.  

- Els secrets de Cristina Losantos.  

- Deversets: revetlla poètica de Sant Jordi . 

- Concurs de microrelats  de Sant Jordi. S’han presentat 12 autors i 25 relats . 

Aquest certàmen s’ha organitzat conjuntament amb les llibreries de Cardedeu 

(Badallibres, Compàs, Paperots i Espai 31) 

 

 

Activitats infantils i Familiars 

- Espai de criança: taller de moixaines  (març), reflexologia podal (abril) i 

Alimentació infantil (maig), Espai psicomotriu (set.) – Hi van participar 50 famílies 

- Menjamots . Club de lectura infantil. Menjamots 1 (9-10 anys); Menjamots 2 (11-12 

anys), Menjamots 3 (a partir de 12 anys). Participació 

- Hora Menuda . 6 sessions. 80 participants infantils. 

- Once Upon a Time.  gener_maig i de setembre a nov.  contes en anglès a partir de 

P4. 8 sessions. 80 participants. 

- Experimentia . Cicle iniciat el darrer trimestre de 2014. Amb un taller familiar: Un 

hort per a ser feliç. Participació de 11 famílies. 
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4.4.  Relacions amb altres entitats  

Activitats per a les escoles. La proposta es concreta en el catàleg d’activitats per a primària 

. Al llarg de l’any 2014 han vingut 57 grups. En total 1397 alumnes  

- 17 grups d’Educació Infantil 

- 33 grups d’Ensenyament primari 

- 3 grups de secundària.  

- 4 grups d’Educació d’adults 

 

Accions realitzades en cooperació d’altres entitats o departaments 

- l’Institut Municipal de Cultura : Concurs de fotografia de Festa Major   

- Museu-Arxiu Tomàs Balvey : Concurs de fotografia de Festa Major   

- Llibreries de Cardedeu  (Badallibres, Compas, Espai 31, Paperots): Organització 

del IV Concurs de Microrelats de Sant Jordi, 2014 

- Oficina Local d’Ocupació  de l’Ajuntament de Cardedeu. Per a l’organització dels 

dos cicle: “Forma’t, prepara’t, creix” i “He de buscar-me la vida” 

- Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Carded eu. Per a l’organització del 

cicle “Forma’t, prepara’t, creix” 

- Oficina de Català de Cardedeu . Per a la commemoració de l’any Vinyoli 

- L’Esquellot, Associació Cultural . Participació en el programa PAM! Poesia a 

Manta. 

- Aula de Cultura de Cardedeu . Hem iniciat des de setembre d’enguany la 

col•laboració amb l’Aula de Cultura per a l’organització de l’XI Cicle de 

Conferències. 

- Banc del Temps . Aprenem, intercanvi lingüístic. Grup estable de 40 persones i es 

practiquen sis idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i portuguès 

- Ai, mare!  : Grup obert de reflexió sobre els diferents aspectes de la maternitat i la 

paternitat. Trobades mensuals de pares i mares novells. Els grups eren molt 

nombrosos: 20 famílies per sessió 

- Coixí del cor:  Per ajudar a alleugerir les molèsties de les dones operades de 

càncer de mama . El Coixí del Cor és una iniciativa de l’Associació de Veïns del 

Centre de la Vila, en concret del grup de Patchwork. La Biblioteca és un dels punts 

de recollida. 
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4.5. Cessió d’espais 

- Regidoria d’Ensenyament per al suport als deures escolars, des del mes de gener 

al mes de juny, dos dies a la setmana. 

- Regidoria d’ensenyament per a un curs de 3 sessions de Manipuladors d’Aliments 

- 7 cessions a entitats del municipi per a xerrades. 

- 1 cessió per a la presentació d’un llibre. 

 

4.6. Centre de Certificació ACTIC 

Aquest ha estat el primer any com a centre de certificació ACTIC. S’han fet tres 

convocatòries amb una sessió al matí i l’altra a la tarda: 23 de maig , 26 de setembre,  

28 de novembre.  En total 12 persones  s’han presentat als exàmens. 

 

4.7. Servei d’Informació i consulta  

- Punt d’Informació de les acreditacions ACTIC. La Laura Perich ha esdevingut 

l’especialista en assessorament per a l’acreditació ACTIC, així com la persona que 

està present els dies d’exàmen. Dos cops l’any es realitza sessions informatives per 

a la preparació i el procés d’examinació  

- Punt d’assessorament en matèria de literatura infantil i juvenil. El Sergi POrtela i la 

Febe Mendoza han esdevingut les persones clau en l’assessorament de lectura 

infantil i juveil. Acudeixen a les escoles i instituts quan se’ls demana a fer sessions 

informatives de lectura als alumnes. També són les persones responsables de les 

sessions escolars a la Biblioteca. 

- Món laboral. Vinculat 
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5. Difusió de la biblioteca  

 

Pàgina web - http://www.bibliotecacardedeu.cat/-  

 

 

Vam encarregar la construcció i 

disseny de la web a principis de 

gener. El darrer trimestre de l’any 

la vam publicar. La web és 

l’aparador de tota la dinàmica de 

la Biblioteca i ha de servir per 

donar visibilitat més enllà de les 

parets de l’edifici, de les activitats 

que defineixen el servei: 

Experimentia, Tertúlia Literària, 

Filmosofia, i cicles monogràfics, 

tallers i cursos, etc... Així com 

aparador de les activitats 

organitzades en col•laboració amb altres entitats o serveis municipals: Aula de Cultura de 

Cardedeu, Servei Local d’Ocupació, artesans i Banc del Temps.  

La pàgina inicial és el mostrari de les novetats editorials que van arribant cada mes 

seleccionades des de la biblioteca. Alguns dels apartats més destacables és 

“Recomanacions” on s’hi inclouran articles literaris amb recomanacions lectores, musicals i 

cinematogràfiques. Inaugura aquest apartat l’Alba Dalmau Viure amb l’article: Escriptors de 

paper; paral•lel a aquest apartat hi ha la versió infantil “No saps què llegir?” i l’espai 

Menjamots, on els participants del club de lectura infantil/juvenil fan les seves pròpies 

recomanacions. 

Per a l’espai de la Biblioteca Infantil s’ha buscat una estètica més basada en les icones i el 

grafisme que la facin més intuïtiva als nens i les nenes.  

També s’ha volgut que esdevingui l’espai per destacar els aspectes més invisibles de la 

Biblioteca. D’aquesta manera  s’ha destinat un espai a la col•lecció local i als documents 

de gestió interna de la biblioteca (memòries, plans d’acció, reglaments, etc.).  

A finals d’any vàrem deixar inoperatius els blogs creats fins al moment. Només hem 

mantingut el bloc Menjamots que ja tenia un volum d’informació molt important. 
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Altres formes de difusió de la Biblioteca i de les seves activitats 

- Agenda mensual  de la biblioteca en paper i virtual (Mailchimp).  

- Cartells o octavetes segons l’activitat 

- Notes de premsa  a diaris i revistes locals i comarcals (2 recomanacions literàries 

per Sant Jordi al 9Nou del Vallès oriental; dades d’ús de la biblioteca 2013; dels 

cicles “He de buscar-me la Vida” i “Món laboral i ocupació”; “Commemoració dels 

75 anys del final de la Guerra Civil i inici de l’exili republicà”; Il·lustra’m; concurs de 

microrelats; 3 notes de premsa, publicades 2) 

- Facebook. Tenim 731 seguidors. De gener a desembre hem editat 148 noves 

entrades .  

- Google+.  Tenim pendent fer la pàgina d’entitat. De moment la biblioteca té un perfil 

personal. Tenim 106 seguidors. No acostumem a publicar gaire sovint 

- Pàgina web de l’Ajuntament de Cardedeu  -www.Cardedeu.cat-  

- Pàgina Biblioteca Virtual  de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona -

http://bibliotecavirtual.diba.cat/inici-  

- Xarxa social de Cardedeu  -www.cardedeu.social- 

- La cap de premsa de l’Ajuntament de Cardedeu fa tasques de difusió de la 

Biblioteca a la premsa comarcal en paper i digital i la premsa local. 
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6. Conclusions i propostes de futur  

 

A) Detectem un canvi en l’ús de la biblioteca per part dels usuaris. Baixa la tendència a 

l’ús dels ordinadors “Internet i+” i augment de l’ús del Wi-fi. Les causes les atribuïm a: 

 

1. Cada vegada més les persones estem més proveïts de dispositius mòbils 

connectats a Internet.  

2. La dificultat per extreure documents amb dades personals de webs oficials. Només 

tenim un ordinador amb lector de DNI. Creiem que si cada ordinador estigués 

proveït d’aquest dispositiu fomentaríem l’ús de la signatura electrònica per a 

gestions personals i els ordinadors es farien servir més. 

3. L’ús de programari lliure a tots els ordinadors és un elements dissuasori per a 

persones més acostumades al programari Microsoft. 

4. Els infants de 5 a 14 anys són els grans usuaris de “Internet i+” immediatament 

després dels adults (40-65 anys). Aquesta dada ens sembla molt rellevant del 

moment social i laboral que estem patint i relacionat amb el problema de la pobresa 

energètica a les llars.  

 

B) Ens desconcerten els resultats, a la baixa respecte dels dos anys anteriors (2013 i 

2012), en les visites a la Biblioteca i en el servei de préstec. Les causes les situem en 

diversos punts: 

1. L’aprovació del pressupost d’inversions (per tant, el de compra de llibres) no es va 

fer efectiu fins el mes d’agost. Durant mig any (Sant Jordi inclòs) no vam tenir 

novetats rellevants de novel·la. 

2. Encara no disposem del sistema RFID d’autopréstec. Eina que permetria als 

usuaris gaudir de la privacitat sobre els documents que treuen en préstec. 

3. La difusió d’activitats a les xarxes i al nostre bloc va quedar una mica aturada ja que 

vam situar molts dels esforços a treballar per la nova web. 

4. Vam esmerçar molts esforços en l’activitat de “Món laboral i cerca de feina”. 

Esforços que no es van correspondre amb el resultat final. 

5. Ens qüestionem la idoneïtat dels horaris d’obertura de la Biblioteca. Només podem 

fer observacions a ull nu. Com per exemple: 

a. Que a nivell laboral les persones tenen horaris més diversos i feines més 

temporals al llarg de l’any.  

b. Ens demanen sovint quins matins obrim al llarg de la setmana. Quines nits i 

quins caps de setmana (els estudiants) 
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Amb aquestes impressions només podem fer provatures temporals, per veure 

quines franges horàries són més utilitzades. 

C) No hem aconseguit comunicar, amb prou assertivitat de la necessitat d’equipar la sala   

d’ordinadors amb una pantalla per a les sessions de formació.   

D) Volem mantenir la col·laboració amb les entitats de Cardedeu per tirar endavant 

propostes de dinamització cultural, per donar suport a activitats i aportar valor afegit a 

l’activitat social, cultural i econòmica. 

E) La col·laboració amb comerç i ents privats convindria regularitza-lo de manera que 

poguem treballar-hi tranquil·lament.  

F) Entenem el nostre paper com a prescriptors de la lectura, com a competència al 

voltant de la qual han de gravitar les diferents propostes culturals de la Biblioteca 

G) Que la Biblioteca respongui eficientment als requeriments necessaris per a què els 

ciutadans puguin formar-se al llarg de la vida ho entenem com a eix de treball 

primordial.  
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7. Annex estadístic  
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