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Pla d’acció 2014
1 - El municipi i els ciutadans de Cardedeu
El darrer recompte d’habitants (2012) situa una població en
17.427 habitants. L’estructura demogràfica de la població
per percentatges és la següent: joves 18,69%, adults
67,86%, i el 13,45% gent gran.
Segons dades de 2011, l’edat mitjana de la població és de
38 anys. La piràmide informa de la gran quantitat de
població dins la franja d’edat entre 30 i 44 anys; edat fèrtil
que explica l’eixamplament de la base que correspon als
infants menors de 10

anys. Cardedeu va créixer

paral·lelament al fort impuls en construcció d’habitatges. Al
llarg de 13 anys 1998/2011 la població ha augmentat en
5.900 habitants. Aquest creixement desmesurat va
evidenciar aviat la manca de serveis municipals. Escoles i
Instituts, Centre d’Atenció Primària, Biblioteca, equipaments esportius van haver d’adequar-se a l’augment de
població.

1

Sobre l’origen d’aquesta població el 88,8 són nascuts a Catalunya (73%) i Espanya (15,8%) i el 10,3 %, nascuts a
l’estranger. És un municipi amb índex de població immigrada, baix. L’índex d’atur és força elevat. El mes de
novembre de 2013 la taxa d’atur era del 14,47% (1330 persones aturades)

Cultura
Els equipaments municipals culturals de Cardedeu són diversos i segueixen línies de treball pròpies. La finalitat
dels directors dels equipaments és fer propostes de dinamització cultural que es complementin dins el marc de
treball propi de cadascú. Aquest pacte tàcit no ha derivat en una agenda d’activitats comuna, encara. Els
equipaments són els següents:
•

El Centre Cultural de Cardedeu. Espai teatral i de conferències amb més aforament. Des de la
Regidoria de Cultura es presenten dues temporades l’any, amb una programació seleccionada. També
és l’espai per a les conferències d’aforament alt.

•

Museu Arxiu Tomàs Balvey. A part de la col·lecció permanent dedicada a la farmàcia, es programen
exposicions itinerants al voltant de temes diversos o d’artistes reconeguts. Des del Museu es
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Dades extretes de: http://www.lobservatori.net/index.php?menu=fresques&quin=3&anyo=2011&idp=510
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programen cursos i tallers sobre art i tècniques artístiques i de temes que estiguin en exposició. Des del
Museu s’han dissenyat la Ruta del Modernisme, la Ruta Raspall i la de l’estiueig a Cardedeu.
•

Casal de la gent Gran. Ofereixen serveis concrets per a la gent gran, cursos i tallers. És d’especial
importància L’Aula de Cultura de Cardedeu: cicle de conferències. S’imparteixen cursos d’iniciació a la
informàtica per a gent gran. Hi ha pocs ordinadors i molta demanda. Els cursos tenen llista d’espera.

•

Cinema Esbarjo-Verdi. Des de l’any 2008 i gràcies a un acord amb l’empresa de cinemes Verdi, es
projecten a Cardedeu pel·lícules de l’empresa “Cinemes Verdi”

•

Casal de Joves La Fusteria. Equipament juvenil de titularitat municipal, gestionat per la regidoria de
joventut. En aquest espai hi tenen cabuda les propostes dels joves i les associacions juvenils, amb una
clara voluntat d'esdevenir punt de trobada per a aquest col·lectiu.

Cal destacar les següents activitats culturals estables i amb una llarga trajectòria dins el municipi:
•

Cardedeu Amb l’Art Vigent. Exposicions d’artistes plàstics moderns a la Capella de Sant Corneli al llarg
de tot l’any. Promogut des del Museu-Arxiu Tomàs Balvey

•

Festival de Música de Cardedeu. Organitzat per la Coral de Cardedeu.

•

Cardoterror. Cicle de cinema de Terror. Organitzat per l’Associació Cultural El Cardot.

Associacionisme
A Cardedeu existeix un 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.

Promoció econòmica municipal
És un dels eixos de treball més important de la legislatura. 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
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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.

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.
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2 – La Biblioteca Marc de Vilalba
L’ús de la Biblioteca
El 55% de la població de Cardedeu té carnet d’usuari de la biblioteca (9.641 inscrits). El 90% dels inscrits són de
nacionalitat espanyola i el 10% restant són de nacionalitats diferents. Les dades estadístiques del darrer any
indiquen que el 52% dels inscrits han fet servir algun dels serveis que s’ofereixen (Préstec, Internet i+, Wi-Fi).
Més de la meitat de la població és usuària de la Biblioteca, però el percentatge de població no usuària i
d’usuaris inactius el veiem molt elevat.

Segons l’estadística d’ús, els usuaris són majoritàriament de tres barris: Barri dels Estalvis (on s’ubica la
biblioteca), Centre de la Vila i Barri del Poble Sec. Malgrat que la mostra no és absoluta de tot l’any, creiem que
és força representativa per detectar quines zones tenen menys hàbits d’ús de la biblioteca.

Mostra d'ús de la biblioteca de Cardedeu per barris (febrer, maig, juliol i
octubre 2013)
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Activitats
Hem detectat un canvi en les dinàmiques de l’ús cultural. Les propostes de llarga durada, o de diverses
sessions, com els cursos, no són atractius pel compromís que comporta i per la dificultat que suposa seguir-les.
Els horaris laborals han esdevingut imprevisibles per a una gran majoria de persones degut als canvis en
l’àmbit laboral i les exigències dels contractes temporals. També pels compromisos familiars. Les famílies de
Cardedeu tenen un índex del 47,36% de dependència: juvenil (27,54%) i senil (19,82%).
Les activitats familiars són molt ben vingudes, malgrat que l’obligació del pagament ha fet baixar l’assistència.
Aquest fet passa amb la gran majoria de les activitats proposades.
Els usuaris segueixen reclamant cursos d’iniciació a la informàtica i les xarxes socials. Aquesta demanda ve de
persones majors de 60 anys, sobretot. Els adults reclamen trobades i cursos de fotografia
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Activitats com: Let’s Read i Filmosofia: cinema i pensament i la Tertúlia Literària, haurien de tenir més públic
per justificar la despesa. Hem detectat que hi ha una desproporció entre la quantitat de préstecs previs que
fem de llibres i pel·lícules per a cada una de les sessions i el nombre escàs d’assistents a les sessions
presencials.
La Tertúlia Literària té un grup de gent estable, però fa massa temps que no es renova, no entra gent nova que
doni una nova dinàmica al grup.

Usuaris
Els estudiants són els grans usuaris de l’espai de la biblioteca, i en fan ús com a espai d’estudi comunitari. Per al
conjunt d’adults, la formació permanent i en concret d’idiomes, també materials per a l’accés a estudis
superiors, informàtica, comptabilitat, ... i la petició de cursos de formació en xarxes socials, informàtica i noves
tecnologies, han esdevingut una preocupació constant. En aquest sentit està funcionant molt bé “Aprenem:
tallers d’intercanvi lingüístic” que organitza, amb la nostra col·laboració, El Banc del Temps.
Per als adults, la cerca de feina, consulta de correu, gestions administratives en línia i la formació a distància
són els motius majoritaris per a connectar-se a Internet i+. L’autosuficiència, l’ecologia, reciclatge, etc.

Per als nens, jugar, buscar informació per a fer els deures i connectar-se a la plataforma educativa que els
proporciona l’escola, són els motius principals per als quals demanen entrar a Internet...

El grups d’usuaris més actiu en l’ús qualsevol dels tres serveis (préstec, Internet i+, Wi-Fi), són els infants (5-14
anys) i els adults (40-64 anys). Destaquen en l’ús del préstec, els petits lectors (0-4 anys) i els infants (5-14
anys); en l’ús d’Internet i+, destaquen els grups d’infants (5-14 anys) i els joves (15-24 anys); en el servei de WiFi, els joves (15-24 anys). Tenim present que els adults entre 30 i 60 anys son els grans usuaris de la biblioteca
ja sigui individualment o com acompanyant els petits lectors (0-4) i els infants (0 a 14 anys).

L’edifici i l’equipament
Està pendent solucionar el problema de manca d’endolls a la sala general. Ha esdevingut una urgència degut a
l’augment d’usuaris que fan ús dels portàtils.
També augmentar el nombre de taules a la sala d’actes per als tallers i cursos, i per habilitar-ho com a sala
d’estudi puntual.
Cal millorar la Il·luminació de tres zones de treball públic de la biblioteca.
No s’ha fet, encara cap projecte d’adequació dels patis interiors de la Biblioteca per facilitar-ne l’ús.

Aspectes administratius
Tenim pendent l’aprovació de la normativa de la biblioteca, i el règim de sancions. Així com la política de
col·lecció de la Biblioteca Marc de Vilalba
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El fons bibliogràfic
Detectem una certa tendència a la uniformitat lectora de best-seller i escassa disposició a llegir assaig. Es
busquen documents pràctics que donin solució a situacions concretes de la vida domèstica, laboral i
estudiantil. Cada vegada veiem més necessària l’especialització en prescriptors de lectura que doni sortida a la
literatura alternativa al best-seller, a l’assaig i la divulgació científica, la música i el cinema.
El fons especialitzat d’Ocupació i Emprenedoria necessita un nou impuls. Aquest hauria d’anar d’acord amb les
polítiques municipals vinculades a l’empresa (CSTEC) i l’Oficina d’Ocupació.
Passa el mateix a la sala infantil. On els adults tendim a buscar i triar els llibres pràctics d’aprenentatge de la
lectura o allò que coneixem més: Teo, Les Tres Bessones, etc. La promoció d’autors i il·lustradors continua
sent necessària.

Equip de treball
El mes de març de 2010 es va inaugurar la nova seu de la Biblioteca Marc de Vilalba amb una plantilla de sis
persones: 1 directora de biblioteca, una bibliotecària, i quatre tècnics auxiliars de biblioteca.
El mes de gener de 2014, aquesta plantilla haurà quedat reduïda a quatre persones: 1 directora de biblioteca,
una bibliotecària i dues tècniques auxiliars de biblioteca, de les qual, una d’elles estarà de baixa maternal.
No podem fer un pla d’acció gaire ambiciós per por a no poder complir els objectius

Difusió de la biblioteca i de les activitats
El Bloc, s’ha quedat petit i urgeix tenir una pàgina web ben organitzada i que serveixi de portal de difusió de les
dinàmiques de la biblioteca.
Ens cal incidir més en la difusió de l’agenda de manera individualitzada per a cada una de les activitats amb la
finalitat d’assegurar-ne l’èxit. També ens cal incidir en els barris amb menys afluència d’usuaris

Biblioteca Marc de Vilalba
C. del Doctor Klein, 101. 08440 Cardedeu. Tel.: 93 871 14 17 | A/e: b.cardedeu.mv@diba.cat

www.bibliotecacardedeu.blogspot.com.es

3 - Línies estratègiques 2014
Línia estratègica 1 – Del llibre com a objecte a la lectura com a procés
(...) Els canvis ocasionats pels nous fluxos d’informació electrònica obliguen a qüestionar-se funcions de la biblioteca pública. L’especialitat
com a servei d’informació és evident quan aquesta és en suport paper (oferim el suport, l’espai on s’ubica, l’horari per consultar, atenció a
l’usuari...). L’accés a la informació electrònica esdevé una tasca fàcil mitjançant els grans buscadors mundials. Tothom que disposi d’un
ordinador es converteix en el seu propi servei d’informació. (...)
Lluís Anglada. “Del llibre com a objecte a la lectura com a procés”.
BDIG (Biblioteques digitals i cooperació)
<http://bdig.blogspot.com.es/search/label/lectura>

L’any 2013 es van buscar activitats que permetessin una socialització de la lectura. D’una banda reforçant la
Tertúlia Literària i Menjamots (per als lectors infantils) i d’altra banda generant dues tertúlies noves: Let’s Read,
Filmosofia: cinema i pensament. També el programa Passaport literari, pensat per als més joves.

Objectius
Objectiu 1. Aconseguir crear un grup estable de 20-25 lectors presencials a cada un dels grups
(Let’s read i Filmosofia) a juny de 2014
Accions i recursos
1.1 Avaluar la dinàmica del 2013 de Let’s Read i Filmosofia.
1.2 Generar una llista d’idees per a dinamitzar els grups virtuals de Google+ Let’s Read i
Filmosofia.
Objectiu 2. Establir una rutina de prescripció lectora per al 2014, que garanteixi:
a) – 4 seleccions literàries el 2014 (en forma d’article al web; guia de lectura i exposició dels
documents a l’interior de la Biblioteca)
b) - 1 recomanació mensual, mínim, vinculada a les novetats de no ficció (Web i xarxes socials i
en paper per exposició)
c) – 4 seleccions musicals o de cinema al llarg del 2014 (en forma d’article al web; guia de
lectura i exposició dels documents a l’interior de la Biblioteca)
d) – 4 seleccions temàtiques a la sala infantil
Accions i recursos
2.1 - Fer un quadre anual de propostes de seleccions literàries i musicals i cinematogràfiques.
2.2 – Buscar persones externes a la biblioteca i de la nostra confiança per encarregar-lis
seleccions temàtiques .
2.3 – Reforçar la difusió en els barris amb menys afluència d’usuaris
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Línia estratègica 2 - La Biblioteca, espai útil: l’aprenentatge al llarg de la vida, i recursos
per a la vida quotidiana –
El municipi en les seves diverses competències, treballa per la formació permanent de les persones adultes. Ens proposem
realitzar un treball transversal entre el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSTEC) i el Servei
d’Orientació Professional, La Mongia. La Biblioteca La Biblioteca pel seu caràcter obert i generalista es converteix en una
plataforma generadora d’oportunitats per al col·lectiu ciutadà en general. En aquest sentit esdevindrà el servei que ofereix
cursos de formació bàsics i de nivell més avançat en competències tecnològiques per a l’activitat laboral i personal,
d’iniciació a l’empreneduria, també ens especialitzarem en recursos per a cerca de feina.

Objectius
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.
Accions i recursos:
-

Definir el projecte conjuntament entre el CSTEC i el Servei d’Ocupació de Cardedeu (octubre
2013/gener 2014)

-

Elaborar el temari, el calendari i cercar els formadors (gener)

-

Establir la forma de comunicar el projecte als cardedeuencs.

-

Reforçar la difusió de les activitats en els barris amb menys afluència d’usuaris

Agents externs implicats
- Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSTEC)
- Servei d’Ocupació

Línia estratègica 3 – Incorporar expressions diverses de la cultura a l’entorn biblioteca
(...) BURXEM: Es fa imprescindible que programem cultura per remoure consciències, per despertar inquietuds. Em fa
l’efecte que ara necessitem espais que ens proporcionin veus el més diverses possibles. Qui comença?
Carme Fenoll. “El decàleg de Carme Fenoll”. El Núvol, el digital de Cultura (20.09.2013)

Objectius
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.
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Accions i recursos:
-

Fer la programació anual infantil.

-

Fer la programació de les càpsules de fotografia.

-

Contactar amb As d’Arts per elaborar una proposta de dansa.

Agents externs implicats
-

As d’Arts, arts performatives de Cardedeu

-

Fotògrafs de Cardedeu

des. 2014

nov. 2014

oct. 2014

set. 2014

agost. 2014

jul. 2014

juny 2014

maig 2014

abr. 2014

març 2014

feb. 2014

gen. 2014

Cronograma Pla d'acció
2014
Biblioteca Marc de Vilalba

des. 2013

5 - Cronograma

Avaluació Let’s Read i Filmosofia
Establir criteris de dinamització
Seleccions literàries
Filmosofia
Let’s read
Recomanació de novetats
Seleccions literàries
Seleccions musica/cinema
Definir el projecte conjuntament entre el
CSTEC i el Servei d’Ocupació de
Cardedeu
Elaborar el temari, el calendari i cercar els
formadors
Comunicació i difusió del projecte
Cultura emprenedora
La Caixa d’eines tecnològiques
Càpsules de la supervivència
Activitat familiar de dansa
Activitat familiar de fotografia
Càpsules de fotografia
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Temporització

Objectiu 1

Recursos

Responsabilitats

Aconseguir crear un grup estable de 20-25 lectors presencials a cada un dels grups (Let’s read i
Filmosofia) a juny de 2014
Avaluar la dinàmica del 2013 de Let’s Read i i filmosofia

Des.

-

Equip

Google+

Des

-

Equip

Seguiment i avaluació

Llista de motius de baixa participació – Llista
d’idees de millora – Pre-avaluació al mes de juny

Llista d’idees per a dinamitzar els grups virtuals amb

Objectiu 2
Establir una rutina de prescripció lectora per al 2014, que garanteixi:
Fer un quadre anual de propostes de recomanacions

Des./gen

Cercar agents externs que elaborin seleccions

Des. Gen.

-

Equip
CH
CH + LP + FM
(Tasca

4 Seleccions literàries a l’any

Feb.+abr.+jul.+oct.

320 €

externalitzada)

1 recomanació de novetats al mes

Gen./des.

-

CH + SP + FM + LP
CH + LP + FM ( 2
seleccions

4 seleccions musicals i cinema

Feb.+abr.+jul.+oct.

160 €

externalitzades)

Feb. + abr. + jul. +
4 seleccions infantils

oct.

Seguiment i avaluació

La mesura d’avaluació la definirà l’assoliment, o
el fracàs dels objectius

FM + SP

Objectius 3/6
Generar 2 accions de divulgació de la cultura emprenedora - 1 taller/curs al mes de noves
tecnologies i ús de xarxes socials a la vida laboral i personal - 1 taller/ curs al mes d’iniciació
bàsica en l’ús d’Internet i les xarxes socials i cursos per a la cerca de feina - Contractar un
assessor per als dubtes tecnològics i de cerca de feina.
Definir el projecte conjuntament entre el CSTEC i el Nov./des. /gener
Servei d’Ocupació de Cardedeu

2013

CH + CSTEC + OC
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CH + LP + CSTEC +
Elaborar el temari, el calendari i cercar els formadors

Gen. 2013

-

OC
CH + LP + CSTEC +

Comunicació i difusió del projecte

Gen. 2014

OC

Seguiment i avaluació

El seguiment haurà de ser mensual degut a la
densitat del projecte. Els indicadors per a
L’avaluació seran: número d’inscripcions a cada
un dels cursos.

Objectius 7/8
Incorporar 1 activitat de dansa i una de fotografia en els tallers familiars de la Sala infantil.
- implantar la fórmula càpsules de fotografia per adults a la primavera/estiu.
Fer la programació anual infantil.

Des. 2013

SP + FM + CH

adults.

Gen./feb. 2014

CH + LP + SP

Seguiment i avaluació

Seran indicadors per a l’avaluació: la
programació i el nombre d’inscripcions a cada
una de les activitats

Elaborar el programa de càpsules de fotografia per a
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