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1- INTRODUCCIÓ
El conjunt de la col·lecció de tota biblioteca es va formant de manera continuada al llarg de la seva
existència. Als fons adquirits inicialment se’ls va afegint novetats editorials que responguin a la dinàmica
dels ciutadans que abasteix. El propòsit de la Política de Col·lecció és deixar per escrit els criteris i
procediments per a la renovació, manteniment i conservació de la col·lecció bibliogràfica de la Biblioteca
de Cardedeu, així com la descripció del fons que conté. La Biblioteca de Cardedeu com a àrea bàsica
d’informació ha de ser un servei útil per als ciutadans abastant-los d’informació actualitzada i de qualitat,
recursos per a la formació permanent i per a la cultura.

2- AUDIÈNCIA
Aquest document, elaborat pels tècnics de la biblioteca i consensuat amb l’equip de govern, va dirigit als
ciutadans de Cardedeu a fi que estiguin informats de les línies que segueix la direcció de la biblioteca en
la presa de decisions pel que fa al seu contingut bibliogràfic.

3- OBJECTIUS
•

Definir els criteris que aplicarà la direcció de la Biblioteca Marc de Vilalba per a la selecció i
compra dels documents. Així com definir els criteris d’expurgació i baixes.

•

Concretar el contingut documental de la Biblioteca Marc de Vilalba en funció de la seva missió.

•

Fer públics, i consensuats amb l’equip de govern, els criteris de selecció del contingut documental
de la Biblioteca Marc de Vilalba

4- MARC LEGAL I NORMATIU
•

Mapa de Lectura Pública de Catalunya i estàndards de Biblioteca Pública de la Diputació
de Barcelona. Estableixen que la Biblioteca municipal Marc de Vilalba és de mòdul L3
(Biblioteques locals amb una superfície mínima de 870m2 i una població mínima de 10.000
habitants). Segons això la Biblioteca de Cardedeu ha de tenir entre 2 i 2,5 llibres per habitant. El
còmput actual està en 2,2 llibres per habitant.

•

Conveni de gestió entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Cardedeu. La BMV forma
part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona. Xarxa liderada per la
Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació. En aquest sentit existeix un conveni de
gestió entre ambdues institucions, pel qual s’obliguen a aportar, ambdues parts, el 50% del fons
de manteniment anual total.

•

Política de desenvolupament de la col·lecció de la Gerència de Serveis de Biblioteques. La
GSB estableix els criteris de selecció de les col·leccions inaugurals i les de manteniment de tota
la xarxa de Biblioteques de Barcelona - Política de desenvolupament de la col·lecció de la
Gerència

de

Serveis

de

Biblioteques.

Barcelona:

Diputació

de

Barcelona,

2012.

http://www.diba.cat/biblioteques/documentspdf/pdc12.pdf [consulta 25 de març 2013]. En aquest
sentit hem de tenir en compte el seu compromís a l’hora d’establir els nostres criteris.
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5 – ELEMENTS D’ANÀLISI
5.1- La mesura dels préstecs
Com a eina per conèixer quins són els temes que interessen més als ciutadans de Cardedeu, disposem
de les estadístiques de préstec. Hem agafat les de l’any 2013 com a mostra per l’anàlisi.
El fons total que va sortir en préstec és de 50.453 volums i 3.029 revistes. En materials per adults, el
préstec de novel·la és més nombrós, seguits del cinema i documentals (DVD) i la música (CD). També
destaquen en quantitat els materials per a l’aprenentatge d’idiomes, sobretot l’anglès. Dins les ciències
aplicades els temes més demanats són els vinculats amb la medecina i les teràpies alternatives, cuina,
empresa, emprenedoria i publicitat. Les guies de viatge tenen tres èpoques a l’any que es demanen molt:
Setmana Santa, Estiu i Nadal. També destaca l’apartat de filosofia i psicologia; el préstec d’aquest darrer
apartat ha augmentat en els darrers anys a causa de la incorporació dels llibres d’autoajuda. L’altra
branca especialment sensible és el préstec de llibre infantil.

5.2- Els 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
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5.3- Estudi del municipi
Cardedeu té una extensió de 12,89 km², però amb una alta concentració de població: 1.425 h/km2. 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:
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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.

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.
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6. COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA I FONS DOCUMENTALS ESPECIALS
6.1- Aspectes generals
1

Disposa d’un fons de 40.185 documents . D’aquest, el 84% és de lliure accés als usuaris. El 16% restant
correspon al documents de magatzem i de col·lecció local en reserva.
Comparant el fons documental de la Biblioteca, amb la recomanació del Mapa de Lectura pública, veiem
que el volum de documents/nombre d’habitants, i la ràtio doc./habitant, és òptima en gairebé tots els
casos. Només estan per sota del que recomana l’estàndard els conceptes Música i imatge infantil i Títols
de diaris i revistes

Col·lecció de lliure accés a la

Municipis

Municipis

Biblioteca

de + 10.000 hab.

de + 20.000 hab.

Cardedeu

2,5

2

2,3

19.500

32.000

30942

Coneixements

10.700

17.600

17154

Ficció

4.900

8.000

8728

Música i imatge

3.900

6.400

5060

5.500

8.000

9243

Coneixements

1.900

2.800

2195

Ficció

2.600

4.000

6129

Música i imatge

1.000

1.200

919

25.000

40.000

40185

120

180

107

Biblioteca Marc de Vilalba
(Quadre 1)
Docs./hab. (ràtio municipal)
Fons general

Fons infantil

Fons total
Títols de diaris i revistes

6.2- FONS GENERAL
a)

Coneixements

Concentra el gran bloc de bibliografia que ofereix la biblioteca. La col·lecció general s’ubica al primer
pis, on també hi ha situada l’aula d’informàtica (Punt TIC). S’han creat tres fons especials:
FONS ESPECIAL D’OCUPACIÓ I EMPRENEDURIA. Fons creat per a respondre a les necessitats de
les persones que busquen feina: currículum, recomanacions per buscar feina a l’estranger,
entrevistes, emprenedoria, legislació laboral, etc.
FONS

ESPECIAL D’APRENENTATGE D’IDIOMES.

Reuneix material multimèdia pensat per a

l’autoaprenentatge d’idiomes. Català, castellà, francès, italià, portuguès, anglès, alemany,
rus, xinès, etc. Els idiomes europeus estan organitzats d’acord la classificació del Marc
Europeu Comú de Referència per a les Llengües. També hi ha una selecció de materials per
a l’alfabetització dels adults.
ARTESANIA

I TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES.

Reuneix tots els llibres relacionats amb les tècniques

manuals de les arts aplicades i les manualitats.

1

Dades de desembre 2013
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b)

Ficció. Aquesta secció reuneix novel·la (N), novel·la juvenil (JN), narrativa (N8), teatre (T8),
poesia (P8) i còmic (C), Llibres de lectura fàcil (LF), novel·les amb lletra gran (GN), novel·la en
versió original: alemany, anglès, francès, italià, portuguès, gallec, i basc. Val a dir que, des de
l’any 2013 s’han incorporat traduccions dins aquesta secció. Es destaquen dos fons especials de
novel·la:

NOVEL·LA

POLICÍACA I

NOVEL·LA ROMÀTICA

I ROSA.

Destacats de la resta

per facilitar la tria als lectors d’aquests gèneres literaris. Aquests fons
s’amplien amb la compra mensual de novel·la.

6.3- FONS INFANTIL
a) Coneixements. Selecció de llibre documental de tots els temes.

La llengua triada és

preferentment el català amb la finalitat de promoure’n la llengua i l’edició i facilitar, als nens i
nenes, l’ús per als treballs escolars. Val a dir que l’edició de llibre documental en català és força
escassa i en fa difícil l’adquisició

b) Ficció
1.1 El fons de Petits Lectors. Agrupa el volum de llibres per a no-lectors i en destaquem:
l’àlbum il·lustrat. Aquest fons està dividit en 6 subgrups temàtics:
RONDALLES: aquest espai hi ha contes populars, llegendes i faules, de
tot el món i totes les cultures; en suport paper i edicions per a infants,
però també recull antologies de rondallística editades per al públic adult.
HISTÒRIES

MERAVELLOSES:

és l’espai dels contes moderns i d’autor per a

infants. Històries fantàstiques, contes impossibles, ...Nascuts de la
fantasia d’un escriptor o d’un il·lustrador.
LA VIDA

DE CADA DIA:

recull contes d’autors moderns i el seu contingut té

una finalitat de suport a les emocions. Són històries relacionades amb la
vida quotidiana dels nens i nenes i tot allò que els pot passar: la família,
tenir un germanet, l’escola, els amics, la mort, els pares, els hàbits, etc.
DESCOBRIM EL MÓN: aquest espai recull aquells llibres amb finalitat educativa i d’aprenentatge
de diferents aspectes del món: les primeres paraules, els nombres, els
colors, les formes, la casa... Són els primers llibres documentals per a la
petita infància.
COMENÇO A LLEGIR: agrupa edicions de llibres pensants per als nens i nenes
que s’inicien en la lectura. Generalment estan editats en lletra lligada o de
pal o ambdues alhora
LLIBRES-JOC: llibres on mitjançant la imatge, o el text, o combinació
d’ambdós es fa una proposta de joc. Buscar persones o objectes dins una
imatge, llegir un text on les paraules estan substituïdes per una icona o dibuix, etc.
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c) I** - I***. Per a lectors de 8 a 14 anys. Reuneix la narrativa infantil d’autors de tot el món, tots els
gèneres i tots els estils literaris. Preferentment s’adquireixen en català o castellà en funció de la
llengua original; en català si es tracta d’una traducció.

d) Secció de música per a infants. Conté una selecció de cançoner infantil i cançó popular,
audiocontes i edicions adaptades per a infants de seleccions de musica clàssica. La selecció la
2

fem el personal de la biblioteca sobre una llista proposada per GSB . D’acord amb els
estàndards del quadre 4, la secció de cinema i música hauria de créixer més.

e) Cinema per a infants. Conté pel·lícules comercials infantils, però també cinema d’autor. La
selecció, en aquest cas la fem el personal de la biblioteca amb pressupost de l’Ajuntament i
també sobre una llista proposada per GSB

f) Racó de pares. Fons especial destinat a la literatura relacionada amb la maternitat i la paternitat
i l’educació i cura dels fills: embaràs, lactància, educació, escolarització, aficions, família, guies
d’excursionisme...

Municipis

Municipis

Biblioteca

de + 10.000 hab.

de + 20.000 hab.

Cardedeu

5.500

8.000

9243

Coneixements

1.900

2.800

2195

Ficció

2.600

4.000

6129

Música i imatge

1.000

1.200

919

(Quadre4)
Fons infantil

6.4- COL·LECCIÓ D’IMATGE I SO.
Conté música en CD i cinema en DVD, bàsicament. També hi ha altres suports, però son minoritaris i es
conserven perquè tenen importància com a col·lecció local: VHS, Casset i discs en vinil.
a)

Música. La selecció musical i cinematogràfica es fa des de la biblioteca a partir d’una preselecció
que fa Diputació de Barcelona (Pressupost Diputació de Barcelona) i també des de l’equip de
treball de la Biblioteca (Pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu). El criteri de selecció musical
es basa en tenir una representació genèrica de músiques de tot el món i folklòrica, clàssica,
gèneres musicals, música popular i bandes sonores. El suport és essencialment en disc
compacte.

b) El cinema, igual que la música es selecciona en base a una preselecció generada des de
Diputació de Barcelona. La part que seleccionem des de la direcció es destina a completar el
fons Esbarjo-Verdi. El suport és essencialment en DVD, just al 2013 hem començat a rebre BluRay.

2

Gerència del Servei de Biblioteques
1
0
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FONS ESBARJO-VERDI: conté les pel·lícules que s’han
anat

projectant

al

cinema

Esbarjo-Verdi

de

Cardedeu des de l’ inici. Les compres es gestionen
des de la Biblioteca a càrrec de pressupost de l’Ajuntament.
6.5- PUBLICACIONS PERIÒDIQUES I PREMSA
Diaris i revistes. Reuneix la premsa diària, la premsa local i les revistes temàtiques d’aparició periòdica.
3

La Biblioteca rep 102 títols de revistes de diferents temàtiques i 5 diaris . La selecció de les subscripcions
es fa

anualment des de la direcció de la biblioteca; aplicant criteris d’equitativitat pel que fa a

l’especialització temàtica de la revista i l’idioma (català i castellà).
El pressupost per a les subscripcions prové el 85% de Diputació de Barcelona i el 15% de l’Ajuntament de
Cardedeu. D’acord amb el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cardedeu i Diputació de
Barcelona, aquest pressupost ha d’anar tendint al 50% - 50% entre ambdues parts.

Títols de diaris i
revistes

Mun. +10.000 hab.

Mun. +20.000 hab.

Bib. Cardedeu

120

180

107

La Biblioteca, no conserva col·leccions hemerogràfiques.

Excepcionalment, i per criteris històrics,

conserva els següents títols: Serra d’Or, L’Avenç, Cavall Fort, Tretzevents; També les revistes: Faristol,
Bloc i Tantàgora especialitzades en literatura infantil, il·lustració i tradició oral. Per a la resta de títols se’ls
aplicarà el criteri d’obsolescència que estableix que cap revista estarà més de cinc anys a la biblioteca.

6.6- COL·LECCIÓ LOCAL
Conté la bibliografia que parla de Cardedeu i el Vallès Oriental i la bibliografia d’autors de la zona.
Destaquem d’aquest fons les estadístiques meteorològiques recollides pel senyor Pere Comas al llarg
d’una dècada.
•

Arxiu de premsa de Cardedeu iniciat des de la primera inauguració de la biblioteca.
(1957)

•

Hemeroteca històrica local. Revistes, de tots els temps, editades a Cardedeu municipi.
La llista de diaris i revistes locals es publicarà al web de la biblioteca

•

Bibliografia sobre Cardedeu i editada a Cardedeu

6.7- COL·LECCIÓ PATRIMONIAL
La Biblioteca de Cardedeu té una història de 60 anys. En aquest temps ha conservat materials amb un
cert valor patrimonial i sobre els quals el municipi no hi vol renunciar. La Biblioteca no adquirirà nous
materials, a no ser que puguin formar part de la col·lecció local. Només augmentarà aquest fons amb les
donacions esporàdiques de particulars. El fons bibliogràfic preservat a Magatzem prové de la mateixa
història de la Biblioteca i consta de:
3

Dades de l’any 2013
1
1
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•

83 exemplars d’edició anterior a l’any 1901.

•

exemplars de llibres editats en català fins l’any 1975.

•

En el mateix espai s’hi reserven determinats documents descatalogats que poden tenir un
interès cultural, històric o social.

7. ABAST DE LA COL·LECCIÓ
La constitució del fons bibliogràfic de la Biblioteca de Cardedeu segueix els principis del Manifest de la
Unesco sobre la biblioteca pública, que defineix aquest servei com a centre local d’informació que facilita
tot tipus de coneixement i informació al conjunt dels ciutadans. En aquest sentit ens cal abastir-nos d’un
fons bibliogràfic generalista que tingui en compte totes les edats i les situacions especials com per
exemple, les minories lingüístiques i persones amb necessitats lectores especials.
Com diu el Manifest de la Unesco, són fonamentals l’alta qualitat i l’adequació a les necessitats i als
condicionaments locals; la col·lecció d’una biblioteca ha d’anar en paral·lel a l’evolució de la societat,
reflectint les tendències actuals, la memòria de l’esforç i la imaginació de la humanitat.

7.1- Criteri de selecció d’adquisicions
7.1.1- Formes d’entrada de documents:
•

11 lots anuals provinents de Gerència del Servei de Biblioteques de la DB. Suposa el 50% del
pressupost anual destinat a la compra de llibres.

•

Compra directe de la Biblioteca mitjançant pressupost de l’Ajuntament. Suposa el 50% del total
del pressupost anual destinat a la compra de llibres.

•

El Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB). Programa d'ajuts a la producció editorial en català i
en occità i al foment de la lectura pública en català i en occità. Es gestiona des del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Suposa el 6,5% del total del pressupost anual destinat
a la compra de llibres.

•

Donatius de particulars i/o altres biblioteques.

7.1.2- Principis generals d’adquisició de documents

D’acord amb l’estudi previ efectuat, des de la Biblioteca de Cardedeu es prioritzarà la compra de:
•

material divulgatiu i assaig de la ciència, les ciències socials, i les ciències aplicades, de l’art i de
la literatura. i sobretot les formes d’expressió literària: novel·la, poesia i teatre. Donant especial
importància a la renovació permanent dels fons especialitzats de Aprenentatge d’idiomes, Món
Laboral, Artesania i Racó de Pares i Mares,

•

Materials de lectura per a la secció infantil i familiar

•

Materials per preparar l’accés a estudis superiors.

•

Literatura en totes les seves formes d’expressió: narrativa, poesia i teatre. També cinema per
completar la secció de Esbarjo-Verdi.

•

Material per a l’estudi de Cardedeu i la seva comarca

•

Llibres i altres documents d’autors de Cardedeu i vinculats a Cardedeu
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•

Material audiovisual per a la secció infantil a fi d’equilibrar els mínims que es proposen al Mapa
de Lectura Pública de Catalunya

•

Subscripcions de revistes a fi d’equilibrar els mínims que es proposen al Mapa de Lectura
Pública de Catalunya

Altres criteris a La decisió per seleccionar i adquirir documents respondrà a una valoració en funció dels
següents principis:
1)

Que responguin a la finalitat, la missió i els objectius de la Biblioteca: la formació, la informació i
la cultura. També en funció del pla d’acció dissenyat anualment i de les activitats associades a
aquest.

2)

Equilibri documental entre les diferents àrees del coneixement i en els diferents suports tant a la
sala general com a la sala infantil.

3)

La popularitat. Ens comprometem a adquirir més d’un exemplar de llibres molt sol·licitats pels
usuaris.

4)

Suggeriments dels usuaris mitjançant desiderates.

5)

Evitarem tenir documents altament especialitzats en una matèria.

6)

Cap document ha d’atemptar contra la integritat moral, espiritual, ni per condició de nacionalitat,
sexe,

Altres criteris:
1)

Llengua del document. Les llegües principals seran el català i el castellà, tant en obres de ficció
com de no ficció i obres de coneixement. Les altres llengües es tindran en compte per a l’àrea
del fons dedicada a les llengües, la literatura, l’aprenentatge d’idiomes i diccionaris. Per a la
selecció d’obres en català o en castellà els criteris seran els següents:
•

Ficció –Novel·la, còmic, narrativa, teatre, poesia-. S’adquiriran sempre en la llengua
original en el cas del català i del castellà. Les traduccions es compraran preferentment
en català.

•

No ficció – Llibre documental, manuals, assaig, tècnics, etc.-. Preferentment es
compraran en català. És difícil trobar un equilibri entre idiomes ja que l’oferta editorial,
en el cas de llibres de no ficció és majoritàriament en castellà.

2)

Nivell informatiu dels llibres documentals per a adults. Com a espai bàsic d’informació, el nivell
de les adquisicions respondrà sempre a un nivell informatiu i divulgatiu, sense descartar obres
bàsiques de les ciències humanístiques, artístiques i narratives; manuals bàsics i diccionaris
especialitzats de diferents àrees del coneixement; atles. Per norma general, s’inclouen els llibres
amb una especialització que correspongui a un nivell no superior de 1r de carrera universitària.
L’especialització correspon a les biblioteques universitàries.

3)

Duplicats. No és una finalitat de la biblioteca adquirir duplicats. Només es valorarà aquesta
possibilitat en els casos de forta demanda d’un títol concret i les lectures obligatòries escolars.

7.2- Participació dels usuaris
a)

Desiderates
Es fomenta la participació dels usuaris en l’adquisició de fons per la biblioteca gràcies a les
desiderates. Els usuaris poden recomanar la compra d’un document per part de la biblioteca, de
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qualsevol àrea i en qualsevol suport. En aquest cas, la direcció de la Biblioteca es reserva el dret
de decidir o no la compra.

b)

Donatius
La biblioteca accepta donatius de llibres, només si s’ajusten a les següents condicions:
•

Llibres, fulletons, fotografies o audiovisuals que facin referència a Cardedeu i als seus
habitants i documents patrimonials o d’especial interès. Aquesta tipologia de documents
ens interessa per completar el fons de la col·lecció local de Cardedeu.

•

Llibres amb continguts vigents.

•

Llibres en bon estat de conservació (antics i nous)

•

Material audiovisual (Excepte suport analògic)

•

Llibres de suport a les matèries de batxillerat i llibres de text de batxillerat en molt bon
estat.

No acceptarem:
•

Llibres de text escolars.

•

Llibres tècnics i/o científics amb més de cinc anys de vida.

•

Llibres i documents en mal estat de conservació (guixats, ratllats, desencolats, bruts,
trencats, empolsinats, etc.)

•

Enciclopèdies antigues.

L’Equip de la Biblioteca es reserva el dret de decidir el destí dels donatius. A aquest efecte els
donants signaran un documents autoritzant-nos a decidir el més convenient sobre els documents
donats.

7.3- Eines de Selecció
Les eines que s’utilitzen per a seleccionar i adquirir novetats bibliogràfiques pel fons són:
•

Catàlegs d’editorials.

•

Publicacions especialitzades, tant en format paper com en format digital.

•

Bloc especialitzats.

•

Bibliografia de novetats i bibliografies temàtiques del Servei d’Informació Selectiva.

7.4 Formes d’obtenció dels documents per part dels usuaris:
•

Préstec local a la nostra biblioteca o a qualsevol altra biblioteca de la Xarxa de Biblioteques
Públiques.

•

Préstec interbibliotecari amb la Xarxa de Biblioteques.

•

Préstec interbibliotecari amb biblioteques universitàries. Aquesta fórmula resulta cara i una
mica lenta (el transport dels documents és via correus).

1
4
Carrer del doctor Klein, 101 · 08440 Cardedeu · T: 938 711 417 · ae: b.cardedeu.mv@diba.cat · www.bibliotecacardedeu.cat

8- POLÍTICA D’ESPORGADA DE LA COL·LECCIÓ
El fons bibliogràfic de la Biblioteca es revisarà periòdicament amb la finalitat de detectar: documents
obsolets, deteriorats, perduts, duplicats. També per avaluar les mancances en determinades zones de la
classificació.

L’objectiu principal de la Biblioteca de Cardedeu és tenir un fons modern i actualitzat d’acord amb els nous
avenços, tecnològics, els moviments socials i culturals; també d’acord amb les novetats editorials; Cal
generar un fons bibliogràfic pertinent a les necessitats reals de les persones que l’han de fer servir i que
s’ajusti als tres eixos de treball de la Biblioteca: la formació permanent, la informació i la cultura.

Objectius específics d’esporgar
-

Detectar qualsevol material obsolet o en mal estat.

-

Detectar duplicats

-

Guanyar espai de prestatgeria.

Responsables de l’esporgada
L’esporgada la realitzarà la direcció i la bibliotecària, amb l’ajuda de la resta dels membres de l’equip.

8.1- Criteris per a l’esporgada:
a.

Criteris materials. Consideració de l’estat físic del document. S’entén que si està massa
deteriorat no es pot utilitzar adequadament.

b.

Duplicitat. Es retiraran de la sala els exemplars duplicats. Si estan en bon estat se’ls buscarà
una destinació (magatzem, donació, etc.)

c.

Documents mutilats. Es procedirà a restaurar-lo si és possible. En cas contrari es donarà de
baixa.

d.

Criteris quantitatius. Els entenem com a criteris quantificables, mitjançant dades i estadístiques
i que ens permetran decidir sobre la idoneïtat del document a la Biblioteca. Els principals seran:
Any de publicació, Número de préstecs, data del darrer préstec, duplicats a la biblioteca,
exemplars disponibles a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L’Any de
publicació, determinarà l’obsolescència de determinades obres. S’estableixen aquests criteris::
1. Guies de viatge: més de 5 anys, es considera que pot contenir informació errònia.
2. Informàtica: A partir de 5 anys. Valorant però, si encara pot tenir vigència en funció de
si existeix una nova versió que substitueix l’anterior, o si encara s’utilitza.
3. Obres de referència (Enciclopèdies i diccionaris). Caldrà valorar si disposem d’una
subscripció d’actualització contínua en línia.
4. Legislació i dret. Sempre que hi hagi una modificació legislativa
5. Obres científiques i/o tècniques: 10 anys de vida.
6. Obres de ciències socials: 10 anys de vida.
7. Obres de ciències de la salut: 10 anys de vida.

e.

Criteris subjectius. Són aquells que depenen de la persona que en fa la valoració, la seva
experiència i coneixements. A més, es tindrà en compte: l’adequació del document a la política
de desenvolupament de la col·lecció, actualitat de la informació, manca del valor del document,
accessibilitat de la informació, criteris educatius, criteris ètics i estètics.
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f.

Estat físic: es tindrà en compte que sigui possible llegir el document, que les pàgines no es
desenganxin o treguin, que no estigui mutilat, que no estigui escrit. Si és així, es retirarà del fons.

g.

Accessibilitat local: es valorarà en funció de l’existència a la Biblioteca, o no, d’altres
documents de la mateixa temàtica

h.

Accessibilitat: es considera necessari que a les Biblioteques de la comarca del Vallès Oriental
hi hagi almenys un exemplar.

i.

Adequació al fons: Si no és adequat a la col·lecció de la biblioteca, es retirarà.

j.

Qualitat de la informació: Mediocritat, mala enquadernació, informació no coherent ni
contrastada.

k.

Actualitat de la informació.

8.2- Destí dels documents esporgats
Com a norma general, els documents esporgats s’enviaran a la deixalleria, donat que en la majoria de
casos seran obsolets i deteriorats; En el cas de documents duplicats en bon estat, es valorarà la donació
o dipositar-lo a magatzem.
Els llibres antics dipositats a Magatzem formen part del Patrimoni bibliogràfic de Cardedeu i es
restauraran i conservaran.
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9- ANNEX
La Biblioteca Marc de Vilalba, un espai per a la informació, la formació i la cultura. Filosofia del
servei i mètode de treball a la Biblioteca MV

1. La Biblioteca com espai social
Concebem la Biblioteca com a espai municipal i públic de trobada, de debat, de coincidències... obert i
accessible a tothom. La nostra funció és la de facilitar, organitzar i revisar les condicions d’ús d’aquest
espai.

A l’hora, també, buscar la col·laboració i crear complicitats amb les entitats i associacions del

municipi; aporta sovint propostes de col·laboració creatives, idees per a la dinàmica social de la biblioteca.

2. La Biblioteca com a servei d’informació i espai per a l’aprenentatge permanent
El dret a la informació i a l’educació a totes les edats és un dret fonamental dels ciutadans. La Biblioteca
de Cardedeu ha d’esdevenir-ne el suport per la seva qualitat com espai de treball d’estudi i per disposar
de recursos i equipament informatius per als estudiants. La biblioteca garanteix la connectivitat social
oferint accés a la xarxa, recursos informatius i l’espai i l’equipament que la fan possible.
L’aprenentatge permanent al llarg de la vida ha esdevingut una necessitat per a les persones que volem
adequar-se a les exigències d’un món laboral en permanent canvi. Aquesta realitat han aportat un nou
tipus d’usuari adult

que busca materials i equips per iniciar nous aprenentatges o millorar els

coneixements adquirits.

3. Del llibre com a objecte a la lectura com a procés.
És la intenció, l’esforç, de cercar fórmules per centrar-nos en el procés lector. Ja sigui en el procés de la
lectura narrativa com en la lectura d’informació. En el futur veiem la funció dels bibliotecaris com a
mediadors entre l’objecte informatiu i el procés d’aprenentatge dels individus.

Missió de la Biblioteca Marc de Vilalba
La Biblioteca, com a servei d’informació local, vetlla per les necessitats i el gaudi en els objectius
individuals, grupals i/o corporatius, d’estudi, formació, informació i cultura; en un nivell més global
s’interessa per convertir aquest servei, d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal, en un punt de trobada
obert a tothom i en especial dels grups socials, entitats i associacions.

Visió de la Biblioteca Marc de Vilalba

La Biblioteca Marc de Vilalba és el referent formatiu, informatiu i cultural de Cardedeu. L’espai obert als
grups socials organitzats de debat i crítica social i política. El seu contingut s’adequa i millora
paral·lelament als avenços tecnològics. L’equip de la biblioteca n’és treballador i estudia i avalua la feina
del dia a dia per generar noves i creatives propostes de canvi.
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