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La Biblioteca Marc de Vilalba: introducció

La Biblioteca Marc de Vilalba ha fet aquest any 2002 el seu primer any com a
biblioteca informatitzada. La transformació vers les noves tecnologies de la informació
ha conduït cap a una millora en tots els processos tècnics més mecànics: préstec,
control d’entrada de revistes, catalogació de llibres, elaboració d’estadístiques, i la
tranquil·litat de tenir comunicació permanent entre la Central de Biblioteques i totes les
biblioteques de la xarxa.
La incorporació del nostre fons bibliogràfic al catàleg col·lectiu de la Diputació de
Barcelona1 en permet la consulta des de qualsevol punt, extern al servei, connectat a
Internet.
La informatització també ha donat la possibilitat d’accedir a recursos virtuals com: La
Hiperenciclopèdia –versió electrònica de l’Enciclopèdia catalana; base de dades
Ocenet; i les diferents connexions als butlletins oficials.
També, a l’hora de realitzar l’avaluació de rendiment del servei, la informatització ha
permès una major fiabilitat en el recompte estadístic dels usos: la comptabilització dels
préstecs anuals, dels usuaris de préstec, la tipologia dels usuaris, el control en el
nombre de carnets nous, etc. Encara, però, continuem comptant a llapis els usuaris
que entren a la biblioteca i també els usuaris d’Internet.
El canvi en la direcció de la Biblioteca Marc de Vilalba ha estat decisiva en la dinàmica
del servei. La jubilació de la Senyora Pilar Basquens, el mes d’agost, va iniciar una
situació d’impàs fins al mes de desembre, en què finalment va definir-se qui ocuparia
aquesta plaça.
Pel que fa a les activitats de difusió cultural durant l’any 2002 s’han mantingut activitats
ja iniciades l’any anterior: les tertúlies literàries i la col·laboració amb les escoles, val a
dir que amb molt d’èxit.

1

http://www.diba.es/biblioteques/default.asp
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1. La Biblioteca Marc de Vilalba: què ofereix?

La superfície total del servei és de 335 m² repartits en dues plantes. A la planta baixa
hi ha l’hemeroteca, el taulell d’informació i la sala infantil. A la planta primera, la sala
de matèries i espai per als estudiants.
El creixement continu de la població ha fet insuficient l’espai d’aquest servei.
L’ampliació de la Biblioteca és un projecte previst per l’Ajuntament de Cardedeu i que
es portarà a terme en breu.
Marc de Vilalba és dins el barri dels Estalvis i propera al casc antic de Cardedeu.
S’accedeix al servei a través d’un ampli pati ajardinat que s’està modificant per una
gran avinguda aquest any 2003, d’acord amb les reformes urbanístiques de la zona on
està ubicada.

1. 1.

Horari d’atenció

Habitualment el total d’hores d’atenció al públic és de 31 hores setmanals (de dilluns a
dissabte) dins el seu horari d’hivern i 25 hores setmanals (de dilluns a divendres) dins
l’horari d’estiu (de juny a setembre)

Horari d’hivern
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte

Horari d’estiu
de 16.30 a 20.30 h
de 16.30 a 20.30 h
de 16.30 a 20.30 h
de 10 a 13 i de 16.30 a 20.30 h
de 10 a 13 i de 16 a 21 h
de 10 a 14 h

de 16 a 21 h
de 16 a 21 h
de 16 a 21 h
de 16 a 21 h
de 16 a 21 h
Tancat

La Biblioteca s’ha mantingut oberta en el període de vacances d’estiu (juliol i agost),
Nadal i Setmana Santa. D’aquests últims tan sols hem tancat els dies festius i, dins les
festes de Nadal, el dia 24 i 31.
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1.2.

L’equip que hi treballa

En acabar el mes de juliol, la directora, Pilar Basquens, es va jubilar. Immediatament
va entrar a substituir-la Ruth Coderch, que va treballar-hi fins acabar l’any i mentre no
es resolgués el procediment de selecció per a l’interinatge. A finals de desembre es va
resoldre a favor de Carme Homs, que entraria a treballar-hi a partir de l’1 de febrer del
2003. Per tant, l’últim mig any ha estat una etapa de continuïtat de la feina iniciada per
Pilar Basquens. El servei ha estat atès pel següent equip:
 Gener 2002/juliol 2002. Pilar Basquens. Directora en les funcions de gestió,
supervisió i direcció del funcionament del centre amb dedicació de 37,5 hores
setmanals.
 Juliol 2002/desembre 2002. Ruth Coderch Matas. Va substituir Pilar Basquens en
les funcions de directora. I durant aquesta època de transició va portar a terme
tasques prou importants com: eliminació del catàleg manual, expurg dels reculls de
premsa, catalogació de pel·lícules (DVD i vídeo) i de gravacions musicals (cassets
i CD) i material informàtic en format CD-ROM. També va posar en funcionament el
taulell d’informació de las segona planta.
 Magalí Parra, que exerceix d’auxiliar de biblioteca conduint el taulell d’informació,
realitzant el préstec, fent carnets i el control d’entrada de revistes. Fou la persona
que va treballar en la informatització de la Biblioteca l’any 2001; és, per tant, una
bona coneixedora del programa informàtic de biblioteca i de tots els processos
tècnics.
 Isabel Vendrell intervé en diverses tasques: supervisa el manteniment de l’edifici,
dóna suport a totes les tasques que sorgeixen del treball diari: porta els processos
de segellat i folrat de llibres, confecció dels dossiers de premsa de la col·lecció
local, préstec interbibliotecari i préstec a domicili. Fou, durant el moment de canvi
en la direcció, qui millor coneixia la biblioteca i també els seus usuaris.

1.3.

Serveis

 Servei d’informació i orientació: el personal de la Biblioteca orienta els usuaris
en la recerca de la informació. A la vegada s’atenen les consultes que puguin
esdevenir-se per telèfon o correu electrònic.
 La consulta del catàleg des de l’ordinador de la sala (inaugurat l’any 2001)
es fa amb assiduïtat per la majoria de les persones, sobretot els i les més
joves.
 Telèfon i fax s’utilitzen constantment per respondre diferents consultes.
També és freqüent la comunicació via correu electrònic des de la nostra
pàgina web.
 Als panells de la Biblioteca s’hi penja tota la informació que hi arriba, si és
susceptible de ser interessant per als usuaris.
 La bústia de suggeriments és un canal mitjançant el qual detectem les
queixes dels usuaris.
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 El llistat de novetats mensual forma part de les activitats de difusió i
d’informació de la Biblioteca i és una eina demanada pels usuaris, així com
les bibliografies temàtiques d’autor.
 Servei de préstec: és el servei fonamental de la Biblioteca que, complementat
amb el servei de préstec interbibliotecari (PI) ens permet donar sempre una
resposta favorable als usuaris. El préstec a domicili és encara poc conegut i s’han
fet pocs serveis al llarg de l’any.
 Activitats d’animació i difusió cultural:
 El treball amb les escoles ha estat continu durant tot l’any 2002 i ha
permès acostar el servei als infants de Cardedeu.
 Les tertúlies literàries. És el segon any que es porten a terme i ja hi ha un
bon nucli de persones habituals a aquesta activitat.
 Servei de reprografia: amb la informatització han augmentat les prestacions
d’aquest servei. Junt amb la possibilitat de connectar-se a Internet s’ofereix també
la possibilitat de còpia en disquet. Continuem oferint el servei de fotocòpies.

1.4.

Fons documental

El 3 de gener de 2003 hi havia un total de 19.605 documents, desglossats en els
següents blocs:

Fons documental Bibl. Marc de Vilalba

7%

Adults (no ficció)

4%

Adults (ficció)

13%

48%

Infantils (coneixements)
Infantils (imaginació)

6%

Àudio/Vídeo

22%

Revistes

 Segons la població de Cardedeu l’any 2002 (13.167 habitants), la Biblioteca Marc
de Vilalba disposa d’1,4 documents per habitant.
 Només el 5,9% del fons bibliogràfic està exclòs de préstec (enciclopèdies,
diccionaris, atles, etc.). El 94,1% restant està disponible per a préstec.
 El fons àudio/vídeo tot i que representa el 4% del total, no prové de compra, sinó
d’obsequis de diferents publicacions periòdiques; per tant, no és un fons
seleccionat qualitativament.
6

Publicacions periòdiques
Estem subscrits a 75 títols de diaris i revistes; a més a més rebem també totes les
publicacions locals. Amb l’ampli ventall de títols pretenem cobrir totes les àrees del
coneixement.

Publicacions periòdiques ordenades
per temes
Premsa local
Premsa general

9 títols
7 títols

0. Cultura general
087.1 Revistes infantils

8 títols
6 títols

30. Grups socials
33. Economia
37. Ensenyament

5 títols
1 títols
4 títols

4. Llengües

1 títols

5/6. Ciència/Tecnologia
63. Bricolatge/Jardineria
64. Cuina/Salut
64. Labors
681. Informàtica

4 títols
3 títols
3 títols
4 títols
3 títols

77. Cinema
78. Música
79. Esports

3 títols
4 títols
7 títols

8. Literatura

4 títols

91. Geografia

6 títols

Col·lecció local
La col·lecció local s’organitza al llarg de 14 m lineals de prestatgeria i conté tota la
informació generada a Cardedeu, informació elaborada per gent de Cardedeu i
informació sobre la població. Els documents estan en suports diferents: paper (llibres,
revistes, fullets, opuscles, retalls de diaris...) magnètics (discos, cassets i vídeos).
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2. La Biblioteca Marc de Vilalba: avaluació del rendiment

2.1.

Socis i població

 Durant l’any 2002 hem fet el carnet de la Biblioteca a 1.202 persones. Actualment
hi ha un total de 1.588 socis (31 de desembre de 2002), que equivalen al 12% dels
habitants de Cardedeu.

Socis
Infants
Joves
Adults
Gent gran
Entitats

483
448
584
69
4

Socis de la Biblioteca Marc de Vilalba
fins al 31/12/02

0%
Infants

4%

30%

38%

Joves
Adults
Gent gran

28%

Entitats

Taula comparativa amb altres anys:
2002
1202

2001
386

2000
453

1999
545
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1998
656

2. 2.

Usuaris de la biblioteca2

 Al llarg de l’any 2002 s’han comptabilitzat un total de 22.942 usuaris.

Usuaris Biblioteca Marc de Vilalba 2002

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2.706
1.950

1.773

2.129

2.373
1.936

1.447

Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny

1.724 1.607

Jul.

Ag.

1.906

1.937
1.454

Set.

Oct. Nov. Des.





La mitjana és de 83 usuaris per dia de servei.
El 34 % d’aquests usuaris han demanat préstec.
El 7,6 % han fet servir Internet.
 Els habitants3 de Cardedeu ha visitat la Biblioteca un total d’1,7 vegades durant
l’any 2002.

Taula comparativa amb altres anys

Total anual

1998
25.516

1999
24.849

2000
22.845

2001
23.593

2002
22.942

Mitjana diària

92

90

83

85

83

Relació
usuaris/hab.

2,2

2,1

1,8

1,8

1,7

 A partir de l’estudi comparatiu dels últims cinc anys, s’observa que l’ús de la
Biblioteca va en funció dels grans canvis: setembre de 1997, la Biblioteca estrena
local; març 2001, informatització de la Biblioteca. Sembla, doncs, que l’any 2002
s’inicia amb tendència a l’estabilitat. Val a dir també que aquesta és una dada de
fiabilitat relativa, ja que els usuaris es compten a llapis (no disposem de comptador
a l’entrada); Això queda demostrat més endavant quan es dona la quantitat de
préstecs, el qual ha augmentat considerablement.
Qualsevol persona que ha anat a la Biblioteca, sigui quina sigui la seva activitat (consulta,
treball a la sala, préstec, informació, servei d’Internet...).
3 13.167 habitants l’ 1/1/2002, segons Idescat http://www.idescat.es.
2
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2.3

Usuaris de préstec4

 El total d’usuaris que han utilitzat el servei de préstec durant l’any 2002 es
comptabilitzen en 7.792 persones, que equivalen a una mitjana diària de 28
persones per dia de servei.
 Cada habitant de Cardedeu ha fet ús del servei de préstec una mitjana de 0,5
vegades durant l’any 2002.

Any
2002
7.792

Gen.

Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

619

611

575

864 719

470

615 617 630 806 747

519

Infants

2.010

188

201

168

219 169

124

149 139 147 220 182

104

Joves

1.478

159

138

115

156 130

81

105

115 132 152

103

Adults

3.648

235

238

249

417 368

208

302 328 315 381 343

264

Gent
Gran
Altres

635

31

33

40

71

50

56

59

58

52

72

66

47

21

6

1

3

1

2

1

0

0

1

1

4

1

92

 Els mesos en què s’ha utilitzat més el servei de préstec són: gener, febrer, abril,
octubre, novembre per als infants i joves; abril, maig, agost, octubre, novembre per
als adults; abril, juliol, agost, octubre, novembre per a la gent gran.

Perfils dels usuaris de préstec
 Els usuaris que han fet més préstec són els adults i, després, els infants.

Infants

2.010 usuaris

Joves

1.478 usuaris

Adults

3.648 usuaris

Gent Gran
Servei domiciliari

4

Perfil dels usuaris de préstec
0%

635 usuaris

8%

10

Biblioteques

4

Entitals

7

26%

Infants
Joves
Adults

47%

19%

Gent Gran
Altres

Usuari de la biblioteca que utilitza el servei de préstec.
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Taula comparativa amb altres anys

2002
7.792

2.4.

2001
9.796

2000
10.802

1999
9.397

1998
9.420

Servei d’accés a Internet

El servei d’Internet va començar a oferir-se l’any 2001.
 Durant el 2002 l’han utilitzat un total de 1.749 usuaris; això equival a 6 usuaris per
dia i a 1,3 usuaris per hora de servei.

Usuaris d’Internet 2002
Infants
Adults

1.749
310
1.439

 El servei d’Internet ha estat molt ben acollit pels usuaris, malgrat que a Marc de
Vilalba només comptem amb un ordinador connectat.
 Cal difondre l’opció: recursos electrònics de les biblioteques de la Xarxa, sobretot
la subscripció a l’edició d’Enciclopèdia catalana virtual coneguda amb el nom
d’Hiperenciclopèdia, la base de dades Ocenet i l’accés als butlletins oficials.
Sobretot a partir de sessions de formació d’usuaris per a grups escolars i altres.

2.5.

Préstec del fons documental

Durant l’any 2002 s’han fet un total de 15.062 préstecs, que equivalen a un moviment
de 55 préstecs diaris. Cada document de la Biblioteca ha sortit 0,7 vegades en préstec
durant l’any.
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A d ults (n o ficció)

P réstecs d el fo n s d o c u m en tal 2002

A d ults (ficció)

14%

0%

In fan ts (no ficció)

27%

2%

In fan ts (ficc ió)
V ídeo /À u dio /R ecu rsos
electrò nics

2 1%
7%

R evis tes

29%

A ltres

Adults
(no ficció)
4.049

Adults
(ficció)
4.406

Infants
(no ficció)
1.032

Infants
(ficció)
3.143

Vídeo, àudio...

Revistes

270

2.151

Taula comparativa amb altres anys

P r é s te c s d e l fo n s d o c u m e n ta l 1 9 9 8 /2 0 0 2
2 5 .0 0 0
2 0 .0 0 0

1 9 .2 3 7

1 8 .7 8 5

1 8 .3 1 5

1 7 .1 4 9

1 5 .0 0 0

1 4 .6 8 5

1 0 .0 0 0
5 .0 0 0
0
A ny 2002 Any 2001 A ny 2000 A ny 1999 Any 1998

 Observant l’evolució del préstec durant els últims cinc anys, es pot veure que
augmenta d’un any per l’altre, tot i que el nombre d’usuaris de la Biblioteca donin
un resultat a la baixa. Una de les causes de l’augment és la incorporació al catàleg
del material àudio i video (donatius de revistes); és un material que interessa molt
de treure en préstec.
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2.6.

Préstec interbibliotecari

 L’any 2001 la Biblioteca Marc de Vilalba només podia demanar llibres a d’altres
biblioteques, però no els podia oferir els seus. L’any 2002 el préstec
interbibliotecari (PI) ha estat complet.

Préstec interbibliotecari 2002
Rebut
Deixat

2.7.

277
60

Activitats d’animació i difusió cultural

ACTIVITATS
Hora del conte
Exposicions
Conferències
Visites escolars
Cursos i tallers
Tertúlies literàries
Altres activitats
Guies de lectura

OCASIONS
10
5
3
1
2
9
4
13

PARTICIPANTS
496
154
56
48
183
90

 L’activitat “L’hora del conte” està dirigida a grups escolars i és un incentiu per
apropar els nens i les nenes a aquest espai.
 Les tertúlies literàries han pres, aquest any 2002, una bona embranzida. El Cicle
dels sentits va ser molt interessant ja que es va lligar la literatura amb el cinema, i a
partir del tema inicial van sorgir noves iniciatives d’activitats. El mes d'octubre es
van reprendre l’activitat després del descans estiuenc; en aquesta ocasió es va
escollir com a tema central “La literatura de les autonomies” a fi i efecte de valorar
autors de l’Estat espanyol, tal vegada poc coneguts.
 La Biblioteca Marc de Vilalba forma com a membre actiu de la “Plataforma de
Participació Ciutadana i Intercanvi Cultural” al Barri dels Estalvis de Cardedeu.
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2.8. Calendari activitats 2002

Gener 2002
Dimecres 16
Febrer 2002
9 de febrer/22 de març
Dimecres 6
Dissabte 16
Març 2002
Dimecres 6
Dimecres 6
Dijous 14
23 de març/26 d’abril

20.15 Tertúlia literària dels sentits: l’oïda
Deplegable d’art: Gloria Izquierdo (Exposició
d’autor local)
20.15 Tertúlia literària dels sentits: l’olfacte
Sortida a l’Auditori de Barcelona. Dins el cicle
Tertúlies literàries dels sentits: l’oïda
10.00 7a Trobada literària per a escolars. Amb
l’escriptora Roser Ros
20.15 Pel·lícula: Como agua para chocolate. Dins el
cicle Tertúlies literàries dels sentits: el gust
20.30 Xerrada: “El que no sabem dels perfums”, a
càrrec d’Agustí Vidal Valls. Dins el cicle Tertúlies
literàries dels sentits: l’olfacte
Desplegable d’art: Dídac Miró. (Exposició d’autor
local)

Abril 2002
Dimecres 3
Divendres 5

15.30

Dijous 18
Dimarts 23

20.00
10.00
11.00
15.30

Dimarts 23
27d’abril/31 de maig

Desplegable d’art:
d’autor local)

Maig 2002
1 de maig/31 de maig
Dimecres 8

20.15

Dimecres 29

15.30

Dijous 30

20.00

Divendres 31

15.30

Juny 2002
1 de juny/2 d’agost

Tertúlia literària. Cicle de novel·les sobre els
sentits: el tacte
Vet aquí un conte, a càrrec de Rosa Maria
Pascual
Presentació del llibre: Les millors pàgines
Espectacle infantil amb la Cia Lapsus
L’Hora del conte per a les escoles
Emili

Fortea.

(Exposició

Exposició de poesies del V Concurs de poesia
infantil
Tertúlia literària. Cicle de novel·les sobre els
sentits: el tacte
“Vine a conèixer Mossèn Cinto”, a càrrec de
Carme Brugarola. Escola Mil·lenari
Tertúlia literària extraordinària a càrrec de
Baltasar Porcel: “Els meus contes i les passions
del món”
Vet aquí un conte. A càrrec d’Alícia Molina.
Escola Granés.
Desplegable d’art: Xavier Roget. (Exposició
14

Dimecres 5
Divendres 14
Agost 2002
3 d’agost/6 de setembre
Setembre 2002
7 de setembre/18 d’octubre
Octubre 2002
19 d’octubre / 22 de
novembre
Dimecres 2
Novembre 2002
Dimecres 6
Dijous 28
23 de novembre/ 28 de
desembre
Divendres 29
Desembre 2002
Dimecres 4
Dijous 12

d’autor local)
20.15 Projecció pel·lícula: Comer, beber y amar
9.30 Vet aquí un conte. Narradora: Rosa Maria
Pascual
Deplegable d’art: Maite Figarola. (Exposició
d’autor local)
Desplegable d’art: Lourdes Figuera. (Exposició
d’autor local)
Desplegable d’art: Joan Fernández Corzo.
(Exposició d’autor local)
20.30 Tertúlia. Cicle de les autonomies: Bernardo
Atxaga
Tertúlia literària. Cicle de les autonomies: Manuel
Rivas
20.30 Conferència de J. Julià: “La Poesia narrativa”
Desplegable d’art: Vanessa Illa. (Exposició
d’autor local)
Vet aquí un conte. Escola Mil·lenari
21.00 Tertúlia literària extraordinària a càrrec d’Esteve
Pujol: “La prosa de Verdaguer”
Vet aquí un conte. CEIP Corbella. 1er curs.
Narradora: Alícia Molina
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2.9.

Dades econòmiques

Despeses Ajuntament:
Personal auxiliar
Manteniment edifici
Activitats d’animació

15.988,07 €
14.057,08 €
3.055,03 €

Total 2002:

33.100,17 €

Despeses Diputació de Barcelona
Personal
Llibres
Subscripcions a diaris i revistes
Manteniment equip informàtic

54.043,43 €
11.953,33 €
4.194,40 €
25.138,00 €

Total 2002

95.329,16 €

Inversió total any 2002: 128.429,93 €

(21.368.942 pts.)

Despesa per habitant 2002
Despesa per habitant 2001

9,7 €
8,2 €

Despesa per usuari del servei 2002
Despesa per usuari del servei 2001

5,5 €
4,4 €

2. 10. La Biblioteca a la premsa
La programació de la Biblioteca s’ha difós a través de:






la cartellera de El 9Nou.
de l’Agenda Cultural del Vallès Oriental
Cardedeu: agenda d’activitats culturals i esportives.
Teletext de RTVC (Radio Televisió Cardedeu)
Cartells editats per la mateixa biblioteca.
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Articles on ha sortit referenciada la Biblioteca de Cardedeu:
 ”Canvis a la biblioteca de Cardedeu”. A. El 9 Nou (dilluns, 4 de febrer de
2002)
 “Més de 53.000 persones ja tenen carnet de les biblioteques de la
Diputació”. A: Revista del Vallès (15 de març 2002)
 “Punts de llibre amb els botiguers de Cardedeu”. A: El 9 Nou (dilluns, 22
d’abril de 2002), p. 31
 “Activitats culturals arreu: contes i altres actes a Cardedeu, Martorelles i la
Garriga”. A: El 9 Nou (dilluns, 22 d’abril de 2002), p. 31
 “L’escriptor Baltasar Porcel a la biblioteca”. A: El Nas (juliol 2002), p. 22
 “Verdaguer a la Biblioteca Marc de Vilalba”. A: El Nas (gener 2003), p. 23
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3. Conclusions

L’any 2002 ha estat el cinquè any de funcionament del servei en el nou emplaçament
al barri dels Estalvis. En aquell moment el nou espai i, més tard, la informatització van
atraure la curiositat dels cardedeuencs que volien descobrir els avantatges del nou
servei. Ara, després d’aquesta llarga temporada és evident el lleuger relaxament en
l’ús de la Biblioteca i el servei de préstec. Cal afegir-hi el fet que aquesta vila ha
crescut en aproximadament 2.000 habitants en cinc anys; val a dir, també, que durant
l’any 2002 la zona on està ubicada la Biblioteca ha estat en obres; s’han construït
edificis tot al seu voltant. La manca de llum al carrer i el mal estat dels carrers en
general per transitar-hi han estat un element dissuasiu.
Junt amb els habitants també han crescut els serveis, grups socials i associacions dins
la vila. Al llarg d’aquest any 2002, i ateses les circumstàncies, no ha estat possible
acostar-s’hi a fi de donar-nos a conèixer i oferir els nostres serveis.
El canvi en la direcció ha causat que l’any 2002 no hagi estat un any de noves
propostes, ans al contrari, hi ha hagut molta continuïtat en les activitats d’animació a la
lectura i de difusió cultural. La manca de noves propostes no incita els usuaris
potencials a acostar-se al servei per descobrir-lo.
Malgrat que no tenim un bon assortiment, els materials que més ens demanen són els
relacionats amb les noves tecnologies: discos compactes, CD-ROM, DVD, vídeo i
connexió a Internet. Aquest problema només es resoldrà quan, finalment, s’ampliï
l’edifici i tinguem espai per a aquests nous suports.
Dins les funcions com a servei d’informació, la Biblioteca no ha esgotat encara els
seus recursos; en part, per l’escassa preparació de les persones que hi treballem en
l’ús d’Internet i dels recursos virtuals als quals estem subscrits des de la central de
Barcelona i d’altra part perquè només disposem d’un ordinador de consulta a Internet.
La biblioteca tampoc ha iniciat encara la formació d’usuaris, tant per a grups escolars
com per als usuaris en general.
Caldria donar un impuls a les cartelleres decidint i buscant des de la Biblioteca la
informació que volem penjar-hi.
Dins el servei de préstec cal promocionar el préstec domiciliari entre els agents locals
susceptibles de conèixer els usuaris que se’n poden beneficiar: serveis mèdics,
assistenta social, educador social, etc. També el préstec a entitats cal promocionar-lo
des de la coneixença directa d’aquests grups socials.
Les activitats d’animació i difusió cultural estan molt ben orientades i ara només caldrà
buscar nous angles per dissenyar altres activitats que moguin públics diferents cap a la
Biblioteca.
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4. Objectius per al 2003

Objectius a llarg termini:
 Integrar la biblioteca dins el teixit social-associatiu i dins la dinàmica cultural de
Cardedeu, donant difusió de les noves activitats i serveis.
 Donar a la Biblioteca Marc de Vilalba una dinàmica orientada a atraure nous
públics cap a aquest servei. En especial, els pares i mares d’infants i persones
d’altres cultures.
 Donar un caire més lúdic a l’espai infantil.
Objectius concrets:
 Presentar el servei a les entitats de Cardedeu a la reunió anual del Patronat de
Cultura.
 Presentació del servei als centres d’ensenyament. La finalitat principal és trobar un
punt de coordinació entre ensenyament i biblioteca pública.
 Iniciar activitats obertes per a infants i famílies.
 Potenciar les activitats per a adults amb noves propostes.
 En la difussió de la lectura, realitzar seleccions bibliogràfiques temàtiques que
responguin a un criteri de qualitat.

Cardedeu, març de 2003

19

