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(Resum)

Dades del servei
Superfície: 335 m²
Plantes: 2
Punts de lectura: 57
Taulells d’atenció al públic: 2
Ordinadors públics d’accés a Internet: 1
Ordinadors públics d’accés al catàleg: 1
Fotocopiadora d’ús públic: 1
Fons documental (1/01/04): 19.575
Llibres (fons general): 14.397
Llibres (fons infantil): 4.184
Fons àudio (CD i+ cassets) i vídeo (vídeos i DVD): 994
Títols de revistes: 140
Horari:
de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h
de dijous a dissabte: de 10.00 fins 13.00 h
Hores de servei (estiu): 28,5 h/setmana
Hores de servei (hivern): 31,5 h/setmana
Resultats d’ús del servei el 2004
Usuaris: 27.223
Usuaris de préstec: 14.602
Usuaris d’Internet: 1776
Documents prestats: 19.592
Socis Biblioteca: 829
Dies de servei any 2004: 288
Hores de servei 2004: 1.543
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Activitats de dinamització i difusió cultural
Cursos



Creació de personatges literaris a càrrec de Ramón Montón. Curs de 10
hores que va seguir un grup d’onze persones al llarg de cinc sessions
iniciades al mes de febrer.



Seminari Formes i temes de la poesia contemporània. Seminari conduït per
Jordi Julià i que van seguir un grup de 12 persones al llarg de sis sessions
que van començar al mes d’abril.



Seminari El conte fantàstic –des de Hoffmann fins a cortàzar. Va començar
al mes de maig, fou impartit per Neus Rotger durant 5 sessions. Fou seguit
per un grup d’onze persones.



Curs de poesia Mètrica i versificació catalanes a càrrec de Carles Hac Mor
i Ester Xargay. Es va fer durant el mes de juliol com a activitat conjunta
entre el Museu-Arxiu Tomàs Balvey i la Biblioteca.
Curs Creació de literatura per a infants a càrrec dels professors Mercè



Company i Videns Espí. S’inicià el darrer trimestre del 2004 i fou seguit per
10 alumnes.
Tertúlies literàries: 9 sessions al llarg de l’any.



Trobades amb l’autor
 David Castillo. Va venir com a editor i crític de l’obra de Juli Vallmitjana
coincidint amb el fet que l’havíem llegit a les tertúlies literàries (abril).
 Miquel-Lluís Muntané. Va tancar el seminari de poesia contemporània,
impartit per Jordi Julià, presentant la seva poesia.
Conferències i presentacions de llibres



Presentació dels guanyadors del certamen “Les Millors Pàgines” (abril)



Conferència “Diàleg sobre la diversitat”, a càrrec de Manuel Delgado
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Conferència a càrrec de Corredor Mateos: “Salvador Dalí: el surrealisme



sóc jo” (desembre)
Conferència–recital sobre Miquel Martí i Pol coincidint amb la diada de



Sant Jordi.
Sortides
 Parc Güell: coincidint que a la tertúlia literària es va llegir Park Güell: utopía
de Gaudí de Josep M. Carandell i Pere Vivas
 Ruta Orwell a Barcelona: coincidint amb la lectura d’Homenatge a
Catalunya de Georges Orwell.

Activitats infantils


Vet aquí un conte: 9 sessions al llarg de l’any. Els dos primers trimestres vàrem
tenir la Sessi Sitjà com a narradora i, el darrer trimestre, la companyia
d’espectacles L’Os de la Música



Mags i magues, taller de màgia



La Quinzena de Tintín. Es va fer una proposta de joc sobre Tintín coincidint
amb l’efemèride.

Edició de guies de lectura



Contes amb gust de mar. Selecció de contes infantils relacionats amb el mar.
Es va fer com a material de suport a Vet aquí un conte... del trimestre
abril/juny.



Holocaust jueu. Selecció de narrativa que reflectís la Segona Guerra
Mundial i l’holocaust jueu. Per donar suport a la tertúlia literària del mes de
juny.



Mags i magues. Preparada per al taller de l’estiu.



Hergé. Coincidint amb la celebració de Tintín.



Creació literària: bibliografia. Selecció de materials de suport als cursos
d’escriptura (setembre).



Llibres amb música. Selecció de contes i llibres de coneixements infantils
sobre música. Es va fer per donar suport a l’activitat Vet aquí un conte...
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Salvador Dalí: selecció bibliogràfica. Selecció feta per a la xerrada de José
Corredor Mateos sobre Salvador Dalí.

Altres


Edició de la revista Espontaneismes que aplegava treballs fets pels
alumnes del curs de poesia del mes de juliol.
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Activitats de difusió cultural

Per a l’any 2005 la Biblioteca Marc de Vilalba vol continuar treballant en
la mateixa línia seguida el darrer any. La literatura i l’escriptura creativa, en
forma de cursos, seminaris i tertúlies literàries han de marcar l’esperit de la
biblioteca. Esperit que ha de transcendir els límits municipals.
Objectius per a les activitats per adults


Organitzar un taller d’escriptura i un seminaris de literatura per trimestre al
llarg de l’any.



Mantenir el bon funcionament de les tertúlies literàries incorporant
l’element “sortida literària”.



Destinar un màxim de 300 € anuals per a la compra de documents de
suport a aquestes activitats.

Volem que l’activitat familiar Vet aquí un conte... esdevingui una activitat
de periodicitat apresa pels cardedeuencs: han de recordar el tercer
divendres de cada mes a les sis de la tarda com el moment de “l’hora del
conte” habitual al poble. Amb l’hora del conte volem fer descobrir el plaer
d’escoltar, el plaer per sentir de viva veu històries que, els que hi posem
l’oïda, rebem i transformem a la nostra satisfacció.
Objectius per a les activitats infantils


Mantenir una mitjana de 25 assistents (infants) per sessió de l’hora del
conte.

Accions


Difondre a través de l’escola aquesta activitat mensual.



Mantenir el tercer divendres de cada mes per a la sessió de contes.



Organitzar l’activitat al voltant d’un sol tema: rondallística catalana.



Comprar bibliografia sobre el tema “rondallística catalana” per valor de
150 €.
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La col·laboració amb les altres entitats ha d’esdevenir de mica en mica un
fet quotidià. Però ens interessa sobretot esdevenir un servei de suport
bibliogràfic i informatiu que pot aportar un valor afegit a les seves
activitats culturals, educatives i socials. Cal estabilitzar la periodicitat en
les reunions amb els tres ens culturals de Cardedeu.
Objectius de cooperació entre entitats


Fer una reunió per trimestre amb el Centre Cultural, el Museu Arxiu i la
Biblioteca.

Escoles

Començarem a treballar amb escoles mitjançant una proposta didàctica per
als cicles d’infantil i d’ensenyament primari consistent a fer una visita
explicativa del contingut i el servei de biblioteca, és a dir, descobrir-los
l’ampli món de la biblioteca i del llibre als infants. El projecte, el dibuixarà
la Sessi Sitjà, mestre, narradora de contes i bona coneixedora de les
biblioteques.
Objectius per a les activitats infantils


Fer un mínim de 7 visites escolars de formació d’usuaris al llarg de l’any
dels cursos de P5 i 2n de cicle inicial.

Accions


Elaborar una proposta didàctica de formació d’usuaris per al cicle
inicial i educació infantil (desembre 2004).



Fer una reunió amb les escoles de Cardedeu per presentar el
projecte.



Establir el calendari de visites entre els mesos de febrer, març i abril.

Serveis
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Estudiarem la possibilitat de fer aules d’estudi nocturnes ja sigui a la
mateixa biblioteca o en algun espai adient que estigui en les condicions
adequades per als estudiants. Aquest any introduirem el servei d’ofimàtica,
ja que és una demanda feta amb insistència per part de tot tipus d’usuaris:
estudiants i adults en general.
Objectius per als serveis


Oferir a primers d’any el servei d’ofimàtica.
Accions



Sol·licitar a l’Ajuntament la compra de l’equip dins la partida
pressupostària de inversions.



Establir una normativa d’ús d’aquest servei.



Obrir el servei de Sala d’estudis nocturn.

Accions:


Elaborar un calendari de dates preferents.



Fer el pressupost de costos en personal.

Fons bibliogràfic

Un altre àmbit de treball és el fons bibliogràfic. Cal continuar fent la
revisió del fons documental, iniciada l’any 2003, destriant els documents
que poden donar-se de baixa dels que poden anar a magatzem i comprant
en cada secció títols actualitzats de cada una de les matèries. Cal, també,
revisar el fons bibliogràfic de col·lecció local per tal de fer-ne un estudi de
contingut i de reorganització. També cal, per a l’arxiu de premsa, un nou
quadre de classificació per, posteriorment, reorganitzar-lo.
Objectius per al fons documental
 Revisar tot el fons de ciències pures.

Accions
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Gener/juny 2005: revisar i destriar-ne els obsolets i/o vells dels que
poden anar a magatzem.



Llistar lot actualitzat bàsic.



Juliol/desembre: comprar lot bàsic (Invertir un mínim de 450 € en
l’actualització).

 Revisar tot el fons de col·lecció local.
 Catalogar informàticament els articles referents a aspectes locals
continguts en els programes de Festa Major i de la Fira de Sant Isidre.


Gener/març: revisar la col·lecció hemerogràfica local. Catalogar
informàticament els títols no catalogats i fer control d’entrada.



Abril/setembre: revisar la col·lecció bibliogràfica local.



Fer una llista d’aquest fons (títol, editors, contacte amb editors, etc.)

 Octubre: revisar el fons bibliogràfic i multimèdia local.
 Juliol/setembre: acabar el buidatge d’articles de premsa del
setmanari El 9 Nou i El Vallès.


Demanar l’ajuda d’un voluntari de prestació social per al període
d’estiu.

 Establir el quadre definitiu de l’arxiu de premsa.
 Establir una política de col·lecció local.

Nou projecte

Aquest any, i preveient que l’any 2005 serà l’any de l’ampliació de la
Biblioteca Marc de Vilalba, treballarem conjuntament amb la Regidoria de
Cultura per definir un model de projecte de biblioteca per a Cardedeu que
es posaria en marxa en el moment d’estrenar el nou edifici.
Objectius per al nou projecte
 Tenir en finalitzar l’any el primer esborrany del projecte de treball de
la biblioteca.

Accions:



Reunir-me un cop al mes amb la Regidora de Cultura.
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Dades del servei
Superfície: 335 m²
Plantes: 2
Punts de lectura: 57
Taulells d’atenció al públic: 2
Ordinadors públics d’accés a Internet: 1
Ordinadors públics d’accés al catàleg: 1
Ordinadors públics d’ofimàtica: 1
Fotocopiadora d’ús públic: 1
Fons documental (1/01/05): 16896
Llibres (fons general): 16641
Llibres (fons infantil): 4725
Fons àudio (CD i+ cassets) i vídeo (vídeos i DVD): 1073
Títols de revistes:
Horari:
de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h
de dijous a dissabte: de 10.00 fins 13.00 h
Hores de servei (estiu): 28,5 h/setmana
Hores de servei (hivern): 31,5 h/setmana
Resultats d’ús del servei el 2005
Usuaris: 28179
Usuaris de préstec: 12059
Usuaris d’Internet: 1697
Documents prestats: 21248
Socis Biblioteca: 809
Dies de servei any 2005: 281
Hores de servei 2005: 1505,90
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L’equip que hi treballa
L’equip és format per tres persones :


Carme Homs Padrisa, que exerceixo de directora de la biblioteca des de l’1 de
febrer de 2003.



Magalí Parra, que exerceix de tècnica auxiliar de biblioteca. Condueix el taulell
d’informació, fa el préstec, carnets i el control d’entrada de revistes.



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.

Ens reunim un cop al mes per parlar del funcionament de servei, dels problemes que
sorgeixen en el dia a dia i de les necessitats detectades; també és en aquestes trobades
que s’informa del que s’ha parlat a les reunions amb la regidora de Cultura, Isabel Borràs,
o bé a les reunions comarcals

Serveis
Servei d’informació i orientació



l’Institut d’Edicions

de

la Diputació de Barcelona / Centre d’Informació i

Documentació Oficials (IED/CIDO). La Biblioteca està subscrita a aquest servei, que
ens manté puntualment informats de tota la normativa i licitacions locals i
convocatòries a oposicions en diversos especialitzacions. Les convocatòries a
oposicions s’envien a les persones que ens ho han demanat. Aquest any ha estat de
proves. No s’ha fet, encara, difusió d’aquest servei; al llarg de l’any hem atès 11
persones i s’han reenviat aproximadament 130 correus a persones interessades en els
següents temes: oposicions a biblioteques i arxius i oposicions a ensenyament i
assistència social.


Servei Especialitzat d’informació del Patronat Català Pro Europa. El darrer trimestre del
2005 vàrem començar a rebre informació sobre projectes europeus, joventut,
notícies, estudis, convocatòries, programes, presentacions de llibres, i altres
informacions susceptibles de ser d’interès per als usuaris de la biblioteca pública.
Aquesta informació s’imprimeix i es penja al taullell d’anuncis del segon pis. Tampoc
no s’ha fet difusió d’aquesta informació
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Servei de formació d’usuaris. Malgrat que encara no s’ha fet una programació
estable de formació d’usuaris, s’han atès les peticions d’aquells grups que ens ho han
demanat:
1.

Llar d’Infants Can Serra. 28 infants de 2 i 3 anys (mes d’abril)

2.

Llar d’Infants Tàbit. 28 nens de 2 i 3 anys (mes de maig)

3.

Grup d’estudiants adults de l’Anna Almansa: 8 persones immigrades (mes de
setembre)

4.

Grup d’adults del Programa de garantia social (7 persones)

Servei d’accés a Internet
A finals d’any va quedar instal·lada definitivament l’ADSL per als ordinadors públics
d’accés a Internet. Els usuaris han notat la millora del servei ràpidament.

Ús d'Internet

Usuaris

hores servei

Rendiment
servei

2002

1749

1371

63,70%

2003

1821

1501

60,60%

2004

1776

1543

57,55 %

2005

1697

1506

56,34 %

Tipologia segons l'edat dels usuaris d'Internet

Gent gran; 101
Infants; 317

Joves; 285

Adults; 994
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Servei d’ofimàtica
El servei d’ofimàtica està compost d’un únic ordinador comprat per l’Ajuntament de
Cardedeu. No té connexió a Internet. Només disposa dels programes d’Office. És molt
utilitzat pels estudiants de primària i de secundària i en època escolar.

Ú s d el servei d 'o fim àtica
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Tipologia segons l'edat dels usuaris d'ofimàtica

Gent gran; 7
Adults; 13

Infants; 87
Joves; 55
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Servei d’aula d’estudis
Sala d’estudis nocturna hivern 2004/2005
Aquesta fou la primera experiència de sala d’estudis a la Biblioteca de Cardedeu. Es va
fer un torn matinal i un torn nocturn a petició de l’Assemblea d’Estudiants de Cardedeu.
El calendari que s’establí a manera de prova fou:
 Del 20 de desembre fins al 5 de gener: dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 13 h.
 Del 10 al 27 de gener: dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 13 h i de dilluns a dijous de 20.30

a 24 h.

Afluència Sala d'estudis hivern 2004/2005
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Al llarg del servei d’aula d’estudi d’hivern 2004/2005 van passar 346 estudiants. Es va obrir
durant 30 dies amb un total de 96 hores de servei.
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Sala d’estudis primavera 2005
Es va establir un horari exclusivament de nit de dilluns a dijous de les 20.30 h a la 1h. Es va
iniciar el 23 de maig fins al 7 de juliol. Al llarg dels 28 dies que va durar l’aula d’estudis es
van oferir 126 hores de servei. L’encarregada del servei fou la Pilar Ors contractada per a
l’ocasió. El servei fou utilitzat per 378 persones.
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Sala d’estudis d’hivern 2005/2006
En aquesta ocasió l’aula d’estudis va començar el 27 de desembre de 2005 fins al 9 de
febrer de 2006. Els horaris eren:
Matí: dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 13 h
Nits: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 20.30 a 01.00 h

A diferència de l’any anterior, el servei no va començar fins passades les festes de
Nadal i de Sant Esteve, ja que l’experiència va mostrar que, abans d’aquestes
festes, no hi havia massa afluència. El servei ha estat en actiu al llarg de 26 dies
amb un total de 177 h de servei i l’han utilitzat 557 estudiants. Aquestes dades ens
indiquen una mitjana diària de 21,5 estudiants.

Aula d'Estudis Hivern 2005/2006
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Una dada rellevant és que molt pocs estudiants han aprofitat l’aula d’estudis fins
a la una de la matinada. Per a un altre any es pot pensar a reduir l’horari.
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Activitats de dinamització i difusió cultural
Cursos


I tu, on poses la coma? Curs de puntuació gramatical per a adults, impartit per Alícia
Molina, professora de català a secundària. El curs va durar 10 hores al llarg dels
mesos de gener i febrer i va ser seguit per un grup de 8 persones. Al final del curs es
van editar els treballs en una revista.



Creació de literatura per a infants (II i III). A càrrec de Mercè Company i Videns Espí.
Era la continuació d’una primera part impartida al llarg del darrer trimestre del 2004 i
fou seguit per 16 persones. Era un curs de 40 hores impartides al llarg del primer i
segon trimestre del 2005.



Seminari Borges i Cortázar, a càrrec de Neus Rotger. A partir de lectures concretes
d’aquests dos autors els participants van poder parlar, discutir i descobrir nous
aspectes literaris de Jorge Luis Borges i Julio Cortázar. Seminari seguit per 10 persones.
Les trobades es van fer al llarg dels mesos de febrer i març



Curs–taller de poesia. Aprendre a escriure poesia. Mètrica i versificació catalanes. El
curs es va fer al llarg de 5 tardes del mes de juliol a càrrec de Carles Hac Mor i Ester
Xargay. Curs seguit per 12 persones



Curs de novel·la juvenil. A càrrec de Mercè Company. En la planificació d’aquest
curs es va preveure que tingués una durada de un curs sencer; va començar el mes
de setembre de 2005 i acabarà el mes de juny de 2006.

Trobades amb l’autor


Mots amagats i gats amigots: jocs de paraules per a adults amb en Màrius Serra.
Activitat organitzada conjuntament entre la Biblioteca i la recentment creada
associació L’Art d’Escriure. Es va fer en una aula del CEIP Mil·lenari de Cardedeu el
mes de maig.



Marta Pessarrodona. Presentada per en Jordi Julià, tots dos van parlar de la seva
poesia i de la seva darrera obra, la biografia de Mercè Rodoreda i Caterina Albert.
L’acte es va portar a terme el mes de juny.



Què ha de dur un escriptor a la maleta? A càrrec d’Isidre Grau, que va parlar del seu
darrer llibre La maleta de l’escriptor a un públic que majoritàriament assisteix als
cursos d’escriptura que organitza la Biblioteca i l’Associació L’Art d’escriure. La
xerrada es va fer el mes de desembre.
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Tertúlies literàries
Són de caràcter mensual, el primer dimecres de cada mes i coordinades per la Maica
Meseguer fins al mes de juny, i per en Raimon Portell a partir del mes de setembre. Al llarg
de l’any es va llegir:
 El

tercer home de Graham Greene

 Un

tranvia a SP d’Unai Elorriaga

 Pedro

Páramo de Juan Rulfo

 L’amant
 Últimas
 El

de Brecht de Jacques Pierre Amette

tardes con Teresa de Juan Marsé

curiós incident del gos a mitjanit de Mark Haddon

 Persuasió

de Jane Austen

Tertúlies poètiques
A partir del curs de poesia del mes de juliol va sorgir la idea de fer trobades poètiques
periòdicament, coordinades pel Carles Hac Mor i l’Ester Xargay. La programació que van
presentar oferia a cada trobada parlar alhora de dos autors que tinguessin certes
similituds en la seva manera d’entendre la poesia. Les sessions es van organitzar al voltant
dels poetes següents:


Víctor Sunyol i Samuel Beckett

 Antoni
 Anna

Clapés i Nicole Brossard

Aguilar-Amat i Gertrude Stein

Presentació de llibres


Sentir i crecer. El crecimiento emocional en la infancia: propuestas educativas. De
l’autora de Cardedeu Sílvia Palou i editat per l’Editorial Graó. Presentació feta el mes
de gener.



Ecocupido de Marc Viader i Pericas. Presentació feta el mes de maig



Català per a adults. Materials per a l’aprenentatge del català. Sessió informativa per
part de la Biblioteca i el Servei de Normalització Lingüística de Cardedeu de la
selecció feta a finals d’any.

Conferències
D’acord amb el programa de l’Any del Llibre i la Lectura per a Cardedeu vàrem triar dues
conferències que es van fer al Centre Cultural del municipi, ja que té una major capacitat

9

B i b l i o t e c a

M a r c

d e

V i l a l b a

de públic. Ambdues conferències es van oferir als Instituts de secundària com a activitat
per als seus alumnes.


El tresor ocult de les paraules a càrrec de Màrius Serra. (Octubre)



Mi visión del mundo d’Albert Einstein a càrrec de Jorge Wagensberg. (Octubre)

Hora del conte
S’han fet 9 sessions de l’hora del conte al llarg del 2005. De gener a juny i d’octubre a
desembre tots els tercers divendres de cada mes a les 18 h. Aquest any s’ha buscat com
a fil conductor de les sessions el Verro de Cardedeu (Personatge de foc local). Els
narradors han estat: Sessi Sitjà, Albert Estengre i Alícia Molina. Han participat en aquesta
activitat una mitjana de 55 infants per sessió.

Tallers infantils
Aquestes sessions es van fer a l’estiu i es van oferir en exclusiva als nens i nenes del casal
d’Estiu de Cardedeu.


De la Terra a la Lluna… Vet aquí mil històries. Una sessió de contes a partir d’un
recorregut per les novel·les de Jules Verne que ens ofereix una visió global de l’obra
de l’autor i un passeig pels mons de la fantasia. A càrrec d’Albert Estengre.



El misteri de l’animació a càrrec de la companyia Drac Màgic. Taller que oferia un
recorregut sobre la tècnica i la història del cinema d’animació.



El món màgic d’Andersen a càrrec de Marimar Quadras. Espectacle–taller sobre el
món de Hans Christian Andersen

Altres activitats


Santa Joana dels Escorxadors Sortida al Teatre Auditori de Granollers per veure
aquesta obra de teatre de Bertold Brecht el mes d’abril. Es va aprofitar aquest
espectacle per la la coincidència amb la tertúlia literària on es parlava de L’Amant
de Brecht.



Lectura pública de la novel·la Solitud de Víctor Català. L’Onze de Setembre, i
coincidint amb el centenari de la primera edició d’aquesta novel·la, es va fer una
lectura en veu alta al llarg de 7 hores. El text va ser arranjat per l’escriptora Maria
Mercè Roca i l’Institució de les Lletres Catalanes per ser llegit al Parlament de
Catalunya el 23 d’abril de 2005. La ILC ens va cedir el text per ser llegit per la Diada
de Catalunya. Van participar-hi 56 lectors d’entre els quals destacava la poetessa
Marta Pessarrodona.
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Edició del punt de llibre Sant Jordi 2005. Il·lustrat i dissenyat a càrrec d’Eva Clay i
Maica Meseguer



Edició de la revista I Tu, on Poses la Coma?, que aplegava els treballs fets al curs que
portava el mateix nom i fet a primers d’any



Edició del segon número de la revista Espontaneismes. Resultat del taller de poesia
fet al mes de juliol per Carles Hac Mor i Ester Xargay.



Presentació del Llibre Històries d’amor de Víctor Busquet. Només es va cedir l’espai.

Col·laboració amb entitats
Hem col·laborat amb altres entitats per portar a terme accions conjuntes:


Institut Manel Raspall i Institut El Sui. Les dues conferències El tresor ocult de les
paraules a càrrec de Màrius Serra i Mi visión del mundo d’Albert Einstein a càrrec de
Jorge Wagensberg.



Associació L’Art d’Escriure per la trobada amb l’autor Màrius Serra per a la xerrada:
“Mots amagats i gats amigots: jocs de paraules per a adults” i la xerrada amb l’Isidre
Graurealitzada el mes de desembre



Casal d’Estiu de Cardedeu per als tres tallers infantils: De la Terra a la Lluna… Vet
aquí mil històries, El misteri de l’animació i, per últim, El món màgic d’Andersen

Fons documental
L’actuació sobre el fons documental durant l’any 2005 ha estat el següent:


Expurgada de documents de l’apartat d’art, el de literatura i geografia i història i, per
últim, ciències aplicades.



Centralització de les compres per completar la col·lecció sobre aprenentatge del
català i respondre les desiderates dels usuaris. Es va destinar el pressupost de
“Compra directa” de la Diputació de Barcelona. En total 553 €.



Compra d’obres de referència. Actualització propiciada per una partida extra de
Diputació de Barcelona de 6.000 €.

Es veu molt necessària l’actualització del fons infantil: cal incorporar-hi a més de llibres,
nous suports documentals: CD, CD-ROM, DVD, etc.
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Col·lecció local
S’han fet diverses intervencions en aquest fons; la nostra finalitat és que quedi totalment
incorporat al catàleg col·lectiu. S’ha revisat tot el fons bibliogràfic; s’ha separat
l’hemerografia local de la resta de documentació i s’han catalogat aproximadament 58
títols. Val a dir que la majoria dels títols no són col·leccions completes. També s’han
catalogat els programes de la Festa Major de Cardedeu, Fira de Sant Isidre i Fira de Nadal
i del Torró artesà. D’aquesta documentació s’ha incorporat aproximadament 80 articles
al catàleg col·lectiu. S’ha revisat tot el fons bibliogràfic procurant que tot quedi
informatitzat i preservat per a la seva conservació.
S’ha acabat la classificació per a l’arxiu de premsa.

“La Paradeta”
És un petit espai on s’ofereixen llibres de segona mà a 1€ i a 0,50 €. Aquests llibres
procedeixen de donacions particulars o de llibres duplicats de la biblioteca. Dels ingressos
es compren nous documents. Al llarg d’aquest any s’han ingressat sota aquest concepte
188 €.
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Socis i població
Actualment hi ha 4.128 usuaris amb carnet de la Biblioteca, dels quals 809 s’han fet al llarg
de l’any 2005.

1062

Infants

1099

Joves

1768

Adults

181

Gent gran
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Usuaris de la Biblioteca i usuaris de préstec
L’any 2005 s’han comptabilitzat un total de 28.179 usuaris, xifra que correspon a una
mitjana diària de 100 usuaris/dia.

Taula comparativa amb altres anys

Usuaris

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25.516

24.849

22.845

23.593

22.942

24.793

27.223

28.179

92

90

83

85

83

86,3

87

100

9.420

9.397

10.802

9.796

7.792

8.628

14602

12.059

11.317

11.676

12.078

12.635

13.167

13.870

14.300

15.018

2,2

2,1

1,8

1,8

1,7

1,7

1,9

1,8

biblioteca

Mitjana
diària

Usuaris de
préstec

Habitants

Nombre de
visites a la
Bib x cada
habitant

A partir dels valors que identifiquen el nivell d’ús de la biblioteca, es pot veure que segueix
una tendència a l’alça els darrers dos anys. Les causes rauen en l’augment de població,
la situació estratègica de l’edifici i les activitats de dinamització que ens han aportat nous
usuaris. La presència sovintejada en els mitjans de comunicació (RTV Cardedeu) i premsa
locals (El 9 Nou, Revista del Vallès i El Nas de Cardedeu), han actuat com a difusors
eficients de la biblioteca.
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Servei de préstec
Han utilitzat el servei de préstec al llarg de l’any 2005 un total de 12.059 persones i han
sortit de la biblioteca 21.248 documents en préstec.

Anys

2001

2002

2003

2004

2005

Usuaris

9.796

7.792

8.510

14.602

12.059

Doc. prestats

---

15.062

17.211

19.592

21.248

Tipologia dels documents prestats l'any 2005

1237

132

5297
4593

268

2162
5629
645
179
75
1031
Ficcio-adults
Revistes-adults

No ficció-adults
Revistes-Infantils

Ficció-DVD
Ficció-Infantil

No ficció-DVD
No ficció-Infantil

CD
DVD-infantil

CD-ROM i MM

Préstec interbibliotecari
El préstec interbibliotecari és el servei en virtut del qual els usuaris poden obtenir
documents que no són a la seva biblioteca d’origen.
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2005

Rebut

277

320

564

574

Deixat

60

133

148

209

Préstec interbibliotecari
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Analitzant-ne els valors es pot veure que el volum de documents rebuts
(demanats a altres biblioteques) ha augmentat molt els darrers dos anys. Una de
les causes és que s’han fet serveis especials de préstec per a grups concrets de
Cardedeu:


Associació L’Art d’Escriure. S’han demanat llibres per als cursos que
imparteixen.



IES El Sui i IES Manuel Raspall. S’han demanat els llibres de lectura dels
alumnes.

Però també se’n pot fer una anàlisi en sentit negatiu afirmant que ha augmentat
la població i, per tant, també s’ha diversificat la demanda, però no ha
augmentat la capacitat de la biblioteca. Malgrat tot, any rere any, es deixen més
llibres a usuaris d’altres biblioteques, fet que ens indica que l’adequació
progressiva que s’està fent del fons documental és bona.

Préstec interbibliotecari 2005
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Participants en les activitats

ACTIVITATS

OCASIONS

PARTICIPANTS

Hora del conte

9

495

Presentacions de llibres

3

50

Conferències

2

627

Cursos i tallers

6

317

Tertúlies literàries i tertúlia poètica

12

215

Aula d’estudis

3

1281

Tallers infantils

3

80

Lectura pública de Solitud

1

70

Visites de grups

3

75

Difusió del servei
Edició de seleccions bibliogràfiques



La llista de noves adquisicions bibliogràfiques. S’han editat 12 llistes numerades per
temporada: primavera, estiu, tardor i hivern. La valoració que n’hem fet és que cal
fer unes llistes de noves adquisicions més atractives i buscar maneres de difondre-les
per mitjà informàtic.



Seleccions temàtiques. Les seleccions temàtiques es fan, generalment, coincidint amb
algun acte concret a fi de reforçar-ne l’aspecte informatiu o bé per fer difusió d’un
tema, un autor, un gènere, etc. Aquest any hem editat:


Elfriede Jelinek. Bibliografia de les novel·les traduïdes al català i al
castellà.



Pedagogia. Selecció de les darreres novetats (abril/juny 2005).
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Infància, família, educació especial i psicologia infantil. Darreres
novetats (abril/juny 2005).



Art d’escriure. Darreres novetats (febrer 2005)



Marta Pessarrodona. Bibliografia de la seva obra en ocasió de la
seva visita a la Biblioteca el mes de maig.



Carles Hac Mor i Ester Xargay. Selecció de poesia dels autors.



Prevenció d’incendis forestals. Recomanació de pàgines web.



Els més llegits. Responia a una selecció dels llibres més llegits a la
Biblioteca de Cardedeu al llarg del primer semestre de l’any. Es va
fer el mes de juny per recomanar lectures per a l’estiu.



Selecció de llibres editats i guardonats amb algun premi convocat
dins el territori de parla catalana. Es va fer el mes de juliol també
com a recomanació de lectura per l’estiu.



Premi Llibreter. Igualant la promoció feta a les llibreries, el mes de
setembre vàrem comprar els llibres finalistes i el premiats per
exposar-los.



Premi “Àlbum il·lustrat”. Paral·lelament al Premi Llibreter apareix la
versió de els millors àlbums il·lustrats per a infants. Es varen exposar
els llibres per al préstec, a la Biblioteca de Cardedeu



Bibliografia sobre Víctor Català. Es va elaborar coincidint amb la
lectura pública de Solitud que es va fer a la plaça de l’Esglèsia de
Cardedeu l’Onze de Setembre d’enguany.



Català per a adults. Materials per a l’aprenentatge. Recull de tot el
material bibliogràfic i multimèdia sobre aprenentatge de la llengua
catalana. La selecció es va fer conjuntament entre la Biblioteca i el
Servei de Normalització Lingüística de Cardedeu i es va editat en
paper i a la pàgina web de Diputació de Barcelona



El món dels llibres, la lectura i l’escriptura: guia de lectura. Es va fer
paral·lelament a la guia de lectura editada per la Xarxa de
Biblioteques Municipals i elaborada pel Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona. S’hi van afegir títols en funció del que hi
havia a la biblioteca i el que vàrem poder comprar.
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Difusió de la Biblioteca als mitjans de comunicació
La programació de la Biblioteca s’ha difós a través de:



La Cartellera de El 9Nou.



Cardedeu: agenda d’activitats culturals i esportives.



Teletext de RTVC (Radio Televisió Cardedeu)



Cartells editats per la mateixa biblioteca.



La pàgina web de Diputació de Barcelona (apartat: activitats)



Agenda del diari Avui



Tramesa de la biblioteca.



Llista de distribució “Cardedeu On-line Club”

De les activitats realitzades n’han fet ressó tots els mitjans de comunicació locals: RadioTelevió Cardedeu i la Revista El Nas de Cardedeu. També comptem amb la premsa en
l’àmbit comarcal i, aquest any, al Diari Avui va sortir referenciada la Biblioteca Marc de
Vilalba després de la Lectura Pública de Solitud de Caterina Albert en què va participar la
poetessa Marta Pessarrodona.



“Aprovado el proyecto de ampliación de la biblioteca”. Revista del Vallès, 8/VII/2005



“Poesia a la terrassa del Museu”. El 9 Nou, 25/VII/2005



“Cardedeu celebra la Diada amb la lectura pública de la novel·la Solitud”. El 9 Nou,
9/IX/2005



“Seixanta veïns de Cardedeu llegeixen un fragment de Solitud”. El 9 nou, 12/IX/2005



Pessarrodona, Marta. “Són els arbres del parc de la Ciutadella distints dels
berlinesos?: Til·lers”. Avui, 14/IX/2005



“Isidre Grau porta a Cardedeu les tècniques per ser bon escriptor”. Linia Vallès,
16/XII/2005



Estebaranz, Laia. “Cardedeu invertirà 1,4 milions en l’ampliació de la biblioteca”. El 9
Nou, 30/XII/2005



“Aula d’estudi a la Biblioteca de Cardedeu per als exàmens d’hivern”. Revista del
Vallès, 30/XII/2005
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Dades econòmiques

Pressupost 2005 (Ajuntament de Cardedeu)
Retrib. Personal i Seguretat Social

23.600

Manteniment

10.000

Activitats d’animació

9.000

Compra de llibres

3.000

Material

4.300

Total 2005

49.900

Ingressos d’inscripcions a cursos

1.604,05

Ingressos de la Paradeta, reclamacions i fotocòpies

508

Despeses Diputació de Barcelona
Personal

68.178,47 €

Llibres

24.357,89

Subscripcions a diaris i revistes

4.242,53

Recursos electrònics

579,87

Material

542,39

Total 2005

97.321,28
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Activitats de dinamització cultural per a adults
Ens hem acostat molt a l’objectiu d’organitzar un curs d’escriptura o seminari de literatura
per trimestre. Per sorpresa nostra el seminari literari que es va programar per al segon
trimestre no va tenir prou inscripció i es va anul·lar. El darrer trimestre l’activitat seminari de
literatura va quedar substituïda per les tertúlies poètiques coordinades per Carles Hac Mor
i Ester Xargay.
L’element sortida literària es va realitzar només el primer trimestre, ja que el canvi en la
coordinació de les tertúlies literàries ens va obligar a replantejar-nos aquesta activitat.

Malgrat que les activitats culturals per a adults tenen molt bona acollida, es fa difícil
mantenir un ritme constant d’activitats. Els factors en contra són l’obligació de realitzar-les
molt tard, a causa de la manca d’espai, i fora de l’horari de biblioteca i sovint ens trobem
amb el fet que es fa difícil la disponibilitat dels que hi treballem per ser-hi presents. El
temps que es necessita per organitzar-les ens roba temps per a la gestió més interna de la
biblioteca de difusió de continguts i de serveis i de l’avaluació del dia a dia.
També ens qüestionem la continuïtat de les activitats focalitzades principalment a la
pràctica de l’escriptura per dos fets importants:


A Finals del 2005 s’ha creat l’associació L’Art d’Escriure, que ja organitzen tallers de
creació literària.



El darrer seminari literari organitzat fou suspès per falta d’inscripció; això ens fa dubtar
de l’interès que pot tenir aquest tipus d’activitat per a la població.

Activitats de dinamització cultural per a infants
S’ha superat amb escreix la mitjana d’assistents a les sessions de “Vet aquí un conte” que
ens vàrem marcar a primers d’any (25 assistents). La difusió mitjançant octavetes que
s’han repartit a les escoles ha disminuït despeses de difusió (cartells) i ha aportat nous
visitants. Mantenir el tercer divendres de cada mes per a aquesta activitat actua també
com a recordatori per a moltes persones.
Veiem que l’ús que fan els nens i les nenes de la biblioteca és principalment per a fer els
deures escolars. Creiem que seria bo, d’una banda, oferir-los més avantatges en aquest
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sentit, com per exemple una persona disposada a ensenyar-los a buscar i treballar la
informació.

Cooperació amb les altres entitats
Les tres entitats culturals (Patronat de Cultura, Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Biblioteca) ens
hem reunit sempre que ha estat necessari per tractar temes comuns, tot i que no s’ha
establert, encara, una rutina de reunions.
Amb les escoles no es va poder portar a terme les visites a la biblioteca per una manca
de pressupost; en canvi es va treballar conjuntament amb els dos Instituts de Cardedeu
per:


Organitzar dues conferències d’interès per als estudiants i que varen tenir molt bona
acollida entre els professors.



Per tenir en estoc diversos exemplars de les lectures obligatòries. Encara no hem
pogut fer una valoració de l’eficàcia d’aquesta col·laboració, ja que només ha
funcionat un trimestre.

Amb l’Associació L’Art d’Escriure també s’han fet actuacions de col·laboració en els
casos següents:


Igual que els instituts, per tenir exemplars en estoc de les lectures necessàries que han
de fer els alumnes dels cursos.



Demanar la xerrada de Màrius Serra a través de la Institució de les Lletres Catalanes
(ILC) el mes de maig.



Demanar la xerrada d’Isidre Grau a través de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
el mes de desembre.

Les activitats amb el casal d’estiu van ser molt agraïdes tant pels organitzadors del casal
com pels infants i van sortir molt bé en general.
Ha estat molt profitosa la cooperació amb l’Oficina de Català de Cardedeu, ja que ens
ha servit per unir qualitat i esforços per redactar la bibliografia d’aprenentatge del català,
feina que pretenem actualitzar constantment al llarg de l’any.

Serveis
S’ha instal·lat un ordinador per al servei d’ofimàtica que ha tingut molt bona acollida; és
molt utilitzat sobretot pels estudiants. La necessitat actual és connectar-hi una impressora,
ja que cada document que un usuari escriu, després vol imprimir-lo. No hem establert una
normativa del servei, ja que hem posat les mateixes normatives que per a l’ús d’Internet.
Els usuaris han agraït molt la incorporació de l’ADSL en el servei d’Internet ja que amb el
mateix temps de connexió obtenen resultats amb més rapidesa. Es veu necessària la
incorporació del servei Wi-fi que aquest any no s’ha instal·lat a la Biblioteca de Cardedeu
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i també connexions per als ordinadors portàtils personals que cada vegada són més
utilitzats pels usuaris adults.
La sala d’estudis nocturna és un servei que en cada convocatòria s’ha usat més. La
decisió d’establir aquest servei no és només de la Biblioteca, sinó que depèn de la decisió
de la Regidoria de Cultura, la d’ensenyament i la de Joventut.

Fons bibliogràfic
No només s’ha revisat el fons de ciències naturals, sinó també el de ciències aplicades,
literatura, art i història i . Gràcies a la partida excepcional de 6.000 € de la Diputació de
Barcelona s’han incorporat obres de referència importants i molt actualitzades.
No tenim escrita una política d’adquisicions per a l’actualització del fons bibliogràfic.
Treballen en funció de les mancances detectades quan ens demanen bibliografia sobre
temes concrets o bé mitjançant les desiderates on els usuaris poden suggerir la compra
d’un determinat document.
Cal augmentar el pressupost de compra de llibres a fi de adaptar l’oferta a la demanda.
Es detecten mancances importants en el fons bibliogràfic de la secció infantil. Cada
vegada ens demanen més material multimèdia per a aquesta secció.
Val a dir que tenim un magatzem extern on guardem aquell material interessant de ser
preservat, però que actualment no hi ha espai suficient a la biblioteca. Caldria fer una
segona revisió d’aquest fons i decidir allò que realment volem guardar.

Col·lecció local
Les intervencions fetes sobre aquest fons superen les que ens vàrem proposar a principis
d’any. Per a l’any vinent caldrà continuar amb la tasca d’informatització d’aquest fons.
Ara que ja tenim el quadre de classificació de l’arxiu de premsa podrem l’any vinent
reorganitzar-lo en funció d’aquest quadre de classificació i traspassar en carpetes tot el
que és en caixes. Queda pendent establir una política de buidatge dels articles de
premsa i de conservació i preservació de la col·lecció local.

Donacions
Cada vegada sovinteja més l’oferta de donacions de llibres de particulars. La política
nostra és d’acceptar-les amb algunes restriccions i explicant quins són els destins possibles.
Aquesta política caldria escriure-la sobre paper per deixar constància i donar aquesta
normativa a qui ens la demana.
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Difusió del servei
Les iniciatives preses per difondre el servei són bones, però manca pressupost per reforçarles ja que arriben a les persones que tenen l’hàbit de venir a la biblioteca, però és difícil
que vagin més enllà d’aquest grup de població o del grup de població que encara no
ha descobert el servei. De moment, cal explotar la base de dades de la biblioteca a fi de
difondre el servei. No hi ha dubte que l’ampliació serà un ressort que farà venir molta gent
no usuària ara per ara.
Continuarem en la línia de fer les llistes de novetats i les seleccions temàtiques, buscant
maneres diferents de fer arribar el servei a més gent.
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Activitats de dinamització cultural per a adults

Treballar per la continuïtat de les tertúlies literàries i les tertúlies poètiques
vetllant per incorporar-hi nous públics. Les tertúlies poètiques han d’acabar el
primer trimestre de l’any. Ben aviat es podrà fer una valoració de l’activitat.
Objectius:


Fer 9 tertúlies literàries al llarg de l’any



Fer 3 tertúlies poètiques al llarg del primer trimestre



Augmentar el grup de tertulians en un mínim de 20 persones més

Activitats de dinamització cultural per a infants

Treballarem per donar qualitat a les sessions de “Vet aquí un conte…”
continuant amb la línia de treball caracteritzada per difondre la literatura oral–
popular i de difusió de la lectura. Per altra banda, cal resoldre les mancances
que troben els estudiants a l’hora de fer els deures a la secció infantil.
Estudiarem la possibilitat d’incorporar una persona a la secció infantil que
ajudi els alumnes a fer els treballs.
Objectius:


Fer 9 sessions de l’hora del conte al llarg de l’any



Mantenir la mitjana per sessió en 55 infants

Cooperació amb altres entitats

Amb l’ànim de assolir un alt grau d’implicació social continuarem treballant
amb les entitats, centres d’ensenyament, serveis socials, etc. a fi de ser-los
útils en el major grau possible. Al llarg d’aquest any continuarem oferint als
estudiants d’ESO i batxillerat i també a l’associació L’Art d’Escriure els
llibres per a les lectures del curs.
Objectius


Preparar 3 exemplars de cada una de les lectures.
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Trobar-nos amb els directors dels IES i de L’Art d’Escriure per planificar
aquesta acció i difondre-la i dinamitzar-la.



Que surtin en préstec tots els exemplars disponibles per a aquesta acció.

Serveis

Respecte als serveis relacionats amb Internet, informàtica i ofimàtica, hi ha un
seguit d’actuacions que ens han de conduir a millorar els serveis. Respecte als
serveis d’informació és necessari difondre les possibilitats del Centre
d’Informació i Documentació oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona i
la informació que rebem del Patronat Català Pro Europa
Objectius:
 Tenir

una impressora per a ofimàtica

 Tenir

instal·lació de corrent elèctric a prop de les taules de la secció d’estudi

per endollar ordinadors portàtils
 Tenir

Wi-fi a la Biblioteca

 Editar

fullets informatius de CIDO i del Patronat Català Pro Europa per a la Fira

de Sant Isidre (mes de maig)

Fons bibliogràfic

Amb l’intent de respondre sempre a la demanda social anirem modificant el
fons documental per adaptar-nos a les noves necessitats. Per perseguir els
objectius tindrem molt en compte allò que els usuaris busquen i no troben, els
suggeriments a través de les desiderates i les novetats bibliogràfiques
Objectius


Destinar 5.500 € a la compra de llibres, dels quals un mínim de 1.600 € ha de
ser per a novel·la



Destinar els ingressos obtinguts amb la “Paradeta” a comprar llibre infantil de
coneixements i altres materials de diferent suport.



Fer, en acabar l’any, una llista dels llibres que s’han comprat gràcies als
ingressos obtinguts de la Paradeta



Tenir redactada una normativa per a les donacions que estableixi uns criteris
molt clars de funcionament.



Editar una guia de lectura on apareguin llistes amb tots els títols de revistes
subscrits per al 2006.



Actualitzar periòdicament la bibliografia d’aprenentatge del català.
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Revisar el magatzem extern després dels mesos d’estiu.

Col·lecció local

Aquest any hauríem de donar per finalitzada l’actuació d’informatització i
reorganització de la col·lecció local. L’objectiu final és tenir tota la
documentació catalogada i incorporada al catàleg col·lectiu, excepte el fons
de premsa. Caldrà buscar fórmules per a la difusió d’aquest fons a fi de
treure’n el major rendiment.
Objectius:


Acabar la reorganització del fons de premsa d’acord amb el nou quadre de
classificació.



Tenir, en acabar l’any, un esborrany de les directrius que seguirem per
realitzar el buidatge de la premsa.



Editar la llista alfabètica de matèries per ser consultada.



Editar una llista de les revistes que tenim en aquesta secció.

Difusió del servei

Creiem que la constant actuació per a la difusió del servei mitjançant articles
a la premsa local i comarcal, les guies d’activitats i l’edició de les llistes de
noves adquisicions o bibliografies temàtiques sobre un tema estan ben
enfocades, malgrat que cal buscar una fórmula de distribució més àmplia. En
aquest sentit, aquest any volem treballar en la possibilitat d’explotar els
sistemes informàtics i d’Internet per assolir-ho.
Objectius:


Fer 12 llistes de noves adquisicions al llarg de l’any en suport paper.



Fer 8 guies de lectura de novel·la sobre temes concrets.



Crear un blog a CardedeuBlogs per incorporar-hi les noves adquisicions.
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