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Memòria 2008

Memòria 2008 de la Biblioteca de Cardedeu
L’any 2008 ha estat un any d’impàs per a la Biblioteca de Cardedeu. Les obres d’ampliació van
començar el darrer trimestre de 2007 i va condicionar la planificació anual. Vàrem continuar treballant
a l’antic local durant els primers quatre mesos de l’any (gener - abril). A partir del mes de maig calia
buidar la biblioteca per seguir amb els treballs d’ampliació.

Planificació 2008
Els objectius per aquest any 2008 es van centrar a preparar el trasllat provisional de la biblioteca,
traslladar-nos, adaptar-nos al nou espai provisional i donar continuitat al servei de Biblioteca.
Concretament:


Fer revisió total del fons bibliogràfic.



Donar de baixa els documents descartats.



Redactar i enviar la llista dels llibres donats de baixa a CEPSE (Central de préstec de la
Generalitat) per tal que triïn els llibres que els interessa per ser conservats a la Central de
Préstc.



Buscar un nou espai on ubicar la biblioteca.



Organitzar l’espai amb l’ajuda de l’oficina de Serveis Tècnics de l’Ajuntament i Diputació de
Barcelona



Fer el trasllat de mobles i llibres.



Mantenir la previsió de compra de novetats en narrativa per adults i infantil



Mantenir les tertúlies literàries

Els esforços es van centrar en mantenir el servei en condicions òptimes de gener a abril i
paral·lelament enfocar l’atenció en organitzar el trasllat al local provisional.
Els mesos de gener i febrer es va fer una revisió total del fons de la biblioteca. Es va fer una
expurgada de llibres. Un grup de 690 ítems, donats de baixa de la Biblioteca de Cardedeu, es van
enviar a la Central de Préstec de la Generalitat de Catalunya.
Es va decidir no organitzar activitats de dinamització cultural amb la finalitat de centrar-nos ens els
canvis i trasllats futurs. Només es van mantenir: la tertúlia literària, la tertúlia literària en anglès, i
l’hora del conte. Aquesta darrera activitat es va deixar de fer un cop vam estar al nou local
provisional, per una evident manca d’espai.
Del 12 de maig fins l’1 de juny es va fer el trasllat del carrer Mare de Déu del Pilar a l’Avinguda de
Jaume Campmajor, 13. Un local comercial de 250m2 que ens ha permès continuar oferint el servei en
condicions òptimes a la població de Cardedeu.

Dades generals
La biblioteca ha obert al llarg de 264 dies de l’any 2008 (Cal tenir present que vam tancar durant 18
dies per trasllat) hem ofert 1.409 hores de servei.
Horari d’atenció al públic: matins de dijous, divendres i dissabte de 10h. a 13h.; tardes de dilluns a
divendres de 16h. a 20.30 h.

Fons documental
Al llarg de l’any el fons documental ha crescut en 2.082 documents. Com ja hem dit, aquest any
2008 s’ha fet revisió i s’han donat de baixa una bona quantitat de material obsolet. Hem acabat l’any
amb un fons molt seleccionat, actualitzat i de qualitat.
Fons llibres adults

16.846

Fons àudio (CD/CA)

639

Col·lecció local

861

Fons llibres infantils

5.034

Fons vídeo (VHS)

33

Fons vídeo (DVD)

734

CD-Rom

56

Partitures

15

Multimèdia

532

La impossibilitat d’ encabir tot aquest volum de llibres en el local provisional ens ha obligat a separar
els documents en dos grups segons si els enviàvem al magatzem o els traslladàvem al nou local.
El fons bibliogràfic actual està constituït per un total de 23.889 documents; 8.500 d’aquest total
estan encaixats i guardats al magatzem i els 14.528 documents restants estan a lliure accés del
públic.
Revistes
Estem subscrits a 77 títols de diaris i revistes. Cal afegir els títols de revistes que ens arriben de
forma gratuïta com els butlletins d’institucions i els de grups polítics i/o sindicals.
Col·lecció local
Hem acabat la catalogació retrospectiva de la col·lecció local. Quan tornem a estar instal·lats al nou
local continuarem amb la reorganització de l’arxiu de premsa i la redacció del projecte per a la
digitalització d’aquests fons.
Cinema infantil
El fons de cinema infantil es nodreix, mentre no hi hagi un pressupost específic, dels diners que
s’ingressen amb la venda de llibres de segona mà de la “Paradeta”. Enguany s’han invertit 280 €

Visitants i usuaris
Entenem com a visitants totes les persones que entren a la biblioteca, ja sigui per utilitzar qualsevol
dels serveis que s’hi ofereixen o no: connectar-se a Internet, treure un llibre en préstec, consultar
quelcom al personal, llegir una revista, acompanyar un amic, assistir a alguna de les activitats, etc.
Enguany han entrat a la biblioteca 26.219 persones. Això representa una mitjana diària de 99
persones. Ha baixat una mica respecte de l’any 2007. Suposem que la causa està en les 3 setmanes
de tancament de la Biblioteca i el canvi mateix de domicili que, segurament, ha fet desistir a alguns
usuaris habituals.
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Del conjunt d’usuaris que han entrat a la biblioteca desgranem els que hi han entrat per utilitzar els
serveis més habituals:

Treure llibres en préstec

12.371 persones

Connectar-se a Internet

1.623 persones

Fer servir Ofimàtica + Internet

1.148 persones

Connectar-se mitjançant Wi-Fi

1.021 persones

Altres usuaris de la biblioteca inclosos en el recompte són les 1.821 persones que han participat a les
activitats de dinamització lectora i cultural organitzades per la Biblioteca de Cardedeu:

Activitat
Assistents a l'hora del conte
Visitants escolars
Conferències
Tertúlies literàries
Altres activitats

Assistents
235
1.240
25
171
150

Usuaris de la Biblioteca
Aquest any hem fet 646 carnets de biblioteca i ja som 5.896 veïns de Cardedeu que som socis de
la Biblioteca de Cardedeu. Això representa el 36,6% de la població (16.102 hab.)
Tots els carnets són unipersonals. Excepte el carnet de biblioteca d’entitat. Tenim registrades 25
entitats de Cardedeu que habitualment fan préstec de llibres i altres documents per a realitzar les
seves activitats habituals. La majoria d’aquestes entitats estan vinculades a l’ensenyament i la cultura.
Servei de préstec
Enguany han sortit en préstec 28.381 documents. 18.071 documents de la secció d’adults i 10.310
de la secció infantil. Diàriament han sortit 107 documents en préstec.
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Un dels motius pel quals el bloc més gran de documents prestats és el bloc dels llibres, respon al fet
que la Biblioteca encara no disposa de secció de música ni tampoc d’una secció de cinema àmplia i en
constant actualització.

P réstecs d e la secció infan til
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Ens hem de felicitar! Malgrat el canvi de domicili, i de tenir menys volums a les prestatgeries ha
augmentat un any més el volum de documents prestats respecte de l’any anterior (25.617).
D’aquesta manera seguim la tendència dels darrers cinc anys d’augment de préstecs. Això respon al
canvi de criteris en la selecció del fons de la biblioteca i ens indica que no anem per mal camí i estem
encertant les necessitats de la població.
Evolució del préstec de 2004 a 2008
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Usuaris de préstec
Han fet préstec de documents a la Biblioteca un total de 12.371 persones; això representa una
mitjana de 47 persones cada dia.

Usuaris del servei de préstec l'any 2008
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Tipologia

percentatge

Infants

23,8

Joves

8,2 %

Adults

58%

Gent gran

9,38%

Entitats

0,5%

Préstec interbibliotecari
El préstec interbibliotecari és el servei en virtut del qual una persona pot demanar a la seva biblioteca
un document dipositat en una altra biblioteca. Mitjançant missatgeria es trasllada el document a la
biblioteca sol·licitant.

Evolució del préstec interbibliotecari 2004-2008
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Deixats

Enguany hem deixat 175 llibres sol·licitats per les biblioteques de tota la província de Barcelona i
hem demanat 337 llibres per a usuaris de la nostra Biblioteca.
En el quadre es reflecteix l’evolució que ha tingut aquest servei al llarg dels darrers quatre anys. La
tendència a l’alça fins l’any 2006, dels llibres deixats a altres biblioteques, baixa de cop els anys 2007 i
2008 ja que coincideix amb la primera revisió total del fons de la biblioteca i la posterior encaixada de
la meitat del fons per al trasllat al local provisional.

Bibliomercat
Enguany hem sortit 42 dilluns. Per tant hem fet 126 hores de BiblioMercat. Els dilluns del mes de maig
no vàrem sortir a la plaça per concentrar tots els esforços en el trasllat al local provisional.

Tipologia de préstecs al BiblioMercat
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Al llarg d’aquests 42 dilluns han sortit 1058 documents en préstec i hem donat servei a 502 persones

Resum de dades d’ús
BiblioMercat 2008
42
126
1058
25
502

dilluns
hores
préstecs
préstecs/dia
usuaris

Activitats literàries i de promoció de la lectura
Tertúlia literària: coordinada per en Raimon Portell. Es celebra el primer dimecres de cada mes a 2/4
de 9 del vespre. S’han celebrat 9 sessions i s’ha parlat de 8 llibres:
gener 2008: Daniel Pennac. La fada carabina; febrer: Julian Barnes. Arthur i Georges; març:
Robertson Davies. El cinquè en joc; abril: Mario Vargas Llosa. La tía Júlia y el escribidor. Maig: Jaume
Cabré. Les veus de Pamano; juny: Daniel Kehlmann. El mesurament del món; novembre: Muriel
Barbery. L’elegància de l’eriçó. desembre: William Shakespeare. La comèdia dels errors.
Valoració: la tertúlia literària és una activitat amb una sòlida representativitat. Ha esdevingut punt
de trobada i cita mensual, per al grup de 18 persones que en formen part, per parlar del llibre que
s’ha proposat per aquell mes.
Let’s Read: coordinada per Montse Vidal. Es celebra el segon dimecres de cada mes a les 7h de la
tarda al Bar Tarambana de Cardedeu. S’han celebrat 9 sessions i s’ha parlat de 8 llibres en versió
original: anglès. Gener: Jeannette Winterson. Oranges Are Not the Only Fruit; febrer: Mulk Raj Anand.

Untouchable; març: Harold Pinter. Betrayal; abril: Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray; maig:
Philip Roth. Goodbye Columbus; juny: Sally Morgan. My Place; Novembre: James Joyce. The Dead;
desembre: Ian McEwan. Atonement
Valoració: Aquesta proposta va tenir molt èxit al principi. Al llarg de l’any va anar morint. Per a l’any
2009 no es repetirà l’experiència a no ser que entri dins les activitats previstes en el nou projecte per
assolir els objectuius referits a la formació.

Vet aquí un conte...: es van celebrar sessions des del mes de gener fins el mes d’abril amb la Sessi
Sitjà i es va fer com a extra de Sant Jordi el divendres d’abril amb l’Albert Estengre.
Al local provisional vam veure impossible fer l’hora del conte per una manca evident d’espai
Valoració: és una de les activitats més ben vistes i esperades per les famílies i pels infants. Segur
que amb el nou projecte reprendrem els contes de viva veu.
Sant Jordi 2008
Juntament amb l’Oficina de Català vam fer un homenatge a l’escriptora Mercè Rodoreda. Els actes
organitzats van ser el següents:


16 d’abril - Conferència Un pont literari excepcional: Aloma a càrrec de Neus Real



18 d’abril - Vet aquí un conte... Va de dracs! A càrrec d’Albert Estengre



19 d’abril – Ruta literària de Mercè Rodoreda a Romanyà de la Selva



22 d’abril – Presentació del llibre: Els contes del senyor llop de Ramon Montón



23 d’abril – Lectura pública d’Aloma de Mercè Rodoreda

A les activitats organitzades per Sant Jordi van tenir molt bona acollida i hi van participar un total de
200 persones. La lectura pública va durar 5 hores (3 hores al matí i 2 hores a la tarda). 83 persones
van llegir fragment de tres minuts al llarg de les cinc hores. L’institut El Sui hi va participar amb els
seus alumnes. També van llegir molts dels treballadors de la regidoria de cultura. Van tancar l’acte
l’Alcalde i els regidors de l’Ajuntament de Cardedeu.
Dia Internacional contra la violència domèstica. Vam col·laborar amb l’Oficina d’Igualtat de Cardedeu
recomanant i seleccionant una llista de llibres sobre aquest tema. La selecció es va editar en un punt
de llibre que es va titolar: Lletres contra la violència

Eines de difussió i promoció del servei. Publicacions
El bloc http://bibliotecacardedeu.blogspot.com/. És l’eina principal de comunicació i difusió de les
activitats generades per nosaltres: novetats bibliogràfiques, notícies breus, articles. És l’espai de d’on
donem difusió als materials editats en paper. Cada vegada que hi ha un nou llistat de novetats enviem
una nota per correu electrònic als nostres usuaris del mailing.

Butlletí de novetats. S’editen dos o tres números per temporada. Recull les 18 o 20 novel·les últimes
comprades per la Biblioteca. Aquest butlletí de novetats s’envia en paper a les entitats de Cardedeu i
les persones que han demanat de rebre’l a casa.
L’any 2008 en vàrem editar 9 numeros.

Seleccions bibliogràfiques especials


Selecció bibliogràfica de l’obra de Mercè Rodoreda: narrativa, estudis i biografies.
Format tríptic i es va repartir en la commemoració de l’any Rodoreda en els actes de Sant
Jordi



Geronimo Stilton. Llista de la col·lecció completa de Geronimo Stilton. La idea era fer una
guia de lectures per als infants que els permetés d’anar marcant els títols que ja s’havien
llegit.



Guia de novel·la 2007 per a ser llegida el 2008. La idea surt de la necessitat de donar
més temps de vida al concepte de novetat literària. Un avantatge de les biblioteques respecte
de les llibreries és que podem retenir els llibres molt més temps i difondre’n la lectura. La guia
recull totes les novetats en novel·la comprades durant l’any anterior. Les novel·les s’exposen
en un espai diferenciat perquè tinguin més visibilitat.

Dades econòmiques

Compra de llibres
Compra de CDs i
DVDs
Publicacions
periódiques

Ajuntament

Diputació

Generalitat

Ministeri

5715 €

19384 €

4835 €

4253 €

500 €

4020 €

284,21 €

5012 €

Recursos electrònics
Activitats de
dinamització cultural
Total

930 €

903 €
4500 €
11000 €

29319 €

4835 €

4253 €

Atenció: Els CDs i els DVDs comprats l’any 2008 no ens els han enviat encara. Disposarem d’aquest
bloc així que ens traslladem a la nova biblioteca.

Conclusions
Hem assolit de llarg els objectius plantejats a principis d’any 2008.

Les circumstàncies ens hi

obligaven, en certa manera. Per al trasllat vam comptar amb la col·laboració de diferents serveis de
l’Ajuntament:


L’Oficina de Serveis tècnics per a la preparació del local (pintura, bústia de devolucions,
cablejat, calefacció/refrigeració i neteja)



Serveis d’informàtica de Diputació de Barcelona per al cablejat tècnic informàtic



La Brigada d’obres per al desmuntatge i muntatge de mobiliari. Trasllat de llibres al
magatzem i al local provisional.



L’Oficina d’Atenció Ciutadana per recollir durant 15 dies, la premsa i el correu postal.

El local provisional de biblioteca, malgrat que és molt reduït, ha permès de fer una bona distribució
dels espais. S’han pogut organitzar els espais d’infantil, aula d’estudi, connexió a Internet i fons
general. Els vinils, que s’han posat a la vidriera, han donat una imatge molt moderna a la façana
(pàg. 2), i sense treure la llum natural.
S’han mantingut amb rigor una dinàmica continuada de renovació dels fons bibliogràfic; sobretot en
compra de narrativa i llibres divulgatius d’actualitat. seguim oferint la possibilitat als usuaris de fer
suggeriments de compra i és un servei que agraeixen molt.

Valorem positivament els resultats d’ús de la biblioteca i sobretot estem satisfets de l’augment
significatiu de préstecs en 2.764 documents més prestats respecte de l’any 2007. És un indicador de
la idoneïtat del fons bibliogràfic i de bona difusió del servei de biblioteca.
Respecte del BiblioMercat considero que el rendiment obtingut és relatiu. La mitjana de 11 usuaris al
dia comparat amb la mitjana de 46,8 usuaris per dia a la Biblioteca, ens indica un resultat molt baix.
De cara a l’any 2009 caldrà buscar fórmules per calcular les noves incorporació d’usuaris i compararlos amb els usuaris freqüents a fi d’obtenir una relació més precisa de l’impacte del BiblioMercat al
mercat setmanal.
Pel que fa a les activitats de dinamització cultural, considero important la col·laboració de diferents
serveis de l’Ajuntament de Cardedeu: Els actes de Sant Jordi organitzats conjuntament amb l’Oficina
de Català; la participació de la Biblioteca als actes organitzats per l’Oficina d’Igualtat de Cardedeu
sobre els Dia Internacional Contra la Violència Domèstica.
De cara a l’any 2009 els objectius caldrà centrar-los en:


Conjuntament amb el Servei de Biblioteques treballar sobre la distribució dels espais de la
nova Biblioteca i la senyalització. Organitzar el trasllat al nou local.



Elaboració i

redacció del projecte de Biblioteca. També redacció de la documentació

associada: carta de l’usuari, política d’adquisicions de llibres, Reglament d’ús i de reserva
dels espais de la biblioteca, d’ús de la Biblioteca, dels equips informàtics i del servei de
préstec. Orientacions per a l’ús dels espais infantils i familiars, etc.


Preparar la inauguració i concretament la presentació del nou servei per a: treballadors de
l’Ajuntament, les persones que ens acompanyin a la inauguració, escoles i instituts, ...



Elaborar el catàleg d’activitats per a l’any 2010

Cardedeu, març de 2009

