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1. Introducció
Estudi del Municipi

Cardedeu és un municipi amb una extensió de 12,89 km², però amb una alta concentració de
població: 1.425 h/km 2. El recompte de l’any 2013 situa un total de 17.533 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-esta limita 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
23% 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.
Població

Població per grups d'edats - Cardedeu, 2013
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La fragmentació per grups d’edat de la població de Cardedeu mostra dos grups importants en
nombra: la primera infància i els grup 30-60 anys d’adults. És en aquest sentit que creiem que
els nostres eixos de treball basats en l’educació permanent de les persones adultes i el treball
lectura i família, prenent sentit.
Sobre l’origen d’aquesta població el 73% són nascuts a Catalunya, el 15,8% nascuts a la resta
d’Espanya i el 10,3 %, nascuts a l’estranger. És un municipi amb índex de població immigrada,
baix.
Ocupació i atur

Cardedeu ha patit una lenta, però constant pèrdua de llocs de treball des de l’any 2009. A març
de 2013, líndex d’atur es va situar al 15,45%, una mica per sota de l’índex d’atur registrat a
Catalunya (17,96%) i del Vallès Oriental (18,27%).
Cultura

Els serveis municipals culturals de Cardedeu són:


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



Museu Arxiu Tomàs Balvey. A part de la col·lecció permanent dedicada a la farmàcia, es
programen exposicions itinerants al voltant de temes diversos i exposicions d’artistes
reconeguts. Des del Museu es programen cursos i tallers sobre art i tècniques artístiques i
de temes que estiguin en exposició. Des del Museu s’han dissenyat la Ruta del
Modernisme, la Ruta Raspall i la de l’estiueig a Cardedeu.



Casal de la gent Gran. Ofereixen serveis concrets per a la gent gran, cursos i tallers. És
d’especial importància L’Aula de Cultura de Cardedeu: cicle de conferències



Cinema Esbarjo-Verdi. Des de l’any 2008 i gràcies a un acord amb l’empresa de cinemes
Verdi, es projecten a Cardedeu pel·lícules que també es projecten als cinemes de
Barcelona ciutat.



Casal de Joves La Fusteria. És un equipament juvenil de titularitat municipal, gestionat
per la regidoria de joventut. En aquest espai hi tenen cabuda les propostes de les
associacions juvenils i dels grups de joves de Cardedeu, amb la voluntat d'esdevenir un
punt de trobada per a tots els joves del municipi i les iniciatives que vagin adreçades aquest
col·lectiu.

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


Cardedeu Amb l’Art Vigent. Exposicions d’artistes plàstics moderns a la Capella de Sant
Corneli al llarg de tot l’any.



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



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

Associacionisme

A Cardedeu existeix un fort teixit associatiu que és la garantia d'una ciutadania activa amb un alt
grau d’implicació social i compromís, i d'un poble viu i amb identitat. Les més de 100 entitats i
associacions de Cardedeu són el motor de la vila.

Ensenyament: infantil, primària i secundària

El municipi compta amb cinc escoles d’ensenyament primari de dues línies. L’elevat nombre de
població infantil obliga a les cinc escoles a repartir-se una tercera línia. També tres instituts de
secundària. Només dos d’aquests fan batxillerat. El tercer institut fa un cicle d’educació sòciosanitària. Per acord unànime de tos els instituts, el curs 2012/2013 han començat a fer jornada
intensiva.

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: 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, l’any 2013 es van fer:


Fira de Sant Isidre (maig), organitzada per la Comissió Fira de Sant Isidre i l’Ajuntament
de Cardedeu.



Fira d'Artesania (juny), organitzada per l’Associació de Veïns del Centre de la Vila.



Fira de la Música de Cardedeu. Juliol



del disc de col•leccionista (agost), celebrat dins els actes de la Festa Major d’estiu de
Cardedeu.



Mercat Boig (abril i octubre), mercat d’ocasió on hi pot participar tothom, organitzat per
l’Associació de Veïns de Can Serra.



Fira d’Antiguitats - La Descarregada- de celebració trimestral i organitzat per l’empresa
Esdeveniments, S.L.



Fira de ràdios antigues (Octubre), organitzat per L’Associació Cultural d’Amics de la
Ràdio.



Fira de Nadal i del Torró artesà. (desembre). Organitzat per l’Associació de Veïns del
Centre de la Vila.



Mercat setmanal (dilluns)

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. L'objectiu no és altre que vetllar per la vitalitat econòmica i dotar
de visió estratègica al Cardedeu dels pròxims anys. Des d’aquest objectiu s’ha donat un nou
impuls al Mercat Municipal i s’han organitzat activitats molt reeixides per al petit comerç com les
campanyes:


“Les botigues a la Plaça” on es dona ocasió als botiguers per exposar i vendre els seus
productes a peu de carrer;



“Fira Fora Stocks” per donar l’oportunitat als comerciants de treure’s stocks de les
botigues a bon preu.



“Cultura al plat” amb l’intent d’unir la cultura (Centre cultural de Cardedeu i Museu) amb
la gastronomia dels restaurants del municipi.



També capsules formatives per a petits comerciants que es celebren al llarg de l’any.

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.
2. Objectius i principals línies de treball

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: REFORÇAR LA IDEA DE LA BIBLIOTECA COM A ESPAI MUNICIPAL I PÚBLIC DE
TROBADA, DE DEBAT, DE COINCIDÈNCIES... OBERT I ACCESSIBLE A TOTHOM

1. Cicle “les Nostres Entitats”. Treballar amb quatre entitats l’any 2013.
L’estudi previ, abans de dissenyar l’acció, ens indicà que les entitats tenen molta
representativitat al municipi i molta força. Mitjançant Internet i les xarxes socials donen a
conèixer la seva tasca i les seves activitats. L’acció de la Biblioteca podia, enfront de la
seva mateixa activitat, ser molt poc necessària. Assoliment 100%.
2. Crear un grup de fotografia.
Es va crear el grup de fotografia des de gener i fins al mes de juny. No es va aconseguir
consolidar un grup estable i l’acció va acabar abans de l’estiu. Assoliment: 100%.
3. Augmentar el nombre de taules plegables a la sala d’actes.
La manca de pressupost ha impedit fer aquesta despesa tant necessària. Assoliment 0%
4. Posar una màquina de cafè a l’exterior de la sala d’actes.
Les empreses que lloguen màquines de cafè són reticents a instal·lar serveis en espais
que no siguin prou rendibles. Després del dessistiment de dues empreses vam decidir
deixar de posar els nostres esforços en aquesta tasca. Assoliment 100%
5. Cicle “Els Artesans de Casa”: una manera de conèixer qui treballa l’artesania
a Cardedeu.
De març a desembre, 9 artesans van portar a terme 15 tallers demostració, per on van
passar-hi 184 alumnes. A final d’any vam passar una enquesta als artesans i la conclusió
fou que malgrat que no hi ha una repercusió directe en les inscripcions als seus tallers, si
que troben interessant donar-se a conèixer com artesans. Assoliment 100%

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: TREBALLAR PER CONVERTIR EL SERVEI EN REFERENT COM A ESPAI PER A
L’APRENENTATGE EN ELS TERMES MÉS GENERALS.

1. Organitzar una tertúlia literària en anglès “Let’s read” de periodicitat mensual.
Al llarg de l’any 2013 va organitzar-se mensualment aquest club de lectura. És una activitat
que genera expectativa i entusiasme, però finalment als lectors els costa mantenir la
dinàmica de lectura d’una novel·la en anglès al mes; a final d’any eren molt poquets els
participants. Assoliment 100%
2. Generar un mínim de quatre sessions temàtiques de formació vinculades a la
informàtica.
Al llarg de l’any es van portar a terme sessions informatives de Photoshop, signatura
digital, DNI-e i de la certificació ACTIC, També de recursos per treballar en català,
conjuntament amb la Oficina de català. Assoliment 100%
3. Reprendre les càpsules d’iniciació a la informàtica, a Internet, al correu electrònic
i a l’OpenOffice.
Es va organitzar, comptant amb estudiants voluntaris, càpsules d’iniciació a la informàtica.
Els voluntaris no van ser prou compromesos amb la iniciativa i va fracassar. Assoliment
50%
4. Augmentar les connexions elèctriques de la sala general, abans de l’estiu, per als
usuaris d’ordinador portàtil.
Es va realitzar aquesta actuació al mes de desembre. Assoliment 100%
5. Obrir una finestra virtual de suggeriments a la nostra web (bloc) de la Biblioteca.
Com sempre, cada vegada que ens proposem una millora en el bloc, surgeix la necessitat
de tenir una bona pàgina web. Això ho hem aconseguit el mes de desembre de 2013.
Assoliment 100%
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. BUSCAR VALOR AFEGIT ALS FONS BIBLIOGRÀFIC CERCANT LA
TRANSFORMACIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL LLIBRE COM (OBJECTE) A LA LECTURA COM A PROCÉS

6. Organitzar quatre tallers familiars de llibre il·lustrat al llarg de l’any.
Es va poder organitzar un únic taller familiar. Va quedar compensat amb el cicle “Art en
Família”. Assoliment 100%
7. Donar continuïtat al projecte “Passaport Literari” fins acabar l’any (iniciat el
setembre de 2012).
Assoliment 100%
8. Iniciar una tertúlia de Lectura Fàcil.
Després d’estudiar-ne la necessitat vam posposar aquesta activitat. Assoliment 100%

9. Fer difusió de continguts molt concrets a les xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram) dos cops al mes.
Es va crear un calendari per organitzar les edicions. S’ha superat amb escreix la quantitat
d’edicions que ens varem proposar. Assoliment 100%
10. Organitzar una jornada de portes obertes pel Día de la Biblioteca (24 d’octubre de
2013) i fer una proposta oberta de formació d’usuaris per promoure els recursos
informatius a Internet i la biblioteca virtual de la XBM.
No es va portar a terme. Assoliment 0%
11. Deixar en préstec els e-books rebuts del Premi María Moliner, 2011.
No es va portar a terme. Assoliment 0%
12. Incloure al bloc de la biblioteca una pestanya amb referències de pàgines web
per descarregar-se llibres legal i gratuïtament.
Després d’estudiar-ho varem veure que no eren fiables, en quan al respecte als drets
d’autor, les pàgines que coneixíem. Assoliment 100%

3. Recursos
3.1.

Recursos Humans

L’any 2013 l’equip hem sigut un equip de treball de 5 persones:

Nom
Carme Homs
Padrisa
Laura Perich
Alberich
Magalí Parra Sola
Isabel Vendrell
Sala
Febe Mendoza
Méndez

Any inc.

Càrrec

2003

directora

2010

Bibliotecària

2001

Tècnica auxiliar

1966

Tècnica auxiliar

2010

Tècnica auxiliar

Dependència
orgànica
Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona
Aj. de Cardedeu
Diputació de
Barcelona
Aj. de Cardedeu

Al mes de setembre es va jubilar la Isabel Vendrell, després de 45 anys al servei de la
Biblioteca de Cardedeu, amb el càrrec d’ajudant de servei contractada per Diputació de
Barcelona. La Isabel però, va exercir, des de la informatització del la Biblioteca, com a tècnica
auxiliar de Biblioteca.
Gràcies a un pacte de paraula entre la Gerència de Serveis Bibliotecaris (Diputació de
Barcelona) es va substituir la Isabel amb una auxiliar de biblioteca contractada per la Diputació
des de setembre fins a desembre; a canvi Ajuntament es comprometia a incorporar dins el
pressupost 2014 la creació de la plaça.
El darrer mes de l’any va iniciar la baixa de maternitat la Febe Mendoza, se li va proposar la
substitució al Sergi Portela, que la va acceptar.
Formació dels treballadors:

Carme Homs


Maig 2013 –Carme Homs- Interacció 2013, El valor públic de la cultura. Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona



Juny 2013 -Carme Homs- Remarca, com desenvolupar la teva marca personal. Servei
de Biblioteques de Generaluitat de Catalunya



Novembre 2013 –Carme Homs- Com elaborar el document de política de
desenvolupament de la col·lecció d'una biblioteca pública. Organitzat per la GSBDiputació de Barcelona



Desembre 2013 –Carme Homs- Món laboral: eines i recursos per a biblioteques.
Organitzat per la GSB-Diputació de Barcelona



Juny 2013. -Carme Homs- Gestió del voluntariat. Organitzat per la GSB-Diputació de
Barcelona



Febe Mendoza
Juliol 2013. II Jornadesde Laboratoris de Lectura: models creatius per a l’experiència



lectora. Biblioteca. Biblioteca Roca Umbert (12 hores)


Juliol 2013. Tècniques de creativitat i innovació. 20 hores



Novembre 2013. Jornada de formació de l’equip de crítica Faristol (5 hores)

Laura Perich


Desenvolupament de projectes de cooperació i captació de fons. Organitzat per la
Direcció de Serveis de Formació de Diputació de Barcelona (12 hores)



Prescripcio literària. Organitzat per COBDC-virtual. (25 hores)



Sessió informativa ACTIC (2,5 hores)



Community manager: un rol amagat des de unitats d’informació. Organitzat per COBDC

3.2.

Recursos d’Infraestructures /Edifici-Equipaments

El manteniment de l’edifici va a càrrec de Serveis Territorials de l’Ajuntament i la majoria de les
feinetes de bricolatge les fan l’equip de la brigada de l’Ajuntament.
Enguany s’han solucionat els problemes amb:


La reparació de la tarima de la Sala d’Actes



S’ha augmentat el nombre de guies de la Sala



La instal·lació de Wi-Fi a la mateixa sala d’actes.



S’han instal·lat més endolls a les taules d’estudi i treball per als usuaris que porten
ordinador portàtil

Queden pendents altres


Manca de llum a la sala de revistes i al primer pis.



L’adequació dels patis de la Biblioteca per a realitzar-hi activitats d’estiu



La compra d’una pantalla i projector per a la sala del Punt TIC



Una fotocopiadora de treball intern

3.3.

Recursos Econòmics

La inversió en compra de documents per part de l’Ajuntament de Cardedeu, representa el 25%
del total. Aquest percentatge hauria de tendir al 50%.

Despeses
Compra de docs.
Subscripcions a diris i
revistes
Activitats

Aj. De

Dip. de

Generalitat

Cardedeu

Barcelona

de Cat.

10.835,30 €

--

--

5.800,00

--

--

4000 €
700 €

Material i edició de
documents

3.4.

Manteniment d’edificis

28.557,92

Personal

59.647,08

--

--

--

Fons documental

El fons documental final a desembre de 2013 és de 40.083 registres que correspon a un
creixement de 1901 documents respecte de l’any 2012.
El pressupost total destinat a la compra de material documental l’any 2013 ha estat de 26.970€
provinent de les tres administracions públiques de Catalunya:


Ajuntament: 17%



Diputació de Barcelona: 71%



Generalitat de Catalunya: 11%

Creixement de la col·lecció 2011_2013
26.452
25.160
23.472

7.745 8.366

8.857
4.160 4.339 4.643
948 1.271 1.366

Infantil

Música i cinema
2011

Col·lecció local
2012

2013

General

Fons especials

Des de l’any 2010 hem creat sis fons especials per respondre a sis objectius molt concrets:


Món Laboral. Recull el material que respon a la necessitat de cerca de feina,
emprenedoria i empresa. Aquest fons s’ha de complementar amb un projecte de
cooperació amb el Servei Local d’Ocupació de Cardedeu i el Centre de Suport
Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC). Aquest projecte s’ha anat dissenyant al
llarg del darrer trimestre de l’any i s’iniciarà el 2014.



Tècniques Artístiques i Artesania. Respon a la necessitat de donar unitat a uns
materials massa dispersos dins la classificació. S’han creat 19 grups temàtics.



Aprenentatge d’Idiomes. Respon a la missió de la Biblioteca de Cardedeu, en tant que
espai per a la formació i l’aprenentatge. Els llibres d’autoaprenentatge d’idiomes estan
organitzats segons la classificació del Marc Europeu Comú de Referència per a les
Llengües.



Novel·la Negra i Novel·la Rosa. Ambdós creats l’any 2010 per satisfer aquesta demanda
tan concreta de lectura.



Cinema Esbarjo-Verdi. Reuneix les pel·lícules que s’han projectat al llarg del temps en
aquest cinema municipal. Es caracteritza, bàsicament, per ser cinema no comercial i
d’autor.



Fons de Petits Lectors. És el fons que dóna identitat a l’”Espai Familiar” conté els llibres
I* , bàsicament àlbums il·lustrats, classificats per 5 temàtiques diferents.



Mares i pares. Reforça la marca “Espai familiar” situat a la sala infantil de la Biblioteca.

Col•lecció local

La col•lecció local té tres seccions:


Fons general. Conté aproximadament 660 exemplars. Dipositat a lliure accés a la
sala general i un petit fons situat a reserva.



Hemeroteca. Conté aproximadament 93 títols de revistes publicades a Cardedeu o
que fan referència a Cardedeu. El fons conté aproximadament 400 exemplars.
Enguany s’ha comprat la col•lecció sencera de la revista “monografies del Montseny”
i “Ponències: anuari del Centre d’estudis de Granollers”. Ambdúes estan a lliure
accés. La Biblioteca de Cardedeu buida Monografies del Montseny.



Arxiu de premsa. La Biblioteca recull notícies de premsa relacionades amb Cardedeu
i la gent de Cardedeu, des de l’any 1957. Des de fa quatre anys s’està treballant per
reorganitzar aquest fons a partir d’una classificació nova (creada a partir de la
classificació decimal). L’objectiu, en un futur, és poder tenir aquesta documentació
digitalitzada.

Publicacions periòdiques

L’any 2013 vam rebre 107 títols de publicacions periòdiques de diferents temàtiques. Aquestes
subscripcions han tingut un cost de 4500€ i s’han finançant el 15% amb pressupost de
l’Ajuntament de Cardedeu i el 84% amb pressupost de Diputació de Barcelona.
Anualment es revisen les subscripcions; la decisió final és de la direcció de la Biblioteca, tenint
en compte els suggeriments de l’equip que hi treballem i de l’equip polític. També dels ciutadans
de Cardedeu que poden fer peticions de noves subscripcions mitjançant un formulari posat a
l’abast al punt d’informació.
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4. Serveis i Programes
4.1.

Dades dels usuaris

L’any 2013 es va tancar amb un recompte total de 9.734 usuaris inscrits a la Biblioteca de
Cardedeu que representa el 55% de la població. Al llarg de l’any 2013 s’han generat 617
inscripcions noves. La tendència per grups d’edat és una major inscripció entre la població
d’entre 40 i 60 anys, seguit dels infants d’entre 5 i 14 anys.

Usuaris registrats per grups d'edat 2011/2013
2.152
1.860

175 229
-54

Petits lectors (04)

Infants (5-14)

2.226
2.060

1.759
1.707

292

Usuaris Actius

560 432

429

166

52
Joves (15-24)

2.821
2.392

41 43
-2

128

Adults 1 (25-39) Adults 2 (40-64) Gent gran (65- ) Entitats i altres

2013

2011

Tendència

Al llarg del 2013, el 46% del totals dels usuaris de la Biblioteca, han fet servir algun dels
serveis que s’ho ofereixen: préstec, Internet i+ o Wi-Fi.

Ús dels serveis segons grups d'edat - 2013
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Comparant ambdós gràfics se’n desprenen dues observacions destacables:
1) Petits lectors (0-4), és un grup minoritari i el grups d’ infants (5-14) són el tercer grup
en tenir carnet de biblioteca. En canvi son els que més fan servir els serveis de la
biblioteca i en concret el servei de préstec. La conclusió que en podem extreure Això
vol dir que l’espai familiar com a concepte assoleix els seus objectius de
dinamització de la lectura en les famílies.
2) L’ús de Internet(i+) i de Wi-Fi, en petits lectors i infants és baix, però destacable.
Probablement es deu a l’ús que en fan els altres membres de la família.

3) Els joves són el grup d’edat que fan servir més el servei de Wi-Fi, pràcticament igual al
percentatge de préstec. Van seguits per percentatge, del grup d’adults (35-39). Ambdós
són la població amb més possibilitats de tenir ordinador portàtil o un dispositiu mòbil
amb accés a Internet.
Origen dels usuaris

Dels 9.734 usuaris inscrits a la Biblioteca de Cardedeu, 1.246 persones resideixen en
municipis diferents.
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4.2.

18%
Granollers

Préstec. Préstec Interbibliotecari. Préstec a Entitats

Al llarg del 2013 han sortit 58.678 documents de la biblioteca que sobre el fons total (40.083
docs.) equival que cada llibre del fons ha sortit en préstec 1,4 vegades.
El volum de documents que durant l’any 2013 s’ha prestat almenys una vegada és de 4.264
que equival al 10% del fons total. No és un percentatge satisfactori i ens caldrà revisar-ne
els motius.
Cada document prestat ha sortit una mitjana de 13,7 vegades en préstec. L’any 2013 ha
augmentat el percentatge en préstec de llibres i pel·lícules (DVD)

Percentatge per grups del fons prestat

68%

36%

42%
20%
6%

5%
Llibres

8%

4%

Audio

6%

0%

Video
2011

2012

1%

4%

Altres docs. En
paper

1%

2%

0%

Docs. Electrònics

2013

Evolució de les visites i els préstecs 2011/2013
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Préstec interbibliotecari

L’any 2013 va baixar la quantitat de llibres deixats i rebuts respecte de l’any 2012. La causa
principal està en la substitució en l’opció d’aconseguir els llibres per a les tertúlies literàries
mitjançant petició préstec interbibliotecari. Des de l’any 2011 s’ha adoptat el sistema de lots de
lectura centralitzats des de Gerència del Servei de Biblioteques.

Evolució del préstec interbibliotecari 2008/2013
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Rebuts

Usos de préstec

Al llarg del 2013 s’han comptabilitzat 19.617 usos del servei de préstec en general.

En el quadre superior mostra els usos del servei per grups d’usuaris. És destacable que el
grup més nombrós són els adults de 40 a 64 anys. Seguit dels grups d’adults (25 a 39 anys) i
infants de 5-14. D’aquesta gràfica en podem deduir que:


La Biblioteca és un espai de formació permanent de les persones adultes. Com a tal, li
cal vetllar per assistir aquesta necessitat



La Biblioteca és un servei molt utilitzat per les famílies amb fills menors. L’espai
familiar és un espai que cal potenciar amb activitats i propostes de dinamització
lectora.

4.3.

Servei d’accés a Internet i a programari d’Ofimàtica amb els ordinadors de la

biblioteca

Disposem de 9 terminals: set a les seccions d’adults (3 a la primera planta i 4 a la sala
d’imatge i so) i dos terminals a la secció d’infants. Dels 9 terminals, 6 permeten fer sessions
d’una hora, dos permeten sessions de mitja hora i un permet sessions ràpides de 10 minuts. El
màxim de sessions possibles l’any era de 16.620 sessions/any. Al llarg de l’any 2013 s’han
obert 11.039 sessions que representa el 66,4% del total de sessions possibles
S’han registrat 931 usuaris que han fet servir aquest servei. Això equival al 9,56% del total
d’usuaris registrats.
4.4.

Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi de la biblioteca

Al llarg de l’any 2013, 564 usuaris han obert un total de 7.088 sessions amb la xarxa Wi-Fi,
des de la Biblioteca Marc de Vilalba.
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4.5.

Activitats de foment de la lectura

S’han realitzat un total de 92 activitats i hi han participat 3.046 persones.
Cicles monogràfics
Els Artesans de Casa. Cicle pensat amb l’objectiu de difondre el fons especial Artesania i
tècniques artesanes; s’ofereix als artesans de Cardedeu la possibilitat de donar publicitat al
seu negoci a partir de tallers demostració. S’han organitzat 15 sessions dels artesans de casa.
Hi ha passat 9 artesans i 286 talleristes. S’han treballat el patchwork, l’origami amb roba,
cistelleria, pintura sobre fusta, porcellana, ganxet, mitja, découpage, packaging, enquadernació
japonesa.
Passaport Literari. Cicle pensat per als joves a partir de 15 anys. La proposta consistia en fer
un recorregut literari per les millors novel•les d’amor de la literatura universal. L’han seguit 19
joves i adults.
Club dels deures. Fou una activitat que va funcionar de gener a maig. Es va portar a terme,
amb l’ajuda d’alumnes voluntaris de l’Escola Ginebró que es van comprometre amb la seva
tasca amb molta responsabilitat. Es van fer dos grups estables de 8 nens cada un que venien
un cop per setmana.
Clubs de lectura
Tertúlia literària. És una activitat estable. Fa més de 10 anys que funciona el primer dimecres
de cada mes. Hi participen un grup estable de 14 persones.
Let’s Read. Tertúlia literària en anglès. Tertúlia que té com a finalitat parlar de literatura en
anglès. Activitat iniciada el 2013
Filmosofia, cinema i pensament. Tertúlia al voltant de pel•lícules cinematogràfiques. Activitat
iniciada el 2013
Concursos
Concurs de microrelats de Sant Jordi. 23 autors van presentar 38 relats. Els guanyadors i
els relats presentats estan al bloc. Aquesta convocatòria es fa conjuntament amb la Unió de
Botiguers de Cardedeu.
Concurs de fotografia Festa Major Cardedeu a Instagram. Enguany han participat en 79
persones i s'han rebut, sota les etiquetes #fmcardedeu13 i #fmcardedeu2013 un total de 399
fotografies.

Presentacions de llibres


Dibuixant el gènere de Gerard Coll-Planas i Maria Vidal



Presentació de la revista BonArt

Exposicions


Parelles artístiques (26 d’abril - 6 de juny). Resultat de la col•laboració entre un artista
plàstic professional i una persona amb un trastorn mental. Organitzat per l’Associació
“El Far”



Romeu i Julieta. Exposició d’il•lustracions dels joves il•lustradors coordinats per Ignasi
Blanch. Exposició vinculada al cicle Passaport Literari



Escoles d’altres mons, fotografies de Kim Manresa. Del 14 d’octubre al 29 de
novembre.

Activitats commemmoratives


Homenatge a Carles Hac Mor. Organitzat per l’Estudi d’Art Jordi Aligué



Homenatge Joana Raspall. Organitzat conjuntament amb l’Oficina de Català i celebrat
el dia de la inauguració del Voluntariat per la Llengua

Activitats infantils i Familiars


Il•lustra’m. Jornada de contes d’il•lustrats. Els nens fan un conte, els il•lustradors el
dibuixen.



Cicle Art en Família. Organitzat el darrer trimestre de l’any. Quatre xerrades sobre com
les famílies treballem l’art amb els nostres infants. A les xerrades han vingut 52 adults i
als tallers infantils 31 infants.



Menjamots. Club de lectura infantil. Menjamots 1 (9-10 anys); Menjamots 2 (11-12
anys), Menjamots 3 (a partir de 12 anys)



Hora Menuda. 6 sessions



Once Upon a Time: contes en anglès a partir de P4. 8 sessions Taller familiar: Un lleó a
París i jo a Cardedeu (Febrer)

Accions realitzades en cooperació d’altres entitats o departaments
1. Amb l’Institut Municipal de Cultura:


Descomptes per al cinema Esbarjo-Verdi per als seguidors del Passaport Literari.



Concert de Nikosia (maig 2013). Activitat vinculada al cicle Passaport Literari.



L’Extra de la Tertúlia Literària. Autora convidada: Marta Buchaca, autora de Litus.



Concurs de fotografia de Festa Major (Amb el patrocini de Wolf photographers,
FotoClic, Joan Pardo fotògraf)

2. Unió de Botiguers de Cardedeu. III Concurs de microrelats.
3. Grup d’Amics d’Isabel Cerdà. Lliurament del II Premi de Narrativa Breu Isabel Cerdà
4. Regidoria de Comerç i Turisme. Quatre xerrades sobre consum.
5. Oficina de Català de Cardedeu. 1 xerrada sobre ús del llenguatge i l’homenatge a Joana
Raspall en la inauguració del Voluntariat per la Llengua.
6. Banc del Temps. Aprenem, intercanvi lingüístic.

4.6.

Activitats de formació

Formació en les tecnologies de la informació i altres cursos: Càpsules d’informàtica:


La signatura digital i les gestions en línia. Impartit per David Labro de l’Àrea de Noves
Tecnologies.



Prepara’t l’ACTIC. Impartit per David Labro de l’Àrea de Noves Tecnologies.



Ús del DNI electrònic. Impartit per David Labro de l’Àrea de Noves Tecnologies.



Iniciació a la Informàtica. Impartit per alumnes voluntaris de l’Escola Ginebró



Iniciació al Facebook. Impartit per alumnes voluntaris de l’Escola Ginebró



Curs de Fotografia creativa



Aprèn fotografia a la biblioteca.



Curs de Photoshop



El/La nen/a...? Taller pràctic sobre l’ús no sexista de la llengua

5. Relacions amb altres entitats



Concurs fotogràfic de Festa Major mitjançant la xarxa Instagram. Organitzat
conjuntament amb cases de fotografia Wolf photographers (Diagonal Pujades 17),
FotoClic (Carrer de Baix, 10) i Joan Pardo fotògraf (Carretera de Cànoves, 30), Joventut
de Cardedeu i l’Institut Municipal de Cultura. Sota les etiquetes #fmcardedeu13 i
#fmcardedeu2013 es van rebre 399 fotografies de 79 participants. Ha sortit una nota al
9Nou amb la relació dels quatre premiats el dia 23 d’agost de 2013

