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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 (1/01/06): 22.183
Llibres (fons general): 16641
Llibres (fons infantil): 4725
Fons àudio (CD i+ cassets) i vídeo (vídeos i DVD): 1073
Títols de revistes: 154
Horari:
de dilluns a divendres de 16h. a 20.30 h
de dijous a dissabte: de 10 h. fins 13 h
Hores de servei (estiu): 28,5 h/setmana
Hores de servei (hivern): 31,5 h/setmana
Resultats d’ús del servei el 2006
Usuaris: 24.705
Usuaris de préstec: 9.880
Usuaris d’Internet: 2.058
Usuaris del servei d’ofimàtica: 326
Documents prestats: 22.879
Socis nous Biblioteca: 706
Dies de servei any 2006: 285
Hores de servei 2006: 1511,5
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Valoració del resultats
Ens referim a l’avaluació dels resultats obtinguts en funció de la linia de treball que ens
vàrem marcar per a l’any 2006
1.

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

A les 9 tertúlies literàries de l’any 2006 hi ha hagut una rotació d’unes 139 persones i
aproximadament 40 persones en les 3 tertúlies poètiques del primer trimestre. S’han
produït poques incorporacions noves. Val a dir que tampoc hem sigut rigoroses a
l’hora de fer la difussió des de la biblioteca ni amb cartells ni fent ús del mailing
anunciant cada una de les sessions.
2.

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

Al conjunt de les 9 sessions han assistit uns 525 infants. Continuem amb el “Verro de
Cardedeu” com a personatge i centre d’interés del “Vet aquí un conte...” És l’animal de
foc de Cardedeu i el trobem interessant i diferent a altres personatges que s’han
inventat per a infants. El mes de setembre, i d’acord amb els narradors que treballen
amb nosaltres (Sessi Sitjà, Albert Estengre i Alícia Molina), vàrem estrenar el cicle
“recomana un llibre de companyia al verro”. Cada narrador explica un conte editat.
Des de la biblioteca demanem diversos exemplars a altres centres i així, quan acaba la
sessió, els nens i les nenes es poden endur en préstec el conte que s’ha explicat.
Després poden votar si els ha agradat molt, poc o gens. Al final hi haurà un únic llibre
que serà el que recomanarem al verro. La finalitat nostra és unir la narració oral amb
la lectura en una sola activitat.
3.

Cooperació amb altres entitats

Amb l’ànim d’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.
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Objectius

 Preparar 3 exemplars de cada una de les lectures.

 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.

Ja fa dos cursos que donem suport a les lectures obligatòries dels Instituts de
Cardedeu i als cursos de l’Associació l’Art d’Escriure. Veiem que els alumnes
aconsegueixen les seves lectures per altres mitjans.

Hem decidit, però, i sempre i

quan els Instituts ens passin les llistes, comprar almenys un exemplar de cada lectura.
Vàrem considerar poc apropiat convocar una trobada amb els directors dels IES i
l’Associació l’Art d’Escriure per tractar aquest tema exclussivament.
Al llarg de l’any s’ha cooperat amb entitats de Cardedeu, no previst d’inici, per a
préstec de llibres (s’han deixat un total de 182 llibres) i també s’ha coooperat per a
altres activitats:












L’Associació L’Art d’Escriure amb qui vàrem organitzar el concurs Picalletres dins la
Fira de les Entitats
Escola Bressol Tipi. Visita a la Biblioteca el divendres 21 d’abril. 16 nens i
nenes
Escola de Formació Permanent La Mongia. Dilluns 24 d’abril, visita
informativa a un grup de 10 dones magribines estudiants de català.
Unió de Botiguers. Vaig actuar com a jurat del concurs de punts de llibres que
es celebra anualment
Fira de Sant Isidre. La Biblioteca tenia un estand juntament amb el Centre
Cultural i el Museu de Cardedeu
Museu de Cardedeu. Col·laboració en l’organització de l’exposició: ei! Un àlbum
il·lustrat
Centre de Normalització Lingüística. Conferència a càrrec de Puri Pinto
celebrada com a cloenda del programa Voluntaris per la Llengua i organització del
Concurs Picalletres dins la Fira de les Entitats.
Mans Unides. La Biblioteca va ser el centre de recollida de llibres de segona mà que
després van posar a la venda el mes de juliol a la jornada per la solidaritat.
Associació Cultural el Cardot. Cicle de cinema Cardoterror
Poti-Poti de Nadal. Parc de Nadal organitzat per l’Ajuntament de Cardedeu. Vàrem
deixar en préstec un lot de 100 llibres aproximadament junt amb un moble.

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
 Tenir

una impressora per a ofimàtica
instal·lació de corrent elèctric a prop de les taules de la secció

d’estudi per endollar ordinadors portàtils
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Wi-fi a la Biblioteca
fullets informatius de CIDO i del Patronat Català Pro Europa per a la

Fira de Sant Isidre (mes de maig)
Es va instal·lar el corrent elèctric abans de l’estiu i al mateix temps es va instal·lar WiFi per als usuaris que treballen amb ordinadors portàtils. No hem pogut portar una
estadística d’ús ja que no tenim manera de controlar-ho. No ens hem decidit a
instal·lar la impressora ja que és difícil d’ubicar-la dins el reduit espai de què
disposem. Malgrat tot ho farem l’any vinent.
La Fira de Sant Isidre ens va servir per donar una imatge de conjunt dins el panorama
cultural de Cardedeu, ja que per primera vegada les tres entitats públiques de cultura
compartiem un mateix stand a la Fira.
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.



Revisar el magatzem extern després dels mesos d’estiu.

S’ha destinat la quantitat especificada en compra de llibres. La secció més important
ha estat la novel·la. S’han tingut en compte els suggeriments dels usuaris a l’hora
de comprar.
S’han fet servir els ingressos de la Paradeta per comprar llibre infantil de
coneixements, però no ens ha donat temps de llistar-ho per fer-ho públic.
La normativa de les donacions s’ha decidit fer-la conjuntament amb la comarca, per
tant ho hem deixat pendent.
Es va editar la guia de lectura de les revistes subscrites per a l’any 2006, amb un
tiratge important de 1000 exemplars.
L’actualització de la bibliografia d’aprenentatge del català la fem sempre que hi ha
material per afegir-hi i previ acord amb la Roser Tintó de Català.
El magatzem extern és de difícil accés. No hem pogut trobar el moment per anar-hi.
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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.

Aquesta és la part que avança més lentament, ens cal personal per portar-la a terme.
Reorganitzar una secció com aquesta requereix molta atenció i dedicació. Hem acabat
la catalogació de les revistes del Fons de col·lecció local i s’ha fet una entrada
important de buidats d’articles. Com a resultat d’aquesta darrera tasca hem fet un
llistat alfabètic de matèries referents a Cardedeu i consultables al Catàleg Col·lectiu.
Queda pendent per a l’any 2007 fer el llistat de revistes i acabar l’arxiu de premsa.
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 bloc a CardedeuBlogs per incorporar-hi les noves adquisicions.

Hem fet els 12 llistats de novetats en suport paper i en suport virtual en un bloc creat
per a la Biblioteca. Al mateix temps s’ha difós per correu postal (el llistat de paper) a
132 entitats del municipi i s’ha enviat un avís per correu electrònic als usuaris de la
biblioteca cada vegada que hem actualitzat el bloc. És difícil valorar objectivament el
resó que ha tingut ja que no n tenim dadesd’ús; però veiem que hi ha qui vé
expressament a buscar materials que a trobat prèviament al bloc.
Al llarg de l’any s’han editat 11 seleccions bibliogràfiques.





Un país de cine 2. Col·lecció de DVD
Cine europeo “El País”. Col·lecció de DVD comprada el primer trimestre de 2006
Mary Higgins Clark, reina de la intriga.
Wolf Erlbruch. Premi Hans Christian Andersen, 2006
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Margaret Mahy. Premi Hans Christian Andersen, 2006
Guia de diaris i revistes, 2006
Paul Auster. Premi Príncep d’Astúries de les Lletres, 2006
Autors orientals moderns
Històries de Cardoterror
Orhan Pamuk. Premi Nobel de Literatura, 2006
Guia de novel·la 2006, per ser llegida el 2007
Punt de llibre de Sant Jordi
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RESULTATS D’ÚS DE LA BIBLIOTECA MARC DE VILALBA
Socis i població
Actualment hi ha 4.834 socis amb carnet de la Biblioteca, dels quals 706 s’han inscrit
al llarg de l’any 2006.

Usuaris de la Biblioteca i usuaris de préstec
L’any 2006 s’han comptabilitzat un total de 24.705 usuaris, xifra que correspon a una
mitjana diària de 87 usuaris/dia. Val a dir que en aquest recompte no s’han tingut
presents els participants a les activitats organitzades per la biblioteca (1.031
persones), ni les persones que van venir a les aules d’estudis nocturnes (1078
estudiants). L’evolució any per any indica una baixada important en el nombre
d’usuaris i per contra un augment significatiu en el nombre de préstecs anuals.

Taula comparativa amb altres anys

Usuaris

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

25.516

24.849

22.845

23.593

22.942

24.793

27.223

28.179

24.705

92

90

83

85

83

86,3

87

100

87

9.420

9.397

10.802

9.796

7.792

8.628

14602

12.059

9.880

15062

17.211

19.592

21.248

22.879

biblioteca
Mitjana diària
Usuaris de
préstec
Préstecs
Habitants

11.317

11.676

12.078

12.635

13.167

13.870

14.300

15.018

15.500

2,2

2,1

1,8

1,8

1,7

1,7

1,9

1,8

1,5

Nombre de

visites a la Bib x
cada habitant
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Servei de préstec
Han utilitzat el servei de préstec al llarg de l’any 2006 un total de 9.880 persones i
han sortit de la biblioteca 22.879 documents en préstec.

Anys

2001

2002

2003

2004

2005

2006

9.796

7.792

8.510

14.602

12.059

9.880

---

15.062

17.211

19.592

21.248

22.879

Usuaris
de

préstec
Doc.

Prestats

Tipologia de documents prestats l'any 2006

2639
5653

710

Adults - No ficció

207

Adults - Ficció
Infantils - No Ficció

1995

Infantils - Ficció
Video - DVD
CD
Electrònics
Revistes

4961
5318

1396

Per segments, el fons d’adults-no ficció és el que ha sortit més en préstec, seguit de
les novel·les i llibre infantil de ficció. Una dada sorprenent és la quantitat de préstecs
que hem fer de la secció de cinema (1995). És sorprenent perquè tan sols tenim 582
pel·lícules. Per tant cada pel·lícula ha sortit una mitjana de tres vegades en préstec.
La mitjana total de préstec per document és de 0,9 vegades l’any 2006.

Préstec interbibliotecari (Falta els PI amb les universitats)
El préstec interbibliotecari és el servei en virtut del qual els usuaris poden obtenir
documents que no són a la seva biblioteca d’orígen.
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s’han acostat més els nivells de llibres demanats i dels llibres deixats a altres
biblioteques. Ens han demanat més llibres perquè cada vegada tenim un fons més
actualitzat i interessant; però sobretot perquè som molt curosos en servir els llibres al
moment. Hem demanat menys llibres perquè el fons bibliogràfic està cada vegada més
adaptat a les necessitats dels nostres usuaris.
Evolució del préstec Interbibliotecari 2002/2006
700

600
574

564
500

469
400
Rebut
Deixat

320

300

307

277
209

200
148

133
100
60
0
2002

2003

2004

2005

2006

Servei d’ofimàtica i d’accés a Internet
El canvi de connexió per la línia ADSL, per part del Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona,

ha potenciat l’ús del servei d’Internet amb un increment

considerable d’usuaris. Des del mes de setembre de 2006 disposem de Wi-Fi instal·lat
per ordre de l’Ajuntament. De moment, no tenim manera de comptar l’ús que en fan
els usuaris.

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 %

2006

2058

1511

68,1%
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Ús d'Internet per categories d'edat

9%

14%

14%

63%

Infants

Jo ves

A dults

Gent gran

Servei d’ofimàtica
Per oferir el servei d’ofimàtica comptem només amb 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.

Ús

Usuaris

Hores servei

d'ofimàtica

Rendiment
servei

2005

162

1506

5,3 %

2006

326

1511

11,9 %

Ús d'ofimàtica per categories d'edat

8%
6%

35%

51%

Infants

Joves
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Aula d’Estudis


Hivern 2005/2006. Va començar el 27 de desembre de 2005 fins el 9 de febrer de
2006. Es van mantenir dos nivells d’horaris: matins: dilluns, dimarts i dimecres de
10.00 a 13.00 h; Nits: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 20.30 h. a la 1 de la
matinada



Estiu 2006: del 22 de maig al 14 de juliol. De 2006. Els horaris eren: de dilluns a
divendres de 20.30 h. fins les 12 h de la matinada

dies

hores

estudiants

mitjana/dia

AE Hivern 04/05

30

96

346

11,5

AE Estiu 05

28

126

378

13,5

AE Hivern 05/06

26

177

557

21,4

AE Estiu 06

40

140

521

13

Participants en les activitats

ACTIVITATS

OCASIONS

PARTICIPANTS

Hora del conte

9

534

Visiters escolars

2

26

Conferències

1

25

Cursos i tallers

1

4

Tertúlies

literàries

i

tertúlia 12

167

poètica
Aula d’estudis

2

1078

Presentacions de llibres

3

48

Lectura pública de Josafat

1

80

Sortides literàries

1

18
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Activitats de dinamització i difusió cultural
Tertúlies literàries
Són de caràcter mensual, el segon dimecres de cada mes. Les coordina en Raimon
Portell. Al llarg de l’any es va llegir:








La Filla d’Homer de Robert Graves
La lleona blanca de Henning Mankell
Macbeth de William Shakespeare
Pandora al Congo d’Albert Sánchez Piñol
Una història amb bicicleta de Ron McLarty
Un dia més de vida de Ryszard Kapúscinski
Cròniques de la veritat oculta de pere Calders

Tertúlia poètica
Va acabar el primer trimestre de l’any. Al llarg de les tres sessions es va treballar:


Enric Casasses i Lautréamont



Biel Mesquida i Antonin Artaud



Miquel Bauçà i Erza Pound

Presentació de llibres


El Fill del passat de Mercè Company. Novel·la juvenil d’aquesta autora molt

vinculada a Cardedeu i que en aquells moments estava fent el curs de novel·la
juvenil (febrer 2006).



L’encanteri de Ramon Monton. (juny 2006)
El desván de los cuervos solitarios (novembre 2006)

Altres activitats


Exposició: Ei! Un àlbum il·lustrat. Com a resum del que es va treballar en el curs
“Escriure un conte per a infants” es feu una exposició al Museu de Cardedeu que
organitzà la Carme Clusellas, directora del Museu





Edició del punt de llibre Sant Jordi 2006. Il·lustrat i dissenyat a càrrec de Pilar Ors
Conferència: Prudencia Bertrana, el desig de crear a càrrec de Maria Barbal

Contes per adults: Entre Apoleu i Bertrana. Entre l’amor i el desig incontrolat a càrrec

de Sessi Sitjà


Lectura pública de la novel·la Josafat de Prudenci Bertrana . 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 3 hores. Van participar-hi 64 lectors



Sortida literària: La Ruta Josafat a la Catedral de Girona



Lectura teatralitzada a càrrec del grup “Tastacontes”

Difusió del servei als mitjans de comunicació
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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”



Bloc de la Biblioteca <http://bibliotecacardedeu.blogspot.com/>

Dades econòmiques

Pressupost 2006 (Ajuntament de Cardedeu)
Retrib. Personal i Seguretat Social

23.600

Manteniment

10.000

Activitats d’animació

5827,1

Compra de llibres i revistes

4557,57

Material

3991,4

Total 2006

49.900

Ingressos de la Paradeta, reclamacions i fotocòpies

327,5

Despeses Diputació de Barcelona
Personal

68.178,47 €

Llibres

18805,36

Subscripcions a diaris i revistes

4823,82

Recursos electrònics

757,5

Material

1327,9

Manteniment d’equips i de línia

5.805

Total 2006

97.321,28
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Projecte de treball per a l’any 2007

Ampliació de la Biblioteca
Al llarg de l’any 2007 es preveu que finalment es portin a terme les obres d’ampliació
de la Biblioteca de Cardedeu. És per aquesta raó que preferim reservar les nostres
forces per fer de forma ordenada el trasllat provisional previst per al darrer trimestre
de l’any 2007.
El trasllat provisional ha de servir per donar continuitat mínima de servi d’informació i
préstec, mentre durin les obres
Es mantindran les activitats “base” com les tertúlies literàries i el “Vet aquí un conte...!”
i trimestralment, en funció del calendari de les obres, es decidiran altres activitats
possibles per portar a terme.

Projecte de treball de la nova biblioteca
Al llarg de l’any 2007 s’establiran les bases de treball del nou projecte. Amb
l’ampliació suposa una millora d’espai útil, i diferenciat segons els seus usos: espai
per a infants, sala de revistes, espai multimèdia amb música i cinema, espai amb accés
a Internet i ús d’ordinadors, sala polivalent que permetrà realitzar actes i activitats
molt diverses paral·lelament a l’activitat de biblioteca.
Més enllà de la idea d’edifici,

la biblioteca ha de ser un punt més en l’estructura

transversal dels serveis municipipals: escola, serveis socials, educació permanent,
joventut, atenció a l’immigrant i associacions que han de poder satisfer i beneficiar-se
dels seus serveis de cultura i d’informació. . Convertirem la biblioteca en un punt
d’informació sobre el municipi en el seu sentit més ampli alhora que també en un punt
de referència i punt de trobada social i cultural mitjançant una nova proposta d’horaris
alternatius i una àmplia oferta d’activitats per a totes les edats.

Idees innovadores per al nou projecte:
a) L’espai infantil és una zona, actualment infrautilitzada, o en tot cas, utilitzada fins
on ens permet el poc espai que tenim. És important saber que els nois i noies de
primària vénen a fer deures escolars, sovint sols, entre una i altra activitat
extraescolar. Però també ho és el difondre la lectura i les arts plàstiques a través de les
il·lustracions dels contes infantils. Serà una bona mesura:


Que una bibliotecària o auxiliar tècnic de biblioteca a qui li agradi aquesta tasca
s’encarregui de dinamitzar exclusivament aquest espai.
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per als estudiants de primària. Es

constituiria com un espai/moment on una persona ajudarà, dues hores diàries,
als nois i noies a fer els deures, buscar la informació tant en suport paper com a
Internet i les bases de dades disponibles a Chillias (Biblioteca virtual infantil de
la Diputació de Barcelona) i els ensenyarà a treballar-la adequadament. Així com
resoldre petits dubtes que tinguin en un moment determinat.
b) La formació permenent de les persones és necessària per moure’s en aquest món
tan canviant. Sobretot l’aprenentatge continuat en les noves tecnologies i idiomes. Les
estadístiques diuen que la població de Cardedeu gaudeix d’un nivell cultural molt alt.
Això ens permetrà dissenyar activitats des del punt de vista més bàsic fins el més
avançat en l’estudi d’idiomes. La proposta aniria adreçada a implementar noves
ofertes:


Tertúlies o xerrades en anglès.



Establir una secció exclussiva amb material per a l’autoaprenentatge d’idiomes



Oferir cursos d’informàtica, Internet i noves tecnologies.

c) Cardedeu ha tingut un creixement poblacional important. Existeix un gruix de
població que viu al municipi, però que treballa fora. Per ajudar a compensar la idea
d’una ciutat dormitori i ajudar a la integració al municipi d’aquesta població caldrà
repensar:


què s’està oferint, ara per ara, i si realment satisfà les possibles necessitats.



valorar si els horaris d’atenció al públic són els adequats i ampliar-los

c) Des de l’any 2004 s’ha anat augmentant el pressupost en compra de llibres.
Actualment es destina una partida de 5.500 euros només per compra de novel·la.
Tenint en compte que a més a més tindrem un espai multimedia tant per adults com
per a infants caldrà:


Augmentar aquesta partida en un 300% a fi de tenir un fons adequat a les
necessitats dels usuaris i ser un punt de referència bibliogràfica, videogràfica i
musical del municipi.



Decidir un pressupost mensual per atendre els suggeriments de les persones.
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