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1. Presentació 

 

La biblioteca La Ginesta en els seus tres anys de funcionament s’ha consolidat com un 
lloc de trobada de la comunitat  i un espai integrador i de relació.  

Aquesta memòria vol reflexionar sobre que representa la biblioteca de Begues, i 
reconèixer els possibles èxits i els errors per encetar nous projectes de servei a la 
ciutadania. 

És un recull de les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, 
analitza les xifres de resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per 
tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur. 

Aquest document vol identificar els punts forts i les oportunitats de millora que seran 
la base per a la planificació dels propers anys. 

I tot això en coordinació amb les polítiques culturals locals i amb l’equip de treball, que 
és qui converteix els diversos recursos disponibles en serveis per als nostres usuaris. 

 

 

Imma Grau i Vendrell 

Directora Biblioteca La Ginesta de Begues 
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1.1.  Introducció 

 
La biblioteca està situada a l’Avinguda Sitges, 14 molt a prop del centre del municipi. S’hi arriba 
a peu i hi ha un gran aparcament al davant i també la parada dels autobusos. 

Begues té una població de  6.830 habitants (en data 1 de gener de 2017). 

Pel que fa a les nacionalitats dels habitants, majoritàriament són de la Comunitat Europea i 
només un 6,5 % és d’altres països (Brasil, Colòmbia i Argentina principalment). 

El nivell de formació de la població és força alt. Un 67% de la població té estudis de batxillerat, 
segon grau o superiors. 

L’atur  és d’un 3,2 %. Inferior  si comparem amb altres municipis de la comarca. 

 

Fitxa de la biblioteca 

Inauguració 29 de juny de 2014 

Superfície  1087 m2 

Espais: dues plantes Aula polivalent, 2 aules 
d’estudi i/o reunions, 1 espai 
de suport 

Taulells 3 taulells d’atenció al públic 

Punts de lectura  170 

Punts d’autoescolta i visionatge 2 

Ordinadors de consulta 3 

Ordinadors de treball intern 5 

Ordinadors amb servei d’internet i + 5 

Servei Wifi Si 

Impressores 2 

Escàners 1 

Lectors codis de barres 4 

Reproductors DVD 2 

Pantalles TV 
 

3 

Minicadenes 1 

Màquina d’autopréstec 1 
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Horari 

 
Horari habitual 

 
Horari d’estiu (15 juny-15 setembre) 
 

Dilluns de 15,30 a 20,30 h Dilluns de 15,30 a 20,30 

Dimarts de 15,30 a 20,30 h Dimarts de 15,30 a 20,30 

Dimecres de 10 a 13,30 i de 15,30 a 20,30 h Dimecres de 10 a 13,30 i de 15,30 a 20,30 h 

Dijous de 15,30 a 20,30 h Dijous de 15,30 a 20,30 h 

Divendres de 15,30 a 20,30 h Divendres de 15,30 a 20,30 h 

Dissabte de 10 a 14 h Tancat 

 

Comparativa de dades 

 2015 2016 2017 

Dies de servei 261 265 261 

Hores de servei 1.458 1.473 1.428 

Visites 46.703 42.157 40.602 

Nous carnets 438 287 200 

Total carnets 1.855 2.141 2338 

% carnets en relació a la població 27,84 31,78 34,23 

Visites per dia 179 159 156 

Visites per habitant 7,00 6,27 5,94 

Préstecs 25.779 23.849 22.837 

Préstecs per dia 99 90 88 

Usuaris del servei de préstec 1.053 1.008 993 

Usuaris internet i + 577 588 517 

Usuaris Wifi 194 201 195 

Activitats realitzades 132 141 159 

Assistents activitats 4.605 4.847 4.862 

Fons documental 20.961 22.210 23.836 

Pressupost 192.321,33 177.347,27 202.316,08 

Despesa per habitant 28,83 26,33 29,62 
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1.2. La Biblioteca de Begues en xifres 

 

 

 

• 40.602 visites presencials 

• 261 dies d'obertura 

• 1.428 hores d'obertura 

• 156 visitants per dia 

BIBLIOTECA 

• 6.830 habitants 

• 2.338 usuaris inscrits 

• 200 nous carnets 

• 34,2 % població és usuària de la biblioteca 

USUARIS 

• 23.836 Documents 

•  3,49 Exemplars per habitant 

• 22.837 Documents prestats 

• Préstecs interbibliotecaris:  672 deixats  +  308 rebuts 

DOCUMENTS 

•  159 Activitats 

•  4.862 Participants 

• 29 visites escolars 

•  21 Hores del conte 

ACTIVITATS 

• 968 visites al blog 

• 338 seguidors al facebook i 377 Post 

• 2.720 sessions internet i + 

• 1.354 sessions Wifi 

BLOG I XARXES SOCIALS 
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1.3. Valoració de les dades 

 

Evolució de les dades bàsiques La Ginesta 

 

 

En aquesta taula posem l’evolució de les dades bàsiques de la biblioteca. No són dades 
comparables entre elles però són les més significatives del servei de la biblioteca i 
comparem els tres darrers exercicis per tal de treure conclusions de la valoració del 
servei. 

Durant el 2017 les visites presencials a la biblioteca s’han reduït en un 3,8% seguint  la 
tendència global de la xarxa en els darrers anys. No obstant això, la reducció ha estat 
menys de la meitat de la que vam tenir entre el 2015 i el 2016.  

El servei de préstec s’ha vist reduït en un 4,4 %. Menys del que es va reduir entre el 
2015 i el 2016 que va ser d’un 7,5%. Novament hem incrementat els PI deixats (un 
3,3%) i els rebuts (6,5%).  

Pel que fa a les activitats aquest any n’hem fet 18 més que l’any passat i el nombre 
total d’assistents ha estat pràcticament el mateix amb un petit increment. Això vol dir 
que els assistents per activitat ha baixat lleugerament.  

El nombre total de persones amb carnet és de 2.338, el que representa un 34% de la 
població. Ens agradaria arribar al 50% però serà complicat perquè una gran part 
d’usuaris de la nostra biblioteca tenen el carnet d’altres biblioteques fets amb 
anterioritat a la  inauguració de La Ginesta.  

Visites Préstec Fons Carnets
Usuaris

activitats

2015 46703 25779 20961 1855 4605

2016 42157 23849 22210 2141 4847

2017 40602 22837 23836 2338 4862
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El nostre fons és de 22.837 documents. Equival a 3,49 documents per habitant. 
Superem els estàndards que per a la nostra biblioteca i població són de 2,5 documents 
per habitant. 

El fons infantil representa el 40% dels préstecs. Tenim una població jove i el fons 
infantil es presta molt. La nostra política de la col·lecció treballa en aquest sentit.  

 
El 43% dels nostres usuaris han fet servir el servei de préstec, i això representa un 
14,58% de la població de Begues.  

El 22% dels nostres usuaris han utilitzat el servei d’Internet i +, un 7,57% de la població. 
El 8% dels nostres usuaris han utilitzat el servei de wifi, un 2,85% de la població. 
Aquests percentatges han baixat en relació al 2016. Begues és un municipi on la gran 
part dels habitants disposen de connexió a internet a casa, per tant creiem que 
aquestes dades difícilment s’incrementaran. 

Tenim en marxa quatre clubs de lectura en català, francès, infantil i juvenil. Els Clubs 
de lectura funcionen bé tot i que el nombre de participants per Club no és excessiu 
(màxim 10 participants per grup).  Hem aconseguit fidelitzar els assistents als clubs. 

Hem fet 21 sessions de l’hora del conte i 11 sessions de Música en família amb un total 
de  1.015 assistents. Aquest any hem fet més sessions de l’activitat Música en família  
gràcies a una subvenció del catàleg d’activitats de la Diputació de Barcelona que vàrem 
demanar a través de l’Ajuntament.  

Ens han visitat 1.154 nens i nenes de les escoles del municipi. La majoria de visites han 
estat d’infantil i primària, i molt  poques de secundària. Les escoles de secundària 
estan geogràficament lluny de la biblioteca i és complicat que vinguin a visitar-nos. 

Mantenim als nostres usuaris informats de tot el que fem a través del blog, el facebook 
i els butlletins electrònics en xarxa.  

 

2. La Gestió de la biblioteca 

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de  261 dies, i 1.428 hores, amb un horari 
de 32,5 hores setmanals. El mes d’agost, a excepció de la primera setmana, i 2  dies 
per Nadal la biblioteca ha estat tancada per vacances 

  

2.1. Recursos Humans  

 

L’equip de la biblioteca està integrat per: 

- 1 bibliotecària–directora: Imma Grau Vendrell. 
- 2 auxiliars tècniques de biblioteca: Eulàlia Garcia Pascual i Alba Pabón Sans. 
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- 1 ajudant de servei (24 h. setmanals): Ana López Sala.  

  

Incidències: 

Una de les auxiliars tècniques de la biblioteca està gaudint d’una reducció de jornada. 
Actualment fa una jornada de 23 h. setmanals  i la resta de jornada no s’està 
substituint. 

  

Formació: Hem fet un total de 89,5 h. de formació. 

Tant la direcció com el personal tècnic han assistit als cursos de formació oferts  per la 
Diputació de Barcelona. 

  

Direcció: 52 hores 

 Navegació per internet, cerca efectiva i fonts d’informació. 4 hores lectives. 

 Crea el teu pla de visibilitat a la biblioteca.  12 hores lectives. 

 Elaboració de memòries de gestió. 20 hores lectives. 

 La potenciació de la literatura als municipis: patrimoni literari, recitals, foment 
de la lectura. 8 hores lectives. 

 Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació 
de les biblioteques públiques. 8 hores lectives. 

 

Personal tècnic auxiliar: 

 Edició de vídeo  en l’àmbit de la biblioteca pública. 12 hores lectives. 

 Tècniques de redacció de documents administratius. 20 hores lectives. 

 “eBiblioCat. Sessió formativa del servei de préstec digital”. 5,5 hores lectives. 

 

Hem participat en el grups de treball de la zona : 

 Esmorzars infantils. 

 Reunions de directors de zona. 

 Grup de comunicació i difusió. 

 Projecte inter-zones “De l’hort a la biblioteca” 
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2.2. Pressupost  

 

En aquest apartat desglossem les aportacions econòmiques de les tres administracions 
que contribueixen en el manteniment i funcionament de la biblioteca. 

Pel que fa a les aportacions de la Diputació de Barcelona, ens falten les dades del 
manteniment informàtic i per tant en aquest apartat hem posat només les dades que 
tenim. 

Per altra banda també comentar que hem rebut una subvenció del catàleg d’activitats 
de la Diputació de Barcelona, consistent en 8 sessions de l’activitat música en família i 
un taller de capgrossos. 

L’aportació de la Generalitat pel SAB s’ha vist incrementada molt respecte l’any 
anterior. Ha passat de 2603 € el 2016 a 6.000 € el 2017. 

 

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS AJUNTAMENT, DIPUTACIÓ I GENERALITAT 

 

 

 

2.3. Biblioteca i territori 

 

Vàries entitats del municipi han col·laborat amb la biblioteca durant l’any 2017. 
Especialment ho han fet durant la revetlla de Sant Jordi. Han estat les següents: 
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-      Tallers d’Art i Cultura El Colomar: Entitat dedicada al foment d’activitats de caire 
artístic. 

-      La Coral Infantil  Montau de Begues: Entitat dedicada al cant Coral. 

-      Juguem a Begues.  

-      Xarxa d’intercanvi  de coneixements de Begues (XIC): Entitat que ofereix tallers 
portats per voluntaris que intercanvien els seus coneixements i habilitats. 

-      Escola de Música “Estudi d’Arts” de Begues. 

-      L’Espai nou: Entitat de la gent gran de Begues. 

-       Escola Sant Cristòfor Begues: Fòrums d’autors a la biblioteca. 

-      Grup de Gospel de Begues. 

-  Colla castellera  Els Encantats de Begues. 

-  Colla dels geganters de Begues. 

-  Taller d’escriptura creativa Premi Delta. 

També hem aconseguit la col·laboració puntual de l’entitat: 

- Càrites Begues: Campanya de recollida d’aliments a canvi de llibres procedents de 
donatius. 

Per altra banda ha col·laborat amb la biblioteca el  Gabinet de psicologia i logopèdia  
“Camins emocions i aprenentatge” amb una sèrie de  xerrades educatives adreçades a 
mares i pares. 
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3. Activitats  

 

Durant l’any 2017 hem continuat apostant per oferir activitats variades amb la intenció 
de consolidar la biblioteca com el centre cultural del municipi i així satisfer les 
necessitats de la població.  Volem donar resposta a un  gran ventall de necessitats 
d’oci, formació i educació.  

 

 
Número activitats Assistents 

HORES DEL CONTE 21 834 

CONTES ADULTS 2 98 

VISITES ESCOLARS 29 1154 

CLUB DE LECTURA 33 177 

TALLERS 28 932 

PRESENTACIONS 
LLIBRES 

3 141 

CONFERÈNCIES I 
XERRADES 

8 84 

PLANETARI DIGITAL 4 132 

MÚSICA EN FAMÍLIA 11 181 

LABORATORIS DE 
LECTURA 

3 60 

ESCACS 6 124 

EXPOSICIONS 2  

ACTUACIONS SANT 
JORDI 

9 945 

TOTAL 159 4.862 
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3.1. Activitats familiars 

 

 

 Hem fet 21 sessions d’hores del conte amb 834 
assistents. Aquestes sessions sempre són molt 
benvingudes per a les famílies del municipi. Les sessions 
són els divendres tarda per a nens i nenes a partir de 4 
anys. 

 Per als més petits (0-3 anys) hem fet sessions els 
dissabtes el matí de Música en família.  
 

 També vam fer l’hora del conte als alumnes de 
P3, P4 i P5 de  les dues escoles del municipi amb un total 
de 6 sessions.  
 

 Els alumnes de 1r a 6è de primària  l’Escola Sant 
Cristòfor han vingut a la biblioteca a celebrar les 
trobades amb els autors que han treballat a classe.  Ha 
estat una experiència molt enriquidora per a tots els que 
hi hem participat 
 

 Per a celebrar el tercer aniversari de la biblioteca 
vàrem fer l’espectacle el Gall Frederic i la gallina Caterina 
amb Pengim Penjam i  hi van venir 128 persones.  
 

 Fem el club de lectura infantil i el club de lectura 
juvenil. Aquest any han estat  dinamitzats pel personal 
de la biblioteca. Tenen bona acollida entre els assistents 
tot i que no hi ha un gran nombre d’inscrits.  
 

 Planetari 
 

 Laboratoris de lectura  
 

  

Activitats familiars  
 

 21 hores del 
conte 

 Música en 
família 
 

 2.263 assistents 
 

 24 tallers 
familiars 

 

 Festa 
celebració 3r 
aniversari  de la 
biblioteca 

 
 

 Club lectura IiJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



  

   
   14 
 

 

                                                                                                                                                                               Begues – Memòria 2017 

 

 

 

Hem fet tallers de:  

 

 Fem una màscara per carnestoltes, dues edicions: 75 persones. 

 Taller de primavera: 38 persones. 

 Visita guiada als horts urbans: 35 persones. 

 Matinal de jocs: 52 persones. 

 Taller fem un pin de nevera: 68 persones. 

 Fem un hort urbà: 16 persones 

 Taller fem emojis: 36 persones. 

 Taller fem garlandes de Sant Joan: 27 persones 

 Taller decorem la biblioteca amb un fons marí: 36 persones 

 Taller decorem una  samarreta: 66 persones. 

 Taller construirem un vaixell: 46 persones. 

 Taller construïm un aquari: 40 persones. 

 Taller de Capgrossos, amb dues edicions: 37 persones. 

 Taller de relaxació infantil amb bols tibetans: 22 persones. 

 Taller Castaween: 53 persones. 

 Tarda de jocs: 115 persones. 

 Taller científic amb el Mag Marlí: 33 persones. 

 Taller de Nadal amb els Reis Mags: 31 persones.  
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3.2. Activitats de suport a l’aprenentatge 

 

 

● Ens van visitat els alumnes d’educació 

Infantil de les dues escoles amb un total de 16 visites i 

505 escolars. Hem fet sessions de l’hora del conte, una 

per cada grup d’educació infantil. 

 

● D’educació primària hem tingut 13 visites 

amb 581 escolars. Hem preparat diferents activitats 

adequades a cada grup d’edat. 

 

 

● En total ens han visitat 1.154 alumnes. 

  

Activitats de 
suport a 
l’aprenentatge  
 

 16 visites 
educació 
infantil        
(565 escolars) 
 

 10 visites 
educació 
primària      
(589 escolars) 
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3.3. Activitats per a adults 

 Club de lectura en francès: és una 
activitat mensual que vam iniciar el mes d’octubre del 
2014 i que la porta un voluntari de nacionalitat 
francesa que viu a Begues. Té molt bona acollida i els 
seus membres són molt fidels i assisteixen 
regularment a les sessions.  

 Club de lectura en català: És de 
periodicitat mensual i ens ho fa una voluntària del 
municipi. Té força assistència  i normalment hi 
assisteixen un 70% de les persones apuntades.  

● D’entre els taller i xerrades que hem 

fet volem destacar:  

 

  Durant tot l’any hem fet xerrades 
educatives amb col·laboració amb el  centre 
“Camins” del municipi amb els següents títols: 
Comunicació afectiva i efectiva, Com juguen les 
emocions en el nostre dia a dia, El Joc: ens divertim 
mentre eduquem en valors i emocions. 

 Taller “Entre llanes i fils”. Activitat en la 
que es va gaudir de la lectura i del ganxet o la mitja i 
es va potenciar l’escolta activa mentre es feia una 
activitat manual. 

 Xerrada taller “Els N Amics de la 
creativitat, taller adreçat a educadors, famílies i 
professionals” a càrrec de l’Estela Montalvo. 

 Conferència-Col·loqui El Dret a morir 
dignament, a càrrec de DMD Catalunya. 

 Celebració del dia internacional de les 
dones amb una sessió de contes per a adults : 
Mujeres estremecedoras, a càrrec de la Sandra Rossi. 

 Xerrada “La cuarta dimensión” a càrrec 
de Ricard Muratori.  

 Taller de relaxació amb bols tibetans i 
cant harmònic, a càrrec de l’Olga Bondia i la 
NandiClaver. 

 Taller les paraules màgiques.  Un espai 
interactiu i de reflexió per a ajudar-te a modular a 
favor teu els pensaments, les emocions i les 
conductes. Taller que es va fer en  4 sessions durant 
el mes de maig. 

 Taller de cuina sana i de proximitat. 

Activitats per a 
adults  
 

 2 clubs de 
lectura        
(francès i 
català) 
 

 8 Xerrades  
 

 4  tallers 
 

 2 contes per a 
adults 

 

 2 exposicions 
 

 15 centres 
d’interès 
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 Per Nadal vam fer una sessió de contes per a adults “Las travesuras de 
Eros” a càrrec de la Sandra Rossi. 

 

 Mensualment hem gravat  4 programes  amb Ràdio Begues. 
Recomanem llibres, pel·lícules, llibres infantils, revistes, música  i còmics 
que tenim a la biblioteca disponibles al servei de préstec. 

  

● Hem fet tres presentacions de llibres: 

 

● El llibre: Gabriel Rufián, el polític imprevist, del Maiol Roger.  

● El llibre de l’Ana López Artiaga, finalista del VIII premi Delta de narrativa 

escrita per dones. 

● Els Crims del convent del Salvador Balcells. 

 

● Hem fet les següents exposicions: 

 

 Fòlium, Verdures de la tardor, cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat. 
(vestíbul de la biblioteca). 

 Abracadabra Pota de Cabra, cedida per la Diputació de Barcelona (sala 
infantil). 

  

● Hem exposat el següents racons temàtics o centres d’interès temporals: 

 

● Biografies 
● Blues & Soul 
● Còmic 
● Novel·la eròtica 
● Dia de les escriptores 
● Isabel Clara Simó 
● Guies de viatges 
● Alícia al País de les meravelles 
● Setmana Bio 
● Racó de costura 
● Racó de cuina 
● Racó dels trens 
● Revistes 
● Petits lectors 
● Llibres de lletra gran 
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3.4.  Activitats revetlla de Sant Jordi 2017 

   

Durant tota la tarda del dia 21 d’abril vàrem 
celebrar la revetlla de Sant Jordi. Per fer-ho, vam 
comptar amb la col·laboració de vuit entitats  del 
municipi i vam fer un seguit d’actuacions adreçades 
al públic infantil i al públic adult simultàniament. La 
biblioteca va estar molt ambientada i hi van 
participar  945 persones.  

 

Les activitats que vàrem fer pel públic familiar van 

ser: 

   

 Tallers de Manualitats: punts de llibre, 
dracs, princeses, Sant Jordis.... a càrrec de les 
entitats “El Colomar”, “Juguem a Begues” i la 
Marta Fornt. 

 Actuació de la Coral Infantil de Begues. 

 Actuació del grup de Combos a càrrec dels 
alumnes d’Estudi d’Arts. 

  

Les activitats adreçades al públic adult van ser: 

 

 

● Jocs Poètics i recital de poesia a càrrec del 
grup de la xarxa d’intercanvi i coneixement “La 
Font de poemes”. 

● Lectura de textos a càrrec de les alumnes 
del taller d’escriptura premi Delta. 

● Actuació musical de La New Begues Gospel 
Choir de l’Estudi d’Arts. 

● Actuació de la colla castellera Els Encantats 
de Begues. 

 

 

 

 

Activitats revetlla 
de Sant Jordi 
 

 4 tallers 
familiars i 
actuacions 
(Manualitats: 
dracs, roses, 
Sant Jordis i 
actuacions 
musicals) 

 

 4 activitats per 
a adults  
(recital poesia, 
lectura de 
textos,  
actuació 
musical, 
actuació 
castellers..) 
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3.5. Programa de l’hort a la biblioteca. 

Les activitats programades durant el 2017 dins del programa de l’Hort a la biblioteca han estat:  

Exposició: VERDURES DE TARDOR (FOLIUM) que ens apropa a les verdures de fulla que 
es conreen a la tardor: la bleda, l’espinac, l’api i la 
col. Cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat  
 
Laboratori de lectura: PIM, PAM, POMELO! De la 
mà de la Marta Roig, descobrirem el personatge 
d'en Pomelo: Hortalisses, 30%; insectes, 2%; 
preguntes filosòfiques, 18%; somnis, 9%; aventures, 
15%; humor, 9%; emocions, 12%; incerteses, 5%; 
complexos, 0% = 100% POMELO. Espècie de km O, 
vinguda directament des del seu hort, sense 
intermediaris. Una experiència única per descobrir 
en família la màgia dels llibres.  
 

Taller de cuina: CUINA SANA I DE PROXIMITAT 
AMB LA THERMOMIX.  Aprendrem a cuinar de 
manera sana i amb productes de proximitat 
utilitzant la Thermomix. Taller a càrrec de Noemí 
Díez.  

Activitat familiar: VISITA  ALS  HORTS URBANS. 
Sortirem passejant des  de la Biblioteca La Ginesta i 
visitarem els horts urbans. Ens explicaran els 
conreus de temporada i farem una activitat 
relacionada amb les hortalisses i verdures  que  
trobarem a l’hort. A càrrec de José Luis Sola. 

Taller familiar: TALLER D’HORT URBÀ. Taller pràctic 
en el que d’una manera divertida ens aproparem al 
cicle de les plantes de l’hort: sembra, 
transplantament i recol·lecció. A càrrec d’Ester 
Casanovas. 

L’hora del conte: CESC I LA BRUIXA FIL·LOXERA. La 
Sandra Rossi ens explicarà la història del Cesc que 
tenia els ossos fets de terra... Era pagès, estimava la 
terra i la terra l’estimava a ell, per això les seves 
vinyes eren tan belles. En Cesc també estimava la 
Noemí, que el dia de la festa de la verema ballava 
amb el seu vestit blanc tacat de raïm.   

L’hora del conte: VIRGÍNIA L’ALBERGÍNIA.  El cargol 
barbut ens explicarà la història de la Virgínia. 

De l’hort a la 
Biblioteca 
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L’albergínia visita les verdures i hortalisses de l’hort del “Forat de la tanca” i elles a 
causa del seu color no l’accepten. Però el senyor Espàrrec els explica que totes les 
verdures són diferents i per això totes són iguals 

Xerrada sobre alimentació: PARLEM DE LES VERDURES DE LA TARDOR. Després dels 
mesos d’estiu ara és el moment de reforçar i equilibrar el nostre sistema immunitari 
amb aliments que ens nodreixin i ens escalfin. El sabor de la tardor és el dolç. Durant 
aquests mesos és important nodrir-se al màxim d’aliments dolços naturals. A càrrec de 
la Teresa Segura. 

Xerrada: DE LES FLORS A LA TAULA, LA MEL I ELS PRODUCTES DEL RUSC.  Donarem a 
conèixer tot el procés amb els que s'obtenen els productes que consumim del rusc,  
especialment la transformació del nèctar que les abelles recol·lecten de les flors fins 
que el podem degustar amb un producte tant reconegut com ho és la mel. Tot això va 
directament relacionat amb les principals característiques de l'apicultura com 
activitat   i de les feines que els apicultors fem en defensa de les abelles i de les 
amenaces a les que estan exposades als nostres dies. A càrrec del Franc López, 
apicultor de Begues. 

Taller familiar: LABORATORI DE LECTURA NATURALISTES. Descobrirem la figura dels 
naturalistes clàssics i familiaritzarem els nens amb les activitats que  els caracteritzen 
(observar, recol·lectar, descriure i classificar). Descobrirem els Gabinets de curiositats. 
Coneixerem llibres de coneixements i de ficció relacionats amb els naturalistes. A 
càrrec de la Marta Roig. 
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4. Usos 

4.1. Usuaris  

 

En aquesta taula es mostren els usuaris inscrits des que hem obert la biblioteca. 

 
2017 % 

Petits lectors (0-4) 45 
 

2 

Infantil (5-14) 668 29 

Joves (15-24) 454 19 

Adults (25-39) 245 10 

Adults (40-64) 709 30 

Gent Gran (+65) 194 8 

Altres (entitats) 23 1 

TOTAL 2.338 100% 

  

El número d’usuaris inscrits suposa el  34,23% de la població del municipi. Constatem 
que tenim molts usuaris que utilitzen els nostres serveis però tenen carnet d’altres 
biblioteques fets amb anterioritat a la nostra biblioteca. Tenim usuaris amb carnets de 
Gavà, Castelldefels, Viladecans i Barcelona majoritàriament.  

Si analitzem la distribució de les edats, podem comprovar que el 50% dels usuaris són 
joves, d’edats compreses entre els 0 i els 24 anys, dada molt rellevant donat que són el 
públic diana de moltes de les activitats que duu a terme la biblioteca. 

 

 

Petits
lectors

(0-4
anys)

Infants
(5-14
anys)

Joves
(15-24
anys)

Adults
(25-39
anys)

Adults
(40-64
anys)

Gent
Gran(+6
5 anys)

Altres

Servei de wifi 0 24 126 13 25 4 3

Servei Internet i + 8 235 137 34 87 11 4

Servei de préstec 32 341 158 101 292 64 5

Nombre usuaris inscrits 45 668 454 245 709 194 23

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Ús de serveis per edats 
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Com es pot observar en aquest gràfic, els usuaris més propensos a l’hora d’utilitzar els 
serveis de l’equipament són els de les franges de 5-14 i els de 40-64.  

Pel que fa a la gent gran, és la nostra assignatura pendent. Tot i que hem fet diverses 
col·laboracions amb la corresponent regidoria i hem intentat fer activitats adreçades a 
aquest col·lectiu, fins el moment no hem tingut gaire èxit. En part és degut a que 
disposen d’un local només per a ells amb revistes,  diaris,  jocs, televisió,  etc. i és allà 
on van a passar la tarda.   

Els usuaris actius són 1.259,  els quals representen el 54% dels nostres usuaris inscrits. 
Aquesta dada inclou els usuaris que han utilitzat el servei de préstec, el servei de Wifi 
Diba, el servei d’internet  i +,  i l’alta d’usuari. 

Els usuaris actius representen el 18,43% de la població de Begues, que és de 6.830 
habitants. 

 Els usuaris amb carnet que més han utilitzat la biblioteca han estat els petits lectors i 
els infants. 

  

 Usuaris de préstec: 

 Tal com es mostra en la taula 993 usuaris han fet servir el servei de préstec. Això 
representa un 42,47 % dels usuaris inscrits i un 14,58% de la població. 

  

 
2017 

Petits lectors (0-4) 32 

Infantil (5-14) 341 

Joves (15-24) 158 

Adults (25-39) 101 

Adults (40-64) 292 

Gent Gran (+65) 64 

Altres (entitats)   5 

TOTAL 993 

  

 Usuaris internet i + 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei d’internet i + representen el 22,11 % dels usuaris 
inscrits i un 7,57% de la població. 
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2017 

Petits lectors (0-4) 8 

Infantil (5-14) 235 

Joves (15-24) 137 

Adults (25-39) 34 

Adults (40-64) 87 

Gent Gran (+65) 11 

Altres (entitats) 4 

TOTAL 517 

  

 

 Usuaris wi-fi: 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei de wifi representen el 8,34% dels usuaris inscrits 
i un 2,85% de la població. 

  

 

 
2017 

Petits lectors (0-4) 0 

Infantil (5-14) 24 

Joves (15-24)               126 

Adults (25-39) 13 

Adults (40-64) 25 

Gent Gran (+65)  4 

Altres (entitats)  3 

TOTAL 195 
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 Fons documental  

 

 Recursos documentals: 
 

La biblioteca disposa d’un fons  de 23.836 documents(sense revistes), el que equival a 
3,49 documents per habitant.  

Aquestes dades són el total de fons sense revistes: 

 

 
2017 

ALTES 2017 2.087 

BAIXES 2017   140 

FONS TOTAL                        23.836 

  

L’any 2016 teníem un fons total de 22.210 documents. Durant el 2017 hem donat 140 
documents de baixa i 2.087 d’alta. Actualment el nostre fons sense revistes és de 
23.836 documents. 

La següent taula dona la relació i comparativa entre el tipus de fons que tenim a la 
biblioteca. 

 

 
2017 % 

Fons general 11.678 44,9 

Fons infantil 7.455 28,7 

Música i cinema 2.562 9,9 

Revistes 1.837 7,1 

Col·lecció local 191 0,7 

Petits lectors 283 1,1 

Magatzem 575 2,2 

Fons especial 1.421 5,5 

Total  26.002  
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En aquest gràfic està representat el percentatge que ocupa cada tipus de fons: 

 

Una part important del nostre fons és infantil. Això és degut a que és el més prestat 
amb diferència. No obstant, aquest any el préstec d’aquest fons ha baixat i això ens fa 
reflexionar sobre la necessitat de renovar encara més el fons infantil.  

En el fons especial hi tenim el racó de cuina, el racó de cos i ment i el racó de mares i 
pares que està ubicat a la zona infantil. Aquest últim també es presta molt i intentem 
tenir-lo renovat i al dia. Igualment apostem molt pel racó de cos i ment ja que té molt 
bona acollida per part dels nostres usuaris. 

Durant el 2017 també hem intentat continuar adquirint amb una periodicitat 
bimensual cinema. Apostem per les novetats en pel·lícules que són èxits de venda i 
també pel cinema d’autor. Ho fem perquè hem observat que és un fons que es presta 
molt i tenim usuaris que ja esperen les nostres novetats.  

Igualment continuem apostant pel fons de N i JN responent a les demandes dels 
nostres usuaris.  

Una altra de les nostres apostes és el fons del còmic. Incorporem novetats cada dos 
mesos i és un fons amb una rotació del 1,11, la més alta després del cinema.  

 

PRÉSTEC: 

Durant el 2017 hem fet un total de 22.837 préstecs, aquesta dada l’obtenim al sumar 
el total de préstecs presentats en la següent taula i les renovacions en línia, que han 
estat un total de 1.628. El préstec virtual (eBooks) ha estat de 192 documents. 

Disposem de màquina d’autopréstec. 

45% 

29% 

10% 

7% 

1% 

1% 

2% 

5% 

Distribució del fons 

Fons general

Fons infantil

Música i cinema

Revistes

Col·lecció local

Petits lectors

Magatzem

Fons especial
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COMPARATIVA DADES PRÉSTEC  ANYS 2.015-2.016-2017 

Si comparem les dades del préstec dels anys 2015, 2016 i 2017 podem veure que tal 
com és tendència en totes les biblioteques, hem tingut un descens que sobretot ha 
estat més rellevant si comparem el 2015 amb el 2016. Entenem que això respon als 
canvis en el consum cultural i el fet que ara ja no som novetat. El descens entre el 2016 
i el 2017 ha estat al voltant d’un 4% i per tant força menor que en els dos exercicis 
anteriors.  

La davallada més significativa del préstec ha estat en el fons infantil, tot i que continua 
essent el més prestat. El préstec del fons general, les revistes i el fons especial es 
manté pràcticament igual.   

 

En la següent taula podem observar que tenim un fons final de 23.836 documents 
(sense revistes),  els exemplars prestats han estat 9.018 i s’han fet 22.837 préstecs. 

 

 
Fons Préstecs Rotació 

Llibre 18.232 13.466 0,74 

Còmic 1.281 1.429 1,11 

Total de llibres 19.513 14.895 0,76 

Enregistrament sonor (CD/Audiollibre) 1.456 477 
 

0,32 

Enregistrament vídeo (DVD/Blu-Ray) 2.529 5.685 
 

2,25 

Fons electrònic (CD-ROM, curs llengua, Joc PC) 286 213 0,74 

0
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Altres formats 52 21 0,40 

Revistes 
 

1.354  

Préstec virtual 
 

192  

Total sense revistes 23.836 22.837 0,96 

 

Tal com ja s’ha comentat els nostres fons més rentable en relació al préstecs que tenen 
són el fons de DVD (2,25)  i el còmic (1,11).  

La distribució del préstec respecte al fons, queda reflectida així en aquest gràfic: 

 

 

 

Pel que fa al cinema, el nombre de préstecs és més del doble del fons que tenim. Això 
ens fa pensar que la nostre política d’adquisicions en la que intentem incorporar 
novetats bimensualment és l’adequada. A nivell de préstecs és el fons més amortitzat 
de la biblioteca.  

Préstec interbibliotecari: 

  

 
2017 

PI deixat 672 

PI rebut 308 

  

El nombre de préstecs interbibliotecaris deixats és més del doble del nombre de 
préstecs rebuts.  

0
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Difusió  

 

Els canals de difusió de les activitats i serveis de la biblioteca són diversos: 

5.1. Publicacions  

 

Hem fet les següents publicacions: 

  

● Cartells, díptics i petites guies de lectura que posem a disposició dels usuaris  

als taulells d’informació, a l’entrada de la biblioteca i al plafó de l’entrada de la 

Sala infantil. 

● Cartells i fullets que repartim per les escoles del municipi i els plafons 

d’informació distribuïts pel poble. 

● Butlletins electrònics mensuals amb l’agenda de totes les activitats 

programades. 

● Díptic mensual en suport paper amb totes les activitats del mes. 

●  Agenda de totes les nostres activitats al Butlletí Municipal que mensualment 

edita l’Ajuntament de Begues i puntualment notícies destacades de les nostres 

activitats. 

 

5.2. Web i Xarxes socials  

 

Pel que fa a l’accessibilitat en línia,  comptem amb la pàgina web de l’Ajuntament on hi 
ha un enllaç a la biblioteca i la de la Diputació de Barcelona. En elles es pot trobar la 
nostra adreça, horari, correu electrònic, serveis, activitats i el  catàleg col·lectiu on es 
poden realitzar diferents tràmits. A la Web del Centre Cívic també hi ha un enllaç amb 
la biblioteca virtual. 

També enviem als nostres usuaris via correu electrònic els butlletins electrònics en 
xarxa. Els informem dels actes que mensualment fem a la biblioteca i també les 
notícies, novetats i  recomanacions. 

Disposem també del blog de la biblioteca i del facebook que actualitzem diàriament 
mantenint als nostres usuaris informats en tot moment. 

 

- Perfil de pàgina al Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-
Begues- 

- Blog de la biblioteca: http://bibliotecalaginestabegues.blogspot.com.es/. 

https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-Begues-1508713892694315/
https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-Begues-1508713892694315/
https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-Begues-1508713892694315/
http://bibliotecalaginestabegues.blogspot.com.es/
http://bibliotecalaginestabegues.blogspot.com.es/
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- Espai Web a la pàgina de  l’Ajuntament. 
- Espai Web a la pàgina del Centre Cívic El Roure. 
- Espai Web al portal de la Biblioteca virtual. 

 

5.3. Presència mediàtica  

 

-      Ràdio Begues, on fem un programa setmanal de recomanacions de llibres, revistes, 
pel·lícules, fons infantil i juvenil, música ..... 

-  Les notícies destacades de la  biblioteca  surten al  Butlletí Municipal de l’Ajuntament 
que es publica un cop al mes en suport paper. 

- Cada setmana els actes de la biblioteca surten a l’agenda butlletí de l’Ajuntament de 
Begues que s’envia  a través de xarxes socials. 
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6. Conclusions  

 

Aquest és el tercer any de la biblioteca i tant les visites presencials com el préstec han 
disminuït seguint la tendència global de la resta de biblioteques de la província de 
Barcelona. Tot i això estem satisfetes perquè la  reducció en aquest darrer any ha estat 
força menor que en els dos exercicis anteriors.  

Sabem que les necessitats de la ciutadania pel que fa a la informació i el coneixement 
estan en constant transformació. Cal buscar nous incentius per fidelitzar els usuaris 
que ja ens coneixen i sortir a fora a buscar els que encara no han vingut mai, cal 
comunicar més i millor que fem, com ho fem i perquè ho fem. Cal també incidir en el 
treball en xarxa amb la resta d’agents culturals, socials i educatius de la població 

L’augment del nombre de les activitats  programades ha tingut un impacte de 
creixement en el nombre d’assistents total però s’ha reduït  el nombre d’assistents per 
a cadascuna de les activitats. 

Com ja va sent habitual des que la biblioteca va obrir, les activitats amb més nivell 
d’assistència són les activitats infantils i familiars . Tot i això,  aquest any han tingut 
molt èxit les hores del conte adreçades al públic adult. En qualsevol cas és necessari 
conèixer millor els hàbits i interessos de la ciutadania per incrementar el públic.  

Continuem apostant per la nostra col·lecció. És un dels nostres punts forts. Comptem 
amb un bon pressupost que ens permet mantenir-la  actualitzada i tenir en compte les 
demandes dels nostres usuaris. Superem els estàndards de documents per habitant. 
De cara al 2018-2019 ens haurem de plantejar fer esporga en algunes  àrees ja que 
comencem a tenir problemes d’espai. 

Un dels nostres papers destacats ha de ser el de prescriptors. Coneixem la col·lecció i 
hem d’orientar i ajudar els nostres lectors.  

El nostre repte de cara al futur  és buscar l’equilibri entre les potencialitats tradicionals 
clau: col·lecció, equip professional, instal·lacions..., amb les potencialitats 
tecnològiques emergents, com les noves tecnologies o les xarxes socials.  

Tots els nostres resultats han estat possible gràcies al compromís ferm de la plantilla de la 

biblioteca i  al  recolzament de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, i de la resta de 
regidories i treballadors municipals. Entre tots col·laborem a fer de la biblioteca un 
dels eixos culturals del municipi. 
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7. Annexos  

7.1. Dades econòmiques 

 

 Durant el 2017 la biblioteca ha comptat amb un pressupost de: 

DIPUTACIÓ:  

Fons documental 14.283,37 

Personal (direcció biblioteca) 43.062,00 

Manteniment informàtic  

Material 522,30 

Subvenció tallers activitats formatives culturals 1.508,12 

TOTAL 59.375,79 

 

AJUNTAMENT:  

Fons documental 9.500,85 

Personal 80.210,83 

Manteniment i subministraments 28.674,75 

Activitats i difusió 7.577,88 

Material oficina 1.225,10 

Material informàtic no inventariable 1.089,00 

Altres despeses indeterminades 1.575,98 

TOTAL 129.854,39 

 

GENERALITAT:  

SAB 6.000,00 

TOTAL 6.000,00 

 

TOTAL 195.230,20 
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 Recaptació a través dels preus públics de la Diputació de Barcelona 
 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 286,5 

DUPLICATS DE CARNETS 53 

SERVEIS D’IMPRESSIÓ 436,7 

TOTAL 776,2 

 

La despesa per habitant durant l’any 2017  ha estat de 29,62 €. De tota manera 
aquesta despesa ha de ser més perquè ens falten algunes dades. 

 

 Distribució dels recursos econòmics: 
 

PERSONAL 123.272,83 60,93% 

FONS DOCUMENTAL 36.893,91 18,24% 

EDIFICI 28.650,96 14,16% 

ACTIVITATS 9.086,00 4,49% 

FUNCIONAMENT 4.412,38 2,18% 

TOTAL 202.318,08 100% 
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7.2. L’any 2017 en imatges 

Us mostrem unes quantes imatges que il·lustren algunes de les activitats que hem fet 
durant el 2017. 

 LES EXPOSICIONS: 
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ELS CLUBS DE LECTURA: 
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LES HORES DEL CONTE: 
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ELS NOSTRES TALLERS: 
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LES VISITES ESCOLARS: 
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CONTES PER A ADULTS: 

 

 

EL TERCER ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA: 
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LA REVETLLA DE SANT JORDI: 

Els Combos a càrrec dels alumnes d’Estudi d’arts:  

 

La Coral Infantil Montau:  
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Recital de poesia amb la Font de poemes:  

 

Taller dels alumnes del taller d’escriptura:  
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La New Begues Gospel Choir d’Estudi d’Arts: 

 

 

 

Tallers infantils: Taller de Scrap, Taller Fem un drac, La rosa de Sant 
Jordi. 

 


