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1. Presentació 

 

La biblioteca La Ginesta en els seus quatre 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. 

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

En aquest informe, com a novetat d’aquest any, també hem volgut vincular el pla d’acció 
i la memòria amb la finalitat de poder avaluar millor que hem fet i com ho hem fet. Això 
ens ajudarà a decidir els objectius i les accions  a emprendre.   

La memòria  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. La biblioteca de Begues en xifres  
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1.2. Quadre de comandament 

Accessibilitat a les biblioteques 

 2017 2018 
Mitjana tram 

població 
Punt Fort / 

Op. de Millora 
Superfície útil biblioteca per cada 1000 

habitants 
176 173 78 PF 

Fons documental per habitant 3,5 3,6 3,1  
Ordinadors d’ús públic per cada 1000 

habitants 
1,2 1,1 1,0  

Punts de lectura per cada 1000 hab. 25 24 10 PF 

Orientació a l’usuari 
% població amb carnet 42% 43% 48%  

% població inscrita l’any 2017    i activa al 
2018 

53% 46% 48%  

Seguidors de Facebook i Twitter per cada 
1000 hab. 

49 59 109 OM 

Anàlisi de la col·lecció 
% col·lecció que ha sortit en préstec 38% 32% 25% PF 

Adquisicions per cada 1000 habitants 305,6 278,8 170,6 PF 
Creixement de la col·lecció 7% 6% -1% PF 

Préstecs per document 0,9% 0,8% 0,7%  

Ús de la biblioteca  
% de la població del municipi que fa ús de 

la biblioteca 
21% 20% 16%  

Visites presencials per habitant 5,9 6,1 3,6 PF 
Visites per cada usuari actiu de la 

biblioteca 
28 31 22 PF 

Visites al web per habitant 0,1 0,2 2,8 OM 
Préstecs per habitant 3,3 3,0 2,3 PF 

Préstecs per cada resident al municipi 
que ha fet ús del servei de préstec 

170 161 136  

Nombre d’activitats culturals de la 
biblioteca 

106 125 66 PF 

% de visites que assisteixen a activitats de 
dinamització cultural 

10% 11% 6% PF 

% de visites que fan ús del servei de 
préstec 

17% 15% 18%  

% de visites que fan ús del servei de Wi-Fi 3% 4% 7% OM 
% de visites que fan ús del servei 

d’Internet i + 
7% 6% 8%  

Recursos humans 
Treballadors per cada 1000 habitants 0,6 0,4 0,4  

Hores anuals de formació per cada 
treballador 

23,0 43,7 23,3 PF 

Hores de voluntaris per cada 1000 hores 
de treballadors de la plantilla 

7,6 3,3 1,1 PF 

Visites per treballador 10151 14138 9770 PF 
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Punts forts  

 Superfície útil de la biblioteca per cada 1000 habitants 

 Punts de lectura per cada 1000 habitants 

 Adquisicions per cada 1000 habitants 

 Creixement de la col·lecció 

 % de la col·lecció que ha sortit en préstec 

 Hores anuals de formació per treballador 

 Hores de voluntaris per cada 100 hores dels treballadors de la plantilla 

 Visites per treballador 

 Visites presencials per habitant 

 Visites per cada usuari actiu de la biblioteca 

 Préstecs per habitant 

 Nombre d’activitats culturals per biblioteca 

 % de visites que assisteixen a activitats de dinamització cultural 

 

Oportunitats de millora 

 Despesa en manteniment per m2 

 Despesa operativa per visita 

 Despesa operativa per préstec 

 Seguidors a Facebook i Twitter per cada 1000 habitants 

 Visites al web per habitant 

 % de visites que fan ús del servei de Wi-Fi 

 

1.3. Evolució dades  darrers 3 anys 

 2016 2017 2018 

Població atesa 6.671 6.830 6.961 

Dies de servei 265 261 256 

Hores de servei 1.473 1.428 1.413 

Visites 42.157 40.602 42.415 

Nous carnets 287 200 195 

Total carnets 2.141 2338 2531 

% carnets en relació a la 
població 

31,78 34,23 36,3 

Visites per dia 159 156 165 

Visites per habitant 6,27 5,94 6,1 

Préstecs 23.849 22.837 20.822 
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Préstecs per dia 90 88 81 

Usuaris del servei de 
préstec 

1.008 993 969 

Usuaris internet i + 588 517 651 

Usuaris Wifi 201 195 323 

Activitats realitzades 141 159 197 

Assistents activitats 4.847 4.862 5.644 

Fons documental 22.210 23.836 25.150 

Pressupost 177.347,27 202.316,08 195.230,20 

Despesa per habitant 26,33 29,62 28,04 

 

  

1.4. Valoració de les dades 
 

Aquest any 2018 hem incrementat  les visites presencials a la biblioteca. Un dels motius 
que ho ha  fet possible ha estat haver posat en marxa les aules d’estudi en horari nocturn 
i caps de setmana. Això ha motivat que molts estudiants que fins ara no venien a la 
biblioteca ho hagin fet. Durant l’època d’exàmens la biblioteca ha estat molt plena i hem 
pogut aconseguir un bon clima de silenci que ha afavorit l’estudi. Tot i que sabem que 
els estudiants no participen activament en la vida de la biblioteca, el fet que vinguin i 
ens coneguin creiem que és positiu i a la llarga ens pot beneficiar.  

Pel que fa a les visites presencials per habitant, estem per sobre de la mitjana del nostre 
tram de població. Igualment  ho estem pel que fa a les visites per cada usuari actiu de la 
biblioteca.  

Per tercer any consecutiu hem vist reduït el nombre de préstecs. Entenem que seguim 
la tendència de disminució del préstec en tot el conjunt de la xarxa de biblioteques per 
canvi d’hàbits, nous canals de comunicació i consum. Tot i això, si ens comparem amb 
biblioteques del mateix tram de població  pel que fa a préstecs per habitant,  estem per 
sobre de la mitjana.  

Novament hem incrementat el nombre d’activitats i els assistents a aquestes activitats. 
En aquest sentit volem destacar que any a any anem consolidant usuaris fidels que 
valoren el que fem i en gaudeixen.  Tant pel que fa al nombre de les activitats com al % 
de visites que hi assisteixen, estem també força per sobre de la mitjana.  

Com a aspectes a millorar tenim les visites web per habitant i el % de visites que fa ús 
del servei de Wi-fi. De cara al 2019 posarem en marxa la nova web municipal i esperem 
que puguem incrementar les visites. Pel que fa al servei de Wi-fi, tot i que s’ha 
incrementat en el darrer any, continuem tenint problemes de connexió a la biblioteca.  
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Un altre punt fort del que ens sentim especialment satisfetes és el nombre de voluntaris 
que col·labora amb la biblioteca. Entitats i particulars ens ajuden a oferir un servei que 
és ben  valorat pels nostres usuaris. 

En relació a la col·lecció, un 34% ha sortit en préstec i estem per sobre també pel que fa 
a les adquisicions per cada 1.000 habitants .  

 

2. La Gestió de la biblioteca 

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de  256 dies, i 1.413 hores, en un horari de 
32,5 hores setmanals. El mes d’agost, a excepció de la primera setmana, i 6  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, aquesta fins 

el mes de juliol. 
- 1 ajudant de servei (24 h. setmanals fins el 31 de juliol i jornada completa a partir del 

setembre): Ana López Sala.  

 Incidències: 

L’auxiliar tècnica de la biblioteca, la Sra.  Alba Pabón,  va plegar de la feina el mes de 
juliol i la resta de l’any no ha estat substituïda. 

Formació: Hem fet un total de 131,5 h. de formació. 

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

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. Biblioteca i territori 

 

Vàries entitats del municipi han col·laborat amb la biblioteca durant l’any 2018. 
Especialment ho han fet durant la revetlla de Sant Jordi. Han estat les següents: 

 

-      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. 

-      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. 

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 també hem comptat amb voluntaris que col·laboren de manera 
continuada amb la biblioteca i que fan possible activitats com: el Club de lectura en 
català, el Club de lectura en francès, el Lècxit, el taller d’escacs, el taller de costura,  i 
altres col·laboracions puntuals en xerrades i tallers. 
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3. Activitats  

 

Durant l’any 2018 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 17 834 

CONTES ADULTS 2 69 

VISITES ESCOLARS 26 1073 

CLUB DE LECTURA 34 180 

TALLERS 32 1.069 

PRESENTACIONS 
LLIBRES 

5 189 

CONFERÈNCIES I 
XERRADES 

7 146 

PLANETARI DIGITAL 4 132 

MÚSICA EN FAMÍLIA 10 238 

LECXIT 7 57 

ESCACS 21 242 

TALLER DE COSTURA 10 107 

ACTUACIONS SANT 
JORDI 

8 757 

ALTRES ACTIVITATS 145 551 

TOTAL 197 5.644 
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3.1. Activitats familiars 

 

 Hem fet 17 sessions d’hores del conte amb 834 

assistents.  També hem fet hores del conte en anglès i en 

la llengua dels signes i  per a diades especials.  

 

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

 Tallers de manualitats conduits pel personal de la 
biblioteca.  
 

 Tallers científics i quatre sessions del planetari 
familiar. També hem fet tres accions dels BiblioLabs que 
han tingut molt bona acollida. 
 

 Vam celebrar el quart aniversari de la biblioteca 
amb un espectacle a l’exterior de la biblioteca per a grans 
i petits.  
 

 Hem iniciat el nou projecte del taller d’escacs que 
ha tingut molt bona acollida tant pel que fa al nombre 
d’assistents com a la seva satisfacció. 
 

 Un altre dels projectes estrella va ser la colla 
castellera de la canalla lectora. Es va fer conjuntament 
amb la Colla Els Encantats de Begues i hi van participar 
molts dels membres de la colla grans i petits. 
 

 Dos cops al mes tenim la tarda de jocs en la que les 
famílies comparteixen una estona dedicada al joc. 
 

  Vam participar en la Supernit a la biblioteca del 
Club Súper 3. 
 

 Una de les noves activitats  d’aquest any ha estat el 
taller de costura,  conduit per voluntàries de la gent gran 
i tenim llista d’espera.  
 

 Hem col·laborat amb la gimcana de Jocs gegants 
feta al Centre Cívic El Roure.  
 

 

 

Activitats familiars  
 
 Hores del conte 

 

 Música en família 
 

 Tallers familiars 
de manualitats 
 

 Tallers científics 
 

 24 tallers 
familiars 
 

 Festa celebració 
4rt aniversari 
 

 Taller d’escacs 
 

 BiblioLabs 
 

 Colla castellera 
canalla lectora 
 

 Tardes de jocs 
 

 Planetari familiar 
 

 Taller de cuina 
 

 Supernit a la 
biblioteca 

 Taller de costura 
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3.2. Activitats suport a l’aprenentatge 

 

 Ens van visitat els alumnes d’educació Infantil de 
les dues escoles amb un total de  9 visites i 314 escolars. 
Hem fet sessions de l’hora del conte, una per cada grup 
d’educació infantil. 
 

 D’educació primària hem tingut 13 visites amb 656 
escolars. Hem preparat diferents activitats adequades a 
cada grup d’edat. 
 

 D’educació  secundària hem fet 4 visites amb 103 
alumnes. 
 

 Els alumnes de 1r a 6è de primària de 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 
 

 En total ens han visitat 1.073 alumnes. 
 

 Hem col·laborat en el projecte Fem Pinya adreçat a 
joves d’entre 11 i 12 anys i que s’ha fet conjuntament 
amb vàries regidories de l’Ajuntament. Hi han participat 
17 joves.  
 

 Després de molt d’esforç per part de l’Ajuntament 
i la biblioteca hem aconseguit posar en marxa les aules 
d’estudi.  Han estat funcionant durant el període de 
maig-juny i el desembre. Hi han assistit un total de 624 
persones i s’han obert durant  274 hores fora de l’horari 
de la biblioteca. 

 

 

  

Activitats de 
suport a 
l’aprenentatge  
 

 9 visites 
educació 
infantil        
(314 escolars) 
 

 13 visites 
educació 
primària      
(656 escolars) 

 

 4 visites d’ESO 
(103 alumnes) 

 
 

 Projecte Fem 
Pinya 
 

 Aules d’estudi 
nocturn i cap 
de setmana. 
624 assistents i 
274 hores 
obertes 
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3.3 Activitats per a adults 

 

 Club de lectura en francès un cop al mes conduit 
per un voluntari nadiu. 

 Club de lectura en català un cop al mes conduit per 
una voluntària del municipi.   

 Tallers i xerrades a destacar:  

  Xerrades educatives adreçades a famílies amb 
infants i adolescents.  

 Xerrada Investigació submarina a l’Antàrtida, relats 
en primera persona, a càrrec de la Dra. Joana Vicente. 

 Taller “Entre llanes i fils”. Gaudir de la lectura i del 
ganxet o la mitja potenciant l’escolta activa. 

 Te poètic amb la col·laboració de la Xarxa 
d’Intercanvi i coneixement amb motiu de la celebració 
del dia de la poesia. 

 Celebració del dia internacional contra la violència 
vers les dones amb una sessió de contes per a adults : Sí, 
però no exactament, a càrrec de la Sandra Rossi. 

 Taller de relaxació amb bols tibetans i cant 
harmònic. 

 Taller de coaching en el que es van fer  4 sessions 
durant el mes de maig. 

 Hem col·laborat amb el Gran Dictat organitzat per 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 

 Hem col·laborat amb la presentació del material del 
projecte educatiu de Begues: Les Tic’s a casa.  

 Xerrada dones, política i societat, com ho fem? 

 Recomanacions mensuals a Ràdio Begues.  

● Hem fet cinc presentacions de llibres: 

● La  novel·la: La salida 52 , de la  beguetana Lourdes 

Rizo.  

● El llibre de la Patricia  Ordóñez: La Marola. 

● El llibre del Toni Castillejo: E de emociones. 

● El Llibre de la Sonia Vidal Gallego: Actividad física y 

altas capacidades 

● El llibre de la beguetana Maria Guasch, premi de la 

crítica 2017: Els fills de Llacuna Park. 

● Hem fet les següents exposicions: 

 La Carbassa, la poma  i el pèsol, cedida per la 
Diputació de Barcelona. 

 La cirera, cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 

Activitats per a 
adults  
 

 2 clubs de 
lectura        
(francès i 
català) i 1 club 
juvenil 
 

 Xerrades  
 

 Tallers 
 

 Contes per a 
adults 

 

 Exposicions 
 

 Centres 
d’interès 

 

 Poesia 
 

 Coaching 
 

 Presentacions 
de llibres 
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3.4 Activitats revetlla de Sant Jordi 2018 

 

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 757 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” i l’Associació de espai 9 de la gent gran de 
Begues. 

 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”. 

● 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 Jordi i 
actuacions 
musicals) 

 

 3 activitats per 
a adults  
(recital poesia,   
actuació 
musical, 
actuació 
castellers..) 
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 3.5 Activitat programa de l’hort a la 

biblioteca. 

 

 Taller de cuina: Cuina sana, fàcil i de proximitat.  
 

 L’hora del conte: tic tac plic pla amb la Sandra 
Rossi. 
 

 Taller Familiar de cuina: Cuinem tots plegats.   
 

 Taller familiar: Decorarem un test i plantarem una 
llavor. 
 

 Taller familiar: Fruites i flors de primavera.   
 

 Exposició “La carbassa, la poma i el pèsol, tres 
vegetals ... molt femenins!  
 

 Taller familiar: Estampació de fruites i verdures.  
 

 L’hora del conte: El llop cantaire dels tres porquet 
i la caputxeta.  
 

 Activitat familiar: Visita  als  horts urbans.  
 

 Taller familiar: Testos amb material reciclat.  
 

 L’hora del conte: Explica’m cireres.  
 

 Xerrada sobre alimentació: El sucre, benefici o 
perjudici?.  
 

 Activitat familiar: Taller d’hort urbà amb 
manualitats.  
 

 Taller familiar: Quadre de flors. 
 

 Activitat familiar: On és el pagès?.  
 

 Activitat per a adults: Taller i tast d’oli.  
 

 Taller familiar: Taller de tardor. 
 

 Taller familiar: Decorem l’arbre de nadal.  
 

De l’hort a la 
Biblioteca 
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4. Vinculació amb el pla d’acció 2018 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

L1. Promoure la lectura i la creació, facilitant l’accés a la cultura de la ciutadania. 

Objectiu: Ajudar a la ciutadania a formar-se com a persones en comunitat a través 
d’activitats culturals comunitàries o individuals i la lectura com a mitjà per aconseguir 
una millor qualitat de vida.  

Finalitat: Dinamitzar el fons de la biblioteca, augmentar el préstec, augmentar les 
activitats que oferim i augmentar el nombre d’assistents a les activitats. 

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 

 Taller on inventem contes 

 Creació del punt Lècxit 

 Cinema a les sessions del Club de lectura juvenil 

 Hores del conte en commemoració dels dies internacionals. 

 Contes per a adults. 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 63%. 

Amb aquestes accions hem aconseguit part dels objectius que ens vàrem proposar. 
Volem destacar les següents:  

La creació del punt Lècxit: amb aquesta acció hem incrementat el nombre de voluntaris 
que col·laboren amb la biblioteca i amb això hem aconseguit fer comunitat i ajudar en 
la lectura als qui més dificultats tenen. 

Les sessions de contes per a adults:  Hem aconseguit acostar nous públics a la biblioteca. 
Públics que han vingut per primera vegada i després han repetit. Hem tingut també molt 
èxit d’assistència i el grau de satisfacció ha estat excel·lent.  

 

L2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Objectiu: Suport a la formació permanent i a l’autoaprenentatge. 

Finalitat: Contribuir a l’educació formal i no formal oferint recursos adequats. 

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 

 Reforç de la relació i col·laboració amb les escoles. 

 Taller de coaching. 

 Taller d’escacs per a infants i joves. 
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El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 60%. 

La relació amb les escoles mica en mica l’anem reforçant. Amb els alumnes de l’Institut 
de secundària hem consolidat el taller de webs i bases de dades, en el que els mostrem 
com cercar informació a internet, més enllà de la Wikipèdia,  de cara a fer els treballs de 
recerca. Amb les escoles de primària  hem posat en marxa el  préstec de lots temàtics 
per reforçar els treballs a l’aula. Pel que fa a les visites d’infantil, aquestes són les que es 
produeixen amb més freqüència i en part és per la proximitat física de les escoles 
d’infantil a la  biblioteca.   

El taller de coaching és una activitat que hem fet anualment a la biblioteca i el repetim 
degut a l’èxit d’assistència i al grau de satisfacció dels usuaris.  

El taller d’escacs impartit per dos voluntaris s’ha anat consolidant i actualment els 
assistents són 12 alumnes d’entre 8 i 12 anys. Hem incrementat l’edat dels participants 
i això ha fet que el grup s’incrementés en nombre d’assistents.  

Amb aquestes accions  considerem que hem assolit parcialment l’objectiu principal i la 
finalitat de contribuir a l’educació formal d’una part de la població del municipi. 

 

L3. Promoure la cohesió social i la participació ciutadana. 

Objectiu: Desenvolupar polítiques de proximitat que facilitin la integració. 

Finalitat: Aconseguir nous vincles amb el territori, cooperar amb els agents culturals i 
socials i oferir la biblioteca com a espai integrador. 

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 

 Col·laboracions periòdiques amb la Xarxa d’Intercanvi de Begues. 

 Fer visible la biblioteca al carrer. 

 Col·laboracions amb l’Escola de Música. 

 Tarda de jocs a la biblioteca. 

 Activitat “Colla castellera de la canalla lectora” 

Les col·laboracions amb la Xarxa d’Intercanvi s’han dut a terme en vàries de les accions 
que porta a terme aquesta Xarxa. Hi ha accions com : 

 Lletres i fils 

 Proporcionar lectures al grup  de català bàsic. 

 Col·laboracions amb la Revetlla de Sant Jordi.  

Aquest any la biblioteca ha sortit al carrer el dia de  Sant Jordi. S’ha fer una actuació al 
Passeig de l’Església  i així hem aconseguit fer-nos visibles a ciutadans que no venen a la 
biblioteca i per tant no saben que fem. Pensem que amb aquesta acció hem aconseguit 
noves visites que d’altra manera no haguessin vingut a  la biblioteca.  

L’Escola de música ha col·laborat amb la biblioteca durant la revetlla de Sant Jordi. 
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Hem establert la tarda de jocs a la biblioteca i hem de dir que si bé al principi va tenir 
molt d’èxit  ara aquesta activitat està una mica estancada i té més adeptes entre el públic 
més petit.  

L’activitat de la colla castellera de la canalla lectora va ajudar a fomentar el vincle amb 
la Colla Castellera els Encantats de Begues. Hi van participar castellers de totes les edats 
i fruit d’aquesta activitat han sorgit col·laboracions posteriors en diades especials com 
la Revetlla de Sant Jordi o el dia de la dona.  

Amb totes aquestes accions sí que pensem que hem aconseguit l’objectiu principal i 
també noves cooperacions amb els agents culturals i socials del municipi. 

En aquesta línia el grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 56%. 

 

L4. Millorar la difusió i les estratègies de comunicació. 

Objectiu: Potenciar la difusió dels serveis i recursos de la biblioteca amb tots els mitjans 
possibles al nostre abast. 

Finalitat: Arribar al major nombre possible d’usuaris potencials i aconseguir visualitzar 
la biblioteca com el lloc atractiu que és. 

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 

 Elaboració de la guia de novetats en paper i digital. 

 Aportar informació al Butlletí Municipal. 

 Assistir al grup de treball JAU. 

 Obertura del compte d’Instagram. 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 80%. 

L’objectiu de fer-nos visibles l’hem assolit amb aquestes accions. Ens esforcem en 
aparèixer de manera periòdica en el Butlletí Municipal que edita mensualment 
l’Ajuntament. Hem editat la guia de novetats també mensualment i cap a finals d’any 
vam obrir el nostre compte d’Instagram. Totes aquestes són accions que confirmem que 
ens han ajudat a donar-nos visibilitat i a mostrar el que fem a aquells que encara no ho 
saben. 

 

L5. Treball en xarxa i cooperar amb el municipi. 

Objectiu: establir vincles més forts amb l’Ajuntament i els tècnics municipals. 

Finalitat: Obtenir un major grau de col·laboració per afavorir la cultura desenvolupant 
accions més transversals que impliquin diferents àrees del municipi. 

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 
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 Aules d’estudi nocturnes. 

 Activitats i tallers conjunts amb el Centre Cívic. 

 Col·laborar amb activitats culturals del municipi. 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 90%. 

Finalment i després de molt d’esforç hem aconseguit posar en marxa les aules d’estudi 
en horari nocturn i caps de setmana durant les èpoques d’exàmens. Això ha comportat 
que l’assistència a la biblioteca s’hagi incrementat considerablement també en els 
nostres horaris habituals. Hem omplert la biblioteca d’estudiants i hem aconseguit crear 
un clima d’estudi i respecte del que ens sentim molt satisfetes. Tot i que sabem que els 
joves estudiants utilitzen poc els serveis de la biblioteca, creiem que el fet que vinguin 
fa que ens coneguin i podem establir, mica en mica,  més complicitats. Per altra banda 
els estudiants ens han comunicat també la seva satisfacció per les aules.  

Pel que fa a les activitats conjuntes amb el centre cívic hem de dir que no han tingut 
l’èxit esperat i aquest any ho hem deixat de fer. Les energies i l’esforç que hi vam dedicar 
els tècnics municipals no van compensar ja que l’assistència va ser molt baixa. 

La col·laboració amb les entitats del municipi s’ha materialitzat especialment amb la 
Revetlla de Sant Jordi. També hem col·laborat amb les altres regidories de l’Ajuntament 
i amb tècnics amb els que hem fet projectes conjuntament.  

Algunes de les accions que estaven programades en el Pla d’Acció finalment no s’han 
dut a terme. Els motius són variats, algunes les hem descartat perquè ens ha semblat 
que no tindrien massa concurrència i altres per impossibilitat tècnica.  Les que ens ha 
semblat que podien ser més viables les hem traspassat al pla d’acció d’aquest any. 

 

ATRES ACTIVITATS A DESTACAR QUE HEM DUT A TERME FORA DEL PLA D’ACCIÓ 

 

Des de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Begues ens va demanar la 
col·laboració en el projecte Fem Pinya.   

El projecte Fem Pinya és un programa de prevenció de drogodependències adreçat a 
nois i noies d’11 a 12 anys. Es varen fer vàries sessions amb un grup de 17 joves i una de 
les sessions es va fer a la biblioteca. Les altres sessions es van fer a la policia local, al 
centre cívic, al punt jove, al centre de salut i a serveis socials. Els assistents van valorar 
molt positivament l’activitat i a nosaltres ens va donar l’oportunitat d’apropar-nos al 
públic jove.  

Una altra de les activitats no programades i a la qual ens vam adherir va ser la Supernit 
a la  biblioteca. El fet que aquesta activitat fos promoguda pel Club Súper 3 va provocar 
que  l’assistència fos massiva. De fet vàrem haver de dir que no a vàries persones perquè 
l’aforament de l’aula no permetia més assistents.   
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5. Dades d’ús 

 

5.1. Usuaris  

 

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

 2018 % 

Petits lectors (0-4) 48 
 

2 

Infantil (5-14) 650 26 

Joves (15-24) 548 21 

Adults (25-39) 259 10 

Adults (40-64) 781 31 

Gent Gran (+65) 221 9 

Altres (entitats) 24 1 

TOTAL 2.531 100% 

  

El número d’usuaris inscrits suposa el  36,36% 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 porta a terme la biblioteca. 
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Servei de wifi 1 98 1171 168 197 36 36

Servei Internet i + 14 1113 526 309 490 107 131
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Nombre usuaris inscrits 48 650 548 259 781 221 24
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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 1.207,  els quals representen el 48% 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 17,33% de la població de Begues, que és de 6.961 
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 969 usuaris han fet servir el servei de préstec. Això 
representa un 38,28 % dels usuaris inscrits i un 14% de la població. 

  

 

  

 Usuaris internet i + 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei d’internet i + representen el 19,28 % dels usuaris 
inscrits i un 7% de la població. 

 

 2018 

Petits lectors (0-4) 34 

Infantil (5-14) 338 

Joves (15-24) 154 

Adults (25-39) 86 

Adults (40-64) 287 

Gent Gran (+65) 61 

Altres (entitats)   9 

TOTAL 969 
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 2018 

Petits lectors (0-4) 6 

Infantil (5-14) 215 

Joves (15-24) 134 

Adults (25-39) 37 

Adults (40-64) 84 

Gent Gran (+65) 9 

Altres (entitats) 3 

TOTAL 488 

  

 

 Usuaris wi-fi: 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei de wi-fi representen el 9,36% dels usuaris inscrits 
i un 3,40% de la població.  

 

 2018 

Petits lectors (0-4) 1 

Infantil (5-14) 38 

Joves (15-24)               153 

Adults (25-39) 12 

Adults (40-64) 29 

Gent Gran (+65)  2 

Altres (entitats)  2 

TOTAL 237 

 

 

5.2.  Fons documental  

 

 Recursos documentals: 
 

La biblioteca disposa d’un fons  de 25.150 documents(sense revistes), el que equival a 
3,61 documents per habitant.  

Aquestes dades són el total de fons sense revistes: 
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 2018 

ALTES 2018 1.941 

BAIXES 2018   472 

FONS TOTAL                        25.150 

  

 

L’any 2017 teníem un fons total de 23.836 documents. Durant el 2018 hem donat 472 
documents de baixa i 1.941 d’alta. Actualment el nostre fons sense revistes és de 25.150 
documents. 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 2018 % 

Fons general 12.198 44 

Fons infantil 7.993 29 

Música i cinema 2.756 10 

Revistes 2.394 8 

Col·lecció local 196 1 

Petits lectors 282 1 

Magatzem 574 2 

Fons especial 1.527 5 

Fons mòbil 16 0 

Total  27.936 
 

100% 
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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 tornat a baixar i això ens 
fa reflexionar sobre la necessitat de renovar 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 2018 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. Tot i això cal dir que aquest any els préstecs  
de DVD han baixat respecte a l’any anterior. 

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 la rotació  més alta després del cinema.  

 

PRÉSTEC: 

Durant el 2018 hem fet un total de 20.822 préstecs. El préstec virtual (eBooks) ha estat 
de 179 documents. 

Disposem de màquina d’autopréstec. 
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COMPARATIVA DADES PRÉSTEC  ANYS 2.016-2.017-2018 

Si comparem les dades del préstec dels anys 2016, 2017 i 2018 podem veure que tal com 
és tendència en totes les biblioteques, hem tingut un descens que sobretot ha estat més 
significatiu els darrers dos anys. Entenem que això respon als canvis en els hàbits del  
consum cultural.  

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 25.150 documents 
(sense revistes),  els exemplars prestats han estat 8.158 i s’han fet 20.822 préstecs. 

 

 Fons Préstecs Rotació 

Llibre 19.120 13.190 0,69 

Còmic 1.398 1.012 0,72 

Total de llibres 20.518 14.202 0,69 

Enregistrament sonor (CD/Audiollibre) 1.504 340 
 

0,23 

Enregistrament vídeo (DVD/Blu-Ray) 2.770 4.699 
 

1,70 

Fons electrònic (CD-ROM, curs llengua, Joc PC) 298 111 0,37 
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Altres formats 60 9 0,15 

Revistes  1.282  

Préstec virtual  179  

Total sense revistes 25.150 20.822 0,83 

 

Tal com ja s’ha comentat els nostres fons més rentable en relació al préstecs que tenen 
són el fons de DVD (1,70)  i el còmic (0,72).  

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

 

 

 

Pel que fa al cinema, el nombre de préstecs és gairebé el 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: 

  

 2018 

PI deixat 814 

PI rebut 277 

  

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

 

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

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

Com a novetat, durant l’estiu finalment vam obrir el nostre compte d’Instagram.  

 

6.3. 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 les xarxes socials. 
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7. Conclusions 

 

Aquest és el quart any de funcionament de la biblioteca i després de dos anys de 
baixada, el 2018 les visites presencials s’han incrementat i han estat les més altes dels 
tres darrers exercicis. El motiu principal d’aquest canvi de tendència creiem que ha estat 
la posada en marxa de les aules d’estudi. Això  ha provocat una gran afluència 
d’estudiants, també en l’horari habitual de la biblioteca.  

Pel que fa al nombre de préstecs, malauradament  ha tornat a baixar seguint la 
tendència global de la resta de biblioteques del nostre país.  

Novament hem augmentat el nombre de les activitats  programades que ha tingut un 
impacte de creixement en el nombre d’assistents total. Hem incrementat també les 
activitats adreçades al públic adult i hem anat  fidelitzant usuaris que repeteixen i tornen  
a venir. Creiem que les activitats són un dels punts forts de la nostra biblioteca.  

En els anys anteriors  les activitats amb més nivell d’assistència van ser les activitats 
infantils i familiars. Aquest any hem vist un petit canvi en la tendència i mica en mica 
hem anat  incrementant el públic adult. En qualsevol cas ens continuarem esforçant per 
conèixer millor els hàbits i interessos de la ciutadania amb l’objectiu d’incrementar el 
públic i el seu grau de satisfacció.  

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 

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  2019 ens haurem de plantejar fer esporga en algunes  àrees ja que comencem a 
tenir problemes d’espai. 

Volem que un dels nostres papers destacats sigui sobretot el de prescriptors. Coneixem 
la col·lecció i la nostra tasca ha de ser orientar i ajudar als 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 per fer de la biblioteca un 
dels eixos culturals del municipi. 
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8. Annexos 

8.1. Dades de servei 
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8.2. Dades econòmiques 

 

 Durant el 2018 la biblioteca ha comptat amb un pressupost de: 
 

 DIPUTACIÓ:  

Fons documental 14.784,86 

Personal (direcció biblioteca) 43.762,14 

Manteniment informàtic  

Material 408,86 

Subvenció tallers activitats formatives culturals 1.978,50 

Subvenció millora equipaments locals (equips 
informàtics) 

10.957,52 

TOTAL 71.891,88 

 

AJUNTAMENT:  

Fons documental 9.919,13 

Personal 81.249,39 

Manteniment i subministraments 32.415,14 

Activitats i difusió 7.148,56 

Material oficina 1.325,38 

Material informàtic no inventariable 998,25 

Altres despeses indeterminades 1.288,10 

Inversió en mobiliari 2.305,05 

Inversió ens equips informàtics 2.739,38 

TOTAL 139.388,38 

 

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 199,5 

DUPLICATS DE CARNETS 45 

SERVEIS D’IMPRESSIÓ 455 

TOTAL 700 

 

La despesa per habitant durant l’any 2018  ha estat de 29,62 €. De tota manera aquesta 
despesa ha de ser més perquè ens falten algunes dades. 

 

 Distribució dels recursos econòmics: 
 

PERSONAL 125.011,5 57,53% 

FONS DOCUMENTAL 30.703,99 14,13% 

EDIFICI 32.415,44 14,91% 

ACTIVITATS   9.127,06 4,20% 

FUNCIONAMENT  4.020,59 1,85% 

INVERSIONS 16.001,95 7,36% 

TOTAL 217.280.53 100% 

 

8.3. Inversions en mobiliari 
 

Aquest any  vam demanar a l’Ajuntament dues adquisicions importants:  

Dues taules per a la zona de revistes i diaris, a l’entrada  de la biblioteca,  al costat de la 
secció de revistes i diaris. Han tingut molt bona acollida entre els usuaris de la premsa 
diària i les revistes. 

Per altra banda a la planta baixa, en un espai que quedava desaprofitat ens han fet uns 
armaris encastats que ens van molt bé per desar el material que no volem tenir  a la 
vista i que no cal pujar al magatzem.  

A continuació us mostrem les imatges. 
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