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1. Presentació 

 

La memòria de la biblioteca vol reflexionar sobre on som, reconèixer els possibles èxits 
i errors, i així millorar dia a dia en el 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 bàsica a l’hora de planificar 
el futur.  
 
Aquest any 2020 ha estat un any atípic pel que fa al funcionament de la biblioteca a 
causa de la crisi provocada per la COVID-19. Tots els serveis s’han vist molt afectats i 
se’ns fa difícil poder fer valoracions en la comparativa amb exercicis anteriors.   
 
Vinculem 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. 
 
 
 
Imma Grau i Vendrell 
Directora Biblioteca La Ginesta de Begues 
  



  

   
   4 
 

                                                                                                         MEMÒRIA 2020 -  BIBLIOTECA LA GINESTA  

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

Orientació a l’usuari 

  
2019 

 
2020 

Mitjana tram 
població 

Punt 
fort/oportunitat 

millora 

% població amb carnet 45% - -  

% població inscrita l’any 2018    i 
activa al 2019 

39% 27% 48% OM 

Seguidors de Facebook i Twitter per 
cada 1000 hab. 

64 75 125 OM 

Anàlisi de la col·lecció 

% col·lecció que ha sortit en préstec 32% 23% 17% PF 

Adquisicions per cada 1000 habitants 317,6 284,2 145,8 PF 

Creixement de la col·lecció 3% 4% 1% PF 

Préstecs per document 0,7 0,4 0,4  

Ús de la biblioteca  

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

18% 11% 12%  

Visites presencials per habitant 6,0 1,8 1,2 PF 

Visites per cada usuari actiu de la 
biblioteca 

33 17 10 PF 

Visites al web per habitant 0,5 0,4 O,4  

Préstecs per habitant 2,7 1,8 1,4 PF 

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

144 90 86  

Nombre d’activitats culturals de la 
biblioteca 

126 32 34  

% de visites que assisteixen a 
activitats de dinamització cultural 

10% 8% 13% OM 

% de visites que fan ús del servei de 
préstec 

14% 25% 29%  

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

5% 6% 11% OM 

% de visites que fan ús del servei 
d’Internet i + 

5% 4% 6% OM 

Recursos humans 

Treballadors per cada 1000 habitants 0,6 0,5 0,3 OM 

Hores anuals de formació per cada 
treballador 

9 1,5 22,2 OM 
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Hores de voluntaris per cada 1000 
hores de treballadors de la plantilla 

12,9  0,7  

Visites per treballador 10.669 3.325 3.497  

 
Punts forts 
  

 Superfície útil de servei per cada 1.000 habitants 

 Ordinadors d’ús públic per cada 1.000 habitants 

 Adquisicions per cada 1.000 habitants 

 Creixement de la col·lecció 

 % de la col·lecció que ha sortit en préstec 

 Treballadors per cada 1.000 habitants 

 Visites presencials per habitant 

 Visites per cada usuari actiu de la biblioteca 
 
Oportunitats de millora 
 

 Despesa en manteniment per m2 

 Despesa operativa per visita 

 Despesa operativa per préstec 

 % de la població inscrita l’any i activa l’any 

 Seguidors a Facebook i Twitter per cada 1000 habitants 

 Hores anuals de formació per treballador 

 % de visites que fan ús del servei d’internet i + 

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

 % de les visites que assisteixen a activitats de dinamització cultural 
 

  

1.3. Evolució dades  darrers 3 anys 
 

 2018 2019 2020 

Població atesa 6.961 7.098 7.300 

Dies de servei 256 254 195 

Hores de servei 1.413 1.397 1.034 

Visites 42.415 42.674 13.299 

Nous carnets 195 185 80 

Total carnets 2531 2.711 2.791 

% carnets en relació a la 
població 

36,3 38 38 
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Visites per dia 165 168 68 

Visites per habitant 6,1 6 2 

Préstecs 20.822 19.225 12.811 

Préstecs per dia 81 76 66 

Usuaris del servei de 
préstec 

969 899 640 

Usuaris internet i + 651 411 216 

Usuaris Wifi 323 249 119 

Activitats realitzades 197 208 54 

Assistents activitats 5.644 5.403 1.018 

Fons documental 25.150 25.859 26.954 

Pressupost 195.230,20 197.281,10 184.619,79 

Despesa per habitant 28,04 27,79 25,29 

 

  
1.4. Valoració de les dades 
 
Aquest any 2020 es fa difícil fer una valoració de les dades comparant amb exercicis 
anteriors tenint en compte que les circumstàncies no han estat les habituals.  
 
Les visites presencials a la biblioteca han suposat un 31% respecte les de l’any 2019 i els 
préstecs un 67%. Els préstecs virtuals s’han pràcticament triplicat. Valorem positivament 
les dades del préstec tenint en compte el llarg període de tancament de la biblioteca i el 
canvi general d’hàbits dels nostres usuaris. 
 
Les activitats a la biblioteca també s’han vist molt afectades i només s’han fet amb 
normalitat durant els mesos de gener, febrer i mitjans de març. L’Ajuntament va optar 
per no fer activitats presencials en tot el municipi durant la resta de mesos de l’any. 
 
Les adquisicions de nou fons sí que s’han fet amb normalitat i per tant continuem tenint 
un fons molt nou i actualitzat i prova d’això és que un cop més el nombre de préstecs 
interbibliotecaris deixats supera en més del doble els préstecs rebuts.  
 

2. La Gestió de la biblioteca 
 
Durant l’any la biblioteca ha obert un total de  195 dies i 1.034 hores. El mes d’agost i 5 
dies per Nadal la biblioteca ha estat tancada per vacances.  
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Del 13 de març al 31 de maig la biblioteca va estar tancada a causa de la Covid. 

L’horari a partir de la reobertura en data 1 de juny va ser tardes de dilluns a divendres 
de 16 a 19,30 i matins dimecres i divendres de 10 a 13,30 h. (24,5 h. setmanals). 

A partir del 25 de juny l’horari va ser: tardes de 15,30 a 20,30 i matins dimecres i 
divendres de 10 a 13,30 h. (32 h. setmanals). 

A partir del mes de setembre la biblioteca va reprendre el seu horari habitual de 32,5 h. 
setmanals obrint també els dissabtes. 
 

2.1. Recursos Humans  

 
L’equip de la biblioteca està integrat per: 
 
1 bibliotecària–directora: Imma Grau Vendrell. 
3 auxiliars tècniques de biblioteca: Eulàlia Garcia Pascual, Ana López Sala i Carmen 
Carrasco Madrid.  
 
Formació: Hem fet un total de 6 h. de formació. Aquesta és una dada que hem  de 
millorar de cara al 2021. 
 
Hem participat en el grups de treball de la zona : 
 

 Esmorzars infantils. 

 Reunions de directors de zona. 

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

3. Activitats 

  
Aquest any 2020 hem fet activitats amb normalitat fins  a meitat del mes de març. 
Després i fins a finals d’any les activitats han sigut virtuals.  
 
  

Número activitats Assistents 

HORES DEL CONTE 6 185 

CLUB DE LECTURA 9 65 

ALTRES TALLERS 6 152 

TALLERS DE L’HORT 
A LA BIBLIOTECA 

6 206 

CONFERÈNCIES I 
XERRADES 

1 29 
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MÚSICA EN FAMÍLIA 3 57 

SESSIONS 
CODECLUB 

6 77 

ESCACS 6 29 

TALLER DE COSTURA 7 63 

TARDES DE JOC 4 155 

ACTIVITATS 
VIRTUALS 

6 --- 

VISITES ESCOLARS 4 82 

 54 1018 
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3.1. Activitats familiars. 

 

 Hem fet 6 sessions d’hores del conte amb 185 

assistents.  També hem fet hores del conte en anglès.  

 

 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 per a diades especials. (Nadal,  
Carnestoltes...) 
 

 Vam celebrar el sisè  aniversari de la biblioteca 
amb el sorteig d’un lot de llibres per a  grans i petits.  
 

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

  Segona edició del taller de costura conduit per 
voluntàries de la gent gran.  
 

 Taller de dibuix. 
 
 

 Exposicions a la sala infantil. 
 

 Tallers de cuina. 
 
 
 
 
 
  

Activitats familiars  
 

 Hores del conte 
 

 Música en família 
 

 Tallers familiars de 
manualitats 
 

 Celebració 6è 
aniversari 
 

 BiblioLabs 
 

 Tardes de jocs 
 

 Tallers de cuina 
 

 Taller de costura 
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3.2. Activitats suport a l ’aprenentatge 

 

 Ens van visitat els alumnes d’educació Infantil, 
dues visites amb 38 escolars. 
 
 

 D’educació primària hem tingut 2 visites amb 44 
escolars. Hem preparat diferents activitats adequades a 
cada grup d’edat. 
 

 Taller Bibliolab Les cúpules de Leonardo que en 
vàrem fer dues sessions amb els alumnes de primer de 
primària de l’Escola Sant Cristòfor  
 
 

 Vam iniciar el projecte Code Club a inicis del mes de 
febrer i a mitjans del mes de març vàrem haver 
d’interrompre el projecte. En total vam poder fer 6 
sessions i hi van assistir 14 nois i noies.  
 

 Hora del conte que es van fer dues sessions a 
l’escola Sant Cristòfor amb els alumnes de P4, Un conte 
inventat en commemoració de l’any del Gianni Rodari. 
 
 
 

 Aquest any les aules d’estudi només han funcionat 
durant el mes de gener i febrer. Hem obert 153 hores i hi 
han assistit un total de 219 estudiants. 
 
 

 

  

Activitats de 
suport a 
l’aprenentatge  
 

 2 visites educació 
infantil        (38 
escolars) 
 

 2 visites educació 
primària      (44 
escolars) 

 

 Projecte Code 
Club amb 14 
alumnes inscrits. 

 

 Aules d’estudi 
nocturn i cap de 
setmana amb 
720 estudiants. 

 

 Tallers Bibliolab . 
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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.   
 

 Taller d’anàlisi de contes un cop al mes conduit per 
una voluntària del municipi. 
 

 Club de lectura feminista un cop al mes conduit per 
un voluntari del municipi. 
 

 Tallers i xerrades a destacar:  
 

 Taller d’escacs. 
 

  Xerrada Mindfulness.  
 

 Recomanacions mensuals a Ràdio Begues.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activitats per a 
adults  
 
 3clubs de lectura: 

català, francès i 
feminisme.  
 

 Xerrades  
 

 Tallers 
 

 Exposicions 
 

 Centres d’interès 
 

 Poesia 
 

 Recomanacions a 
Ràdio Begues. 
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 3.5 Activitats del programa de l’hort a la 

biblioteca. 

 
.  

 

 Taller familiar: Fem un ninot de neu amb fruites de 
proximitat a càrrec del personal de la biblioteca. 
 

 Taller Toca Toca amb amfibis i rèptils vius a càrrec 
de l’Associació gestió natural. 
 

 Taller de cosmètica natural per a públic adult a 
càrrec de Saboníssim.   
 

 Taller familiar: Decorarem la sardina del dimecres 
de cendra amb escates de flors a càrrec del personal 
de la biblioteca. 
 

 Taller familiar: Decorarem un test per després 
plantar-hi una llavor a càrrec del personal de la 
biblioteca.   
 

 Taller familiar: El Twister de l’aigua a càrrec de 
l’AMB.  
 
 
  

De l’hort a la 
Biblioteca 

 
 

 Tallers familiars 
 

  Tallers per a adults 
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 3.5 Activitats virtuals. 

 
.  

 

 Hores del conte virtuals amb la Sandra Rossi i 
l’Albert Estengre. 
 

 Taller de la vareta de Harry Potter dins del 
programa Bibliolab a càrrec de Smartions. 
 

 Taller tecnològic del Robot pintor a càrrec de 
Smartions.   
 

 Taller de música en família amb Minimúsics. 
 

 Club de lectura en francès: es va fer una única 
sessió virtual i després els assistents van decidir que 
no volien continuar de manera virtual. 
 

 Taller de festa major en el que mitjançant un vídeo 
s’ha ensenyat com fer la manualitat d’una Cuca Fera. 
 

 Recomanacions virtuals de lectures a les xarxes 
socials. 
 
 
Les activitats virtual no han tingut gaire èxit i molt 
poca assistència amb connexions que tenien molt 
poca durada. Únicament han agradat les activitats en 
les que els assistents s’inscrivien i venien a recollir el 
material per fer els tallers a casa seva amb l’ajuda dels 
professionals. És per això que no hem optat per fer 
masses activitats virtuals. 
 
 
 
  

Activitats virtuals 
 
 

 Hores del conte 
 

  Música en família 
 

 Tallers Bibliolabs i 
tecnològics. 

 

 Club de lectura en 
francès. 
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4. Vinculació amb el pla d’acció 2020 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 
 
L1. Fomentar l’hàbit lector i facilitar l’accés a la cultura. 
 
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, i oferir una 
programació estable i de qualitat. 
 
En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 
 

 Participació en el projecte Debat a Bat. 

 Taller d’anàlisi de contes per a públic adult. 

 Exposició transversal d’itineraris lectors sala infantil (projecte de zona) 

 Activitats Bibliolabs. 

 Sorteig de llibres amb motiu del 5è aniversari de la biblioteca.  

 Taller d’il·lustració d’un conte de públic infantil. 
 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 50%. 
 
La majoria d’aquestes accions es van iniciar a principis d’any però no van poder tenir 
continuïtat a causa del tancament de la biblioteca.  
 
L2. Potenciar l’ús de la col·lecció. 
 
Objectiu: Fer més atractiva la col·lecció per tal d’incrementar el nombre de préstecs i 
l’ús. 
 
Finalitat: Oferir un bon fons actualitzat, rigorós i de qualitat. Adaptar la col·lecció a les 
necessitats dels usuaris. Donar visibilitat a la col·lecció local. 
 
En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 
 

 Exposar la col·lecció mitjançant petits aparadors culturals. 

 Bona gestió dels duplicats: Canvis a la llibreria i entre biblioteques. 

 Adquisició de desiderates, fons d’interès i bibliografia recomanada. 

 Esporga contínua. 
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 Ampliació fons feminisme i LGTBI. 
 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 62%. 
 
Aquesta línia d’actuació és una de les que s’ha pogut dur a terme en més d’un 50% i  
hem aprofitat el tancament de la biblioteca per dedicar-nos de manera intensiva a fer 
tasques d’esporgada.  
 
L3. Promoure vincles amb els centres educatius. 
 
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 només s’ha 
dut a terme la següent: 
 

 Introduir al catàleg les lectures obligatòries de les escoles i l’institut. 
 
El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 12%. 
 
No s’ha pogut dur a terme cap de les activitat s que havíem programat amb les escoles 
del municipi que implicaven assistència presencial a la biblioteca. 
  
L4. 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: 
 

 Posar en marxa el Club de lectura sobre feminisme. 

 Edició del Code Club. 
 

El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 15%. 
 
Les accions que vam poder dur a terme ho vam fer només durant els mesos de gener, 
febrer i inicis del març. La resta d’accions que implicaven activitats presencials al territori 
no s’han pogut fer.  
 
L5. Promoure l’equipament. 
 
Objectiu: Potenciar la difusió dels serveis i recursos de la biblioteca amb tots els mitjans 
possibles al nostre abast. 
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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: 
 

 Continuar amb la realització dels butlletins municipals. 

 Guia de novetats en paper i digital. 

 Creació de continguts a les xarxes socials. 

 Posar en marxa la creació d’esdeveniments al facebook. 

 Prescripcions mitjançant la taula de recomanacions i ràdio setmanal a ràdio 
Begues. 

 Aparadors físics i virtuals de la biblioteca 
 

El grau  d’assoliment de les accions programades ha estat del 86%. 
 
La majoria de les accions d’aquesta línia estratègica s’han pogut dur a terme ja que no 
depenien de poder-se fer presencialment a la biblioteca.  
 
L6. Impulsar el treball transversal amb la resta d’agents municipals. 
 
Objectiu: Establir vincles forts amb l’Ajuntament, els tècnics municipals i altres agents 
del municipi. 
 
Finalitat: Obtenir un major grau de col·laboració per afavorir la cultura 
desenvolupament accions més transversals que impliquin diferents àrees del municipi. 
 
El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 0%. 
 
Aquesta línia de treball estava basada en fer activitats conjuntes i per decisió de 
l’Ajuntament no s’ha fet cap activitat presencial al municipi. 

 
L7. Anàlisi dels processos de millora contínua. 
 
Objectiu: Treballar per assolir un major grau d’eficiència i eficàcia en tots els processos 
de treball intern i extern. 
 
Finalitat: Aconseguir una bona comunicació interna i externa entre tots els membres de 
l’organització per afavorir un bon ambient de treball. 
 
En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie d’accions de les quals hem dut a 
terme les següents: 
 

 Reunions setmanals amb tot l’equip de treball.  

 Anàlisi de les càrregues de treball del personal. 

 Reorganització del directori de carpetes de la xemeneia. 
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El grau  d’assoliment de  les accions programades ha estat del 60%. 
 
Les accions que estaven basades en establir reunions periòdiques amb regidors i tècnics 
de l’Ajuntament no s’han pogut fer. 
 
Per acabar, comentar que les accions que estaven programades en el Pla d’Acció i que 
finalment no s’han dut a terme, les hem traspassat al pla d’acció d’aquest any. 
 
 

5. Dades d’ús 

 

5.1. Usuaris  

 

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

2020 

 
Petits lectors (0-4) 

 
16 

Infantil (5-14) 602 

Joves (15-24) 689 

Adults (25-39) 290 

Adults (40-64) 877 

Gent Gran (+65) 280 

Altres (entitats) 37 

TOTAL 2.791 

  
El número d’usuaris inscrits suposa un  38% de la població del municipi. Molts usuaris 
que utilitzen els nostres serveis tenen carnet d’altres biblioteques fets amb anterioritat 
a la nostra biblioteca. Tenim usuaris amb carnets de Gavà, Castelldefels, Viladecans i 
Barcelona majoritàriament.  Aquest any hem crescut poc en el nombre d’usuaris, hem 
fet 80 carnets nous. 
 
Si analitzem la distribució de les edats, podem comprovar que gairebé 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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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.  
 
El col·lectiu de la gent gran és el que menys utilitza la biblioteca i aquest any 
malauradament això s’ha vist encara més agreujat.  
 
Els usuaris actius han estat 694,  els quals representen el 25% 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 9,5% de la població de Begues, que és de 7.300 
habitants. 
 
 Els usuaris amb carnet que més han utilitzat la biblioteca han estat els infants (210) i 
els adults (197). 
 
Aquestes dades reflecteixen el poc ús que han tingut els serveis de la biblioteca durant 
aquest any de pandèmia. 
  
 

 Usuaris de préstec: 
 

 Tal com es mostra en la taula 640 usuaris han fet servir el servei de préstec. Això 
representa un 71 % respecte els que ho van fer durant l’any 2019. 
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anys)

Joves
(15-24
anys)

Adults
(25-39
anys)
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Gent
Gran(+6
5 anys)

Altres

Servei de wifi 0 34 465 72 53 3 143

Servei Internet i + 0 186 93 74 72 21 21

Servei de préstec 43 690 258 331 1567 314 79

Nombre usuaris inscrits 16 602 689 290 877 280 37
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 Usuaris internet i + 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei d’internet i + representen el 40 % dels usuaris que 
ho van fer durant el 2019. 
  
 

  

 Usuaris wi-fi: 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei de wi-fi representen l’11% respecte els que ho van 
fer l’any 2019. A més a més de ser a causa de la pandèmia,  aquesta caiguda de l’ús  
s’explica perquè els usuaris accedeixen directament al wi-fi de l’Ajuntament que no et 
demana cap mena d’acreditació i és d’accés lliure. 

 
 

2020 

Petits lectors (0-4) 8 

Infantil (5-14) 206 

Joves (15-24) 105 

Adults (25-39) 63 

Adults (40-64) 201 

Gent Gran (+65) 46 

Altres (entitats)   11 

TOTAL 640 

 
2020 

Petits lectors (0-4) 0 

Infantil (5-14) 73 

Joves (15-24) 61 

Adults (25-39) 25 

Adults (40-64) 48 

Gent Gran (+65) 4 

Altres (entitats) 6 

TOTAL 216 
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2020 

Petits lectors (0-4) 0 

Infantil (5-14) 9 

Joves (15-24)                 74 

Adults (25-39) 11 

Adults (40-64) 21 

Gent Gran (+65)  1 

Altres (entitats)  3 

TOTAL 119 

 
 

5.2.  Fons documental  
 

 Recursos documentals: 
 

La biblioteca disposa d’un fons  de 26.954 documents (sense revistes), el que equival a 
3,69 documents per habitant.  

 

Aquestes dades són el total de fons sense revistes: 
 
  

2020 

ALTES 2020 2075 

BAIXES 2019 785 

FONS TOTAL 26.954 

  
 
Som conscients que hauríem d’estar en creixement zero però ens costa esporgar perquè 
la nostra col·lecció és força nova i les adquisicions superen el nombre de baixes per 
esporga. 
 
La següent taula dona la relació i comparativa entre el tipus de fons que tenim a la 
biblioteca. 
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En aquest gràfic està representat el percentatge que ocupa cada tipus de fons: 
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Fons general

Fons infantil

Música i cinema
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Magatzem
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2020 % 

Fons general 13.053 45 

Fons infantil 8.627 30 

Música i cinema 2.985 10 

Revistes 1.901 6 

Col·lecció local 204 1 

Petits lectors 292 1 

Magatzem 629 2 

Fons especial 1.542 5 

Fons mòbil 15 0 

Total  29.248 100% 
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Hem incrementat el fons d’infantil i l’hem renovat perquè darrerament el préstec 
d’aquest fons havia baixat. Encara no hem detectat un increment dels préstecs però ara 
aquest fons és més atractiu.  
 
Hem continuat renovant els racons de la biblioteca: el racó de cuina, el racó de cos i 
ment i el racó de família. 
 
Igualment continuem apostant pel fons de N i JN responent a les demandes dels nostres 
usuaris.  
 
Durant aquest any diferent hem aprofitat per fer esporga del fons de la biblioteca i ho 
hem fet més o menys de manera general. 
 
 
PRÉSTEC: 
 
Durant el 2020 hem fet un total de 12.811 préstecs. El préstec virtual (eBooks) ha estat 
de 291 documents. 
 
Durant la pandèmia hem instaurat el préstec a domicili per a persones amb dificultats 
per a desplaçar-se físicament a la biblioteca però aquest servei no ha tingut demanda.  
 
S’han prestat 33 lots de préstec per al públic infantil: 7 per a petits lectors, 12 lots I*, 10 
lots I** i 4 lots I***. 
 
Disposem de màquina d’autopréstec. 
 
 
COMPARATIVA DADES PRÉSTEC  2018-2019-2020 
 
 
La biblioteca ha estat tancada durant dos mesos i mig i després s’ha obert en horaris 
especials. Es fa molt difícil extreure conclusions amb la comparació d’aquestes dades ja 
que aquest no ha estat un any habitual. Tot i així, estem satisfetes del nombre de 
préstecs tenint en compte les condicions excepcionals del 2020.  
 
S’aprecia novament una davallada del préstec infantil i el fons de cinema però insistim 
en que és difícil fer una lectura de les dades en perspectiva.  
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En la següent taula podem observar que tenim un fons final de 26.954 documents 
(sense revistes),  els exemplars prestats han estat 6.065 i s’han fet 12.811 préstecs. 
  

Fons Préstecs Rotació 

Llibre 20.452 8.789 0,43 

Còmic 1.546 1.189 0,77 

Total de llibres 21.998 9.978 0,45 

Enregistrament sonor (CD/Audiollibre) 1.572 115 0,07 

Enregistrament vídeo (DVD/Blu-Ray) 2.994 1.682 0,56 

Fons electrònic (CD-ROM, curs llengua, Joc PC) 309 70 0,23 

Altres formats 61 4 0,06 

Revistes 
 

671  

Préstec virtual 
 

291  

Total sense revistes 26.954 11.849 0,44 

 
Un any més els nostres fons més rentables en relació als préstecs que tenen són el fons 
de còmic (0,77)  i el DVD (0,56). Tot i això tant els DVD com el còmic han presentat una 
davallada important. 
 
La distribució del préstec respecte al fons, queda reflectida així en aquest gràfic: 
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El canvi més significatiu respecte l’any anterior és que els préstecs del fons de cinema 
van per sota dels documents que tenim i per tant han experimentant una forta baixada.  
 
Préstec interbibliotecari: 
  

 
 

2020 

PI deixat 566 

PI rebut 263 

  
Un any més el nombre de documents deixats són més del doble del nombre de préstecs 
rebuts. Això ens indica que la nostra col·lecció està molt actualitzada i és atractiva.  
 

6. Difusió 

Els canals de difusió de les activitats i serveis de la biblioteca han estat els següents: 

 

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. Pràcticament no s’ha fet durant aquest any. 

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

programades. Només s’han enviat butlletins els mesos de gener, febrer i març. 

● Díptic mensual en suport paper amb totes les activitats del mes. 
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●  Agenda de totes les nostres activitats al Butlletí Municipal que mensualment 

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

activitats. Només s’ha fet els mesos de gener, febrer i març. 

 

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. A la Web del Centre Cívic 
també hi ha un enllaç amb la biblioteca virtual. Des de l’any passat també tenim Web 
pròpia de la biblioteca. 
 
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 de facebook i Instagram. Mirem de no repetir els continguts i 
d’actualitzar-los sovint mantenint als nostres usuaris informats en tot moment. 
 

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

 Web de la biblioteca: http://bibliotecalaginesta.cat 
 

 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. 
 

6.3. Presència mediàtica  

 

 Ràdio Begues, on fem un programa setmanal de recomanacions de llibres, 
revistes, pel·lícules, fons infantil i juvenil, música. Aquest servei s’ha fet amb 
normalitat durant el 2020. 

 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. Degut a la suspensió de les 
activitats això no s’ha fet de manera periòdica. 

 
  

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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7. Conclusions 

 
Aquest ha estat un any atípic en que el funcionament normal de la biblioteca s’ha vist 
molt alterat a causa de la pandèmia.  
 
El que fins ara havia estat un dels nostres punts forts, el nombre d’activitats i el nombre 
d’assistents, ha esdevingut un punt feble. Només s’han fet activitats presencials durant 
el primer trimestre de l’any i després ja no s’ha n’han fet més en tot l’any per decisió de 
l’Ajuntament de no fer activitats presencials en tot el municipi. No valorem positivament 
les activitats virtuals que hem fet perquè hem detectat molt poques connexions i de 
molt poca durada.  
 
Els constants canvis en la prestació del servei de la biblioteca i també el canvi d’horaris 
han fet que l’assistència a la biblioteca hagi disminuït molt respecte els anys anteriors. 
Tots aquests canvis han confós als usuaris.  
 
La biblioteca ha estat oberta un 74% respecte el 2019 i les visites han estat el 31%.  
 
Valorem positivament el percentatge de préstecs del 2020 en comparació amb el 2019. 
Hem prestat un 67% del que es va prestar l’any anterior i tenint en compte totes les 
circumstàncies considerem que ens hem mantingut força bé. El préstec virtual també ha 
crescut molt, de fet s’ha incrementat en un 277%. 
 
Un any més un dels nostres punts forts és la nostra col·lecció. Hem continuat comptant 
amb un pressupost que ens ha permès mantenir-la  actualitzada i tenir en compte les 
demandes dels nostres usuaris. Superem els estàndards de documents per habitant. 
Hem dedicat recursos a fer esporga però hem de reconèixer que se’ns fa difícil perquè 
tenim una col·lecció molt nova.  
 
Hem continuat dedicant esforços a la prescripció. Pensem que coneixem la col·lecció i la 
nostra tasca ha de ser orientar i ajudar als lectors. Ho hem fem mitjançant la taula de 
recomanacions i les intervencions setmanals a Ràdio Begues.  
 
L’acompliment del pla d’acció s’ha vist molt afectat sobretot pel que fa a les accions que 
implicaven la participació de la ciutadania ja que la gran part de les activitats 
programades no s’han pogut dur a terme.  
 
De cara al 2021 tenim el repte de tornar la biblioteca al lloc on era. Volem recuperar el 
nostre servei que estava força consolidat i integrat en el teixit cultural i associatiu del 
municipi i recuperar també els nostres usuaris. Continuarem treballant per a 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 i els nous usos i serveis que afronten les biblioteques 
públiques.   
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8. Annex 

 

8.1. Dades econòmiques 

 

 Durant el 2020 la biblioteca ha comptat amb un pressupost de: 
 

 DIPUTACIÓ:  

Fons documental 14.237,52 

Personal  45.753,00 

Manteniment informàtic  

Material 404,54 

TOTAL 60.395,06 

 

AJUNTAMENT:  

Fons documental 8.852,50 

Personal 70.679,99 

Manteniment i subministraments 29.212,70 

Activitats i difusió 2.042,35 

Material oficina 872,67 

Altres despeses indeterminades 1.001,52 

TOTAL 112.661,73 

 

GENERALITAT:  

SAB 8.563,00 

OSIC 3.000,00 

TOTAL 11.563,00 

 

TOTAL 184.619,79 
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 Recaptació a través dels preus públics de la Diputació de Barcelona 
 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 253,5 

DUPLICATS DE CARNETS 22,0 

SERVEIS D’IMPRESSIÓ 59,3 

TOTAL 334,8 

 
La despesa per habitant durant l’any 2020  ha estat de 25,29 €. De tota manera aquesta 
despesa ha de ser més perquè ens falten algunes dades. 
 

 Distribució dels recursos econòmics: 
 

PERSONAL 116.432,99 63,00% 

FONS DOCUMENTAL 34.653,02 18,80% 

EDIFICI 29.212,70 15,80% 

ACTIVITATS   2.042,35 1,10% 

FUNCIONAMENT 2.278,73 1,30% 

TOTAL 184.619,79 100% 

 
 
 
 
 
 


