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Memòria de la
biblioteca

ON
SOM?

servei a la ciutadania
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PRESENTACIÓ
01

La memòria de la bibl ioteca reflexiona
sobre on som, reconeix els possibles èxits
i  errors,  i  ens ha de servir com a eina per
mil lorar dia a dia en el  servei  a la
ciutadania.

Presentem un recull  de les dades de
rendiment dels diferents serveis que
presta la bibl ioteca.  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 planif icar el  futur.  

Aquest any 2021 hem iniciat la
recuperació després del  període de crisi
provocat per la COVID-19.  Tots els
serveis s ’han vist  molt afectats i  se ’ns fa
dif íci l  poder fer valoracions en la
comparativa amb exercicis anteriors.  

Vinculem el  pla d ’acció i  la  memòria
amb la f inal itat de poder avaluar
mil lor que hem fet i  com ho hem fet.
Això ens ajudarà a decidir els
objectius i  les accions a emprendre.  

La memòria  vol  identif icar els punts
forts i  les oportunitats de mil lora que
seran la base per a la planif icació dels
propers anys.

DIRECTORA BIBLIOTECA LA GINESTA DE BEGUES

Imma Grau i Vendrell 



INFOGRAFIA 

La biblioteca de

Begues en xifres 
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1.1

Biblioteca
La Ginesta

Visites
Presencials 24.621

Hores d'obertura 1.382
Visitants per dia 98

  

3.023 persones amb
carnet d'usuari

155 nous carnets
45% de la població és

usuària de la
biblioteca

Usuaris
 i 

Usuàries

Fons de la biblioteca 28.123
Documents prestats 20.027

Préstec interbibliotecari
3.266

2.500 deixats i 766 rebuts
Préstec virtual 312

Documents  

39 Visites escolars
8 Hores del conte

10 sessions Clubs de
lectura

74 Tallers, Xerrades,
Presentacions de llibres i

altres activitats 

131 Activitats
2675 Participants  

3.881 Visites al web
591 Seguidors al Facebook
520 Sessions a Internet i +

530 Sessions Wifi
992 Seguidors a Instagram

 

Web i Xarxes
socials

Aules
d'estudi

132 Hores d'obertura
277 Assistents

En xifres!

Memòria 2021



ORIENTACIÓ A L'USUARI 2020

% d’usuaris inscrits l’any 2020 i actius
 l’any 2021

2021 MITJANA 
DEL MÒDUL

% usuaris inscrits respecte població atesa

Seguidors a Facebook i Twitter
 per cada 1000 hab.

26% 31% 25%

38% 41% 45%

185 217 266

Visites al web per habitant

Préstecs per habitant

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

% de visites que fan ús del servei de préstec
 

Quadre de comandament 

1.2
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ANÀLISI DE LA COL·LECCIÓ 2020

% col·lecció que ha sortit en préstec

2021 MITJANA 
DEL MÒDUL

PF/OM 

Adquisicions per cada 1000 habitants

Creixement de la col·lecció

22% 30% 23%

284,7 325,6 199,7

4% 4% 0%

Préstecs per document 0,4 0,7 0,6

PF

PF

PF

ÚS DE LA BIBLIOTECA 2020

% d’usuaris actius respecte la població atesa

2021

Visites presencials per habitant

Visites per cada usuari actiu de la biblioteca

10% 12% 11%

1,9 3,4 2

18 27 18

0,4 0,5 0,3

PF

PF

1,8 2,7 2,2

90 103 98

33 58 29

7% 6% 9%

PF

23% 20% 26%

4% 2% 5%

3% 2% 3%

OM

Nombre total d’activitats culturals per biblioteca

% de visites que assisteixen a activitats 
de dinamització cultural

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

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

PF

OM

OM

RECURSOS HUMANS 2020

Treballadors per cada 1000 habitants

2021

Hores anuals de formació per cada treballador

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

0,5 0,5 0,4

1,5 8,8 17,1

10,6 1 0,3

Visites per treballador 3.544 6.155 5.324

PF

OM

PF

MITJANA 
DEL MÒDUL

PF/OM 

MITJANA 
DEL MÒDUL

PF/OM 

PF/OM 

PF

PF



57%
punts forts

38%
crecimiento financiero

57%
punts forts

PUNTS
FORTS

MEMÒRIA 2021 - BIBLIOTECA LA GINESTA  06

Superfície útil de servei per cada 1.000 habitants

Ordinadors d’ús públic per cada 1.000 habitants

Punts de lectura per cada 1.000 habitants

% de la col·lecció que ha sortit en préstec

Adquisicions per cada 1.000 habitants

Creixement de la col·lecció

Visites presencials per habitant

Visites per cada usuari actiu de la biblioteca

Visites al web per habitant

Nombre total d’activitats culturals per biblioteca

Treballadors per cada 1.000 habitants

Hores de voluntaris per cada 1.000 hores de

treballadors de la plantilla

PF

OPORTUNITATS
DE MILLORA

OM
Despesa en manteniment per m2

Despesa operativa per visita

Despesa operativa per préstec

% de visites que assisteixen a activitats de dinamització cultural

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

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

Hores anuals de formació per treballador

Evolució dades darrers 3 anys
1.3

POBLACIÓ ATESA

2019 2020

7.098 7.300 7.356

254 195 252

1.397 1.034 1.382

2021

DIES DE SERVEI

HORES DE SERVEI

VISITES 42.674 13.299 24.621

185 80 155

2.711 2.791 3.023

NOUS CARNETS

TOTAL CARNETS
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% CARNETS EN
RELACIÓ A LA

POBLACIÓ

2019 2020

38 38 45%

168 73 98

6 2 3

2021

19.225 12.811 20.027

76 66 79

899 640 707

VISITES PER DIA

VISITES PER
HABITANT

PRÉSTECS

USUARIS DEL
SERVEI DE PRÉSTEC

USUARIS WIFI

ACTIVITATS
REALITZADES

ASSISTENTS
ACTIVITATS

FONS DOCUMENTAL

PRESSUPOST

DESPESA PER
HABITANT

411 216 154

249 119 144

208 54 131

5.403 1.018 2.675

25.859 26.954 28.123

197.281,10 184.619,79 214.571,41

PRÉSTECS PER DIA

27,79 25,29 29,16

USUARIS 
INTERNET I +

Valoració de les dades

1.4

Les visites presencials a la bibl ioteca
han gairebé duplicat les de l ’any 2020
però tot i  així  estem l luny de les de l ’any
2019 abans de la pandèmia.  La bona
notícia és el  nombre de préstecs que han
superat en 800 els del  2019.  Un dels
motius d ’aquest increment és la
gratuïtat del  préstec interbibl iotecari .
Hem deixat per PI 2.500 documents a
altres bibl ioteques,  més del  doble dels
deixats durant el  2019 (931) .  Valorem
positivament aquestes dades tenint en
compte el  canvi  general  d ’hàbits dels
nostres usuaris.

Hem incrementat considerablement el
nombre d’activitats durant aquest any.
Tot i  així  encara no estem als nivel ls
d’abans de la pandèmia.  Pel  que fa als
assistents a les activitats el  nombre no
ha estat l ’esperat,  sobretot pel  l ímit en
els aforaments.  

Les adquisicions de nou fons s ’han
incrementat a causa de les subvencions i
per tant continuem tenint un fons molt
nou i  actualitzat.  Prova d’això és l ’èxit
en el  nombre de préstecs
interbibl iotecaris deixats que és més del
triple dels préstecs rebuts.  
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LA GESTIÓ DE
LA BIBLIOTECA

02

Durant l ’any la bibl ioteca ha obert un total  de 252
dies i  1 .382 hores.  El  mes d’agost i  5 dies per Nadal
la bibl ioteca ha estat tancada per vacances.  

Tot l ’any s ’ha fet l ’horari  habitual  de la bibl ioteca:
tardes de di l luns a divendres de 15,30 a 20,30 h.  i
matins dimecres de 10 a 13,30 h.   i  dissabtes de 10 a
14 h.  (32 ’5 h.  setmanals) .  

L ’horari  d ’estiu ha estat el  mateix però tancant els
dissabtes des del  15 de juny al  15 de setembre.

256
DIES
obert

1382
HORES 

L’equip de la bibl ioteca està integrat per:

Una de les tècniques auxil iars ha estat de
baixa des del  mes d’abri l  i  no s ’ha
substituït .  Hem estat 9 mesos amb només
dues tècniques auxil iars.

Formació:  Hem fet un total  de 35 h.  de
formació .  Aquesta és una dada que hem  de
mil lorar de cara al  2022.

Recursos Humans

2.1

1
BIBLIOTECÀRIA
–DIRECTORA: 

Imma Grau Vendrell

3 AUXILIARS
TÈCNIQUES DE
BIBLIOTECA: 

Eulàlia Garcia Pascual

 Ana López Sala 

Carmen Carrasco Madrid. 



Aquest any 2021 hem recuperat les activitats presencials a
partir  del  mes de febrer.  Únicament el  mes de gener vam fer
activitats virtuals.  

ACTIVITATS
03
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HORES DEL
CONTE

8 activitats

284
ASSISTENTS 

CLUB DE
LECTURA

10 activitats

76 
ASSISTENTS 

ALTRES
TALLERS

46 activitats

843
ASSISTENTS 

CONFERÈNCIES
I XERRADES

5 activitats

94
 ASSISTENTS 

MÚSICA EN
FAMÍLIA

3 activitats

63 
ASSISTENTS 

ESCACS

8 activitats

41
ASSISTENTS 

TALLER DE
COSTURA

7  activitats

27
ASSISTENTS 

ACTIVITAS
VIRTUALS

5  activitats

165
ASSISTENTS 

VISITES
ESCOLARS

39  activitats

1.082
ASSISTENTS 

131 ACTIVITATS

2.675 ASSISTENTS 

MEMÒRIA 2021 - BIBLIOTECA LA GINESTA 09



MEMÒRIA 2021 - BIBLIOTECA LA GINESTA  10

Hem fet  8 sessions d’hores del conte amb 284 assistents .  

 També hem fet hores del conte en anglès en col·laboració amb

l’Acadèmia d’idiomes Isabel Pugès. 

Per als més petits (0-3 anys) hem fet sessions els dissabtes pel

matí de Música en família  amb l ’Albada Blay i l ’Anna Jacas.

Tallers de manualitats  conduits pel personal de la biblioteca. 

Tallers per a diades especials .  (Nadal,Carnestoltes, Pasqua,

Sant Jordi, Sant Joan, Tot Sants . . . )

Celebració el setè aniversari de la biblioteca  amb el sorteig

d’un lot de llibres per a  grans i petits. 

Tallers Bibliolabs :  Impressió 3 D i postal il · luminada.

Tercera edició del taller de costura  conduït per voluntàries de

la gent gran. 

Tallers de  dibuix .

Tallers especials de manualitats cada setmana durant el mes de

juliol .

Club de lectura  del Harry Potter durant l ’estiu.

Tallers de fruites i verdures en commemoració de l ’any de les

Fruites i les verdures .

Tallers Toca toca  amb animals vius amb l ’Associació BioEduca.

Exposicions  a la sala infantil.

Activitats 

familiars

3.1

 Activitats 

de suport a 

l ’aprenentatge

3.2
Ens van visitat els alumnes de la llar d’infants ,  tres visites

amb 41 escolars.

Ens van visitat els alumnes d’educació infantil ,  tretze visites

amb 350 escolars.

D’educació primària  hem tingut 20 visites amb 571 escolars.

Hem preparat diferents activitats adequades a cada grup

d’edat.

Fòrums d’autor .  Trobades dels autors amb els alumnes de

primària de l ’Escola Sant Cristòfor de les obres que han

treballat a classe.

Vàrem tenir quatre visites amb els alumnes de secundària de

l’escola i l ’ Institut amb una sessió de contes a càrrec de la

Sandra Rossi. Van venir 120 alumnes.

Durant la Setmana de la Ciència es fan fer cinc sessions del

Planetari digital  amb alumnes de primer i segon de primària

de les dues escoles del municipi. 



Dues sessions dels DeBat a Bat  amb els joves del col·lectiu

Bruixola. Una del Bat de co-crecaió amb la temàtica de la

Mort i l ’altre Després del Després amb els àlbums de Jimmy

Liao.

Aquest any les aules d’estudi  han funcionat durant els

períodes del 17 de maig a l ’11 de juny i del 20 al 31 de

desembre amb un total de 277 estudiants. 

Activitats

per a públic

jove i adult

3.3
Club de lectura en francès  un cop al mes conduït per un

voluntari nadiu.

Club de lectura en català  un cop al mes conduït per una

voluntària del municipi. 

Taller d’escacs  amb una periodicitat setmanal.

Rondalles catalanes: Ditxosos vosaltres amb la Jordina Biosca

per celebrar Sant Jordi.

Viatge a Granada  amb Federico García Lorca i Margarida

Xirgu.

Presentacions de llibres :  Cristina Martínez, Margarida

Camprubí, Ignasi Llorente, Pablo Nicolás i Lourdes Rizo.

Taller d’herbes  remeieres amb el Josep Fàbrega. 

Taller amb un tast de pa  per conèixer els diferents tipus amb

la Núria de la revista Art-e-sans.

Taller de risoteràpia  amb la María Rodríguez.

Taller i presentació del mètode Perineu  i  moviment amb la

Sandra Tejerina.

Mirall endins :  contes sobre la dona i la feminitat amb música

en directe amb l ’Elena Codó. Dia internacional per a la

eliminació de la violència envers les dones.

Celebrem el Nadal amb els contes per a adults :  Los jardines

de Dioniso amb la Sandra Rossi.

Recomanacions mensuals a Ràdio Begues .
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Taller familiar: Científiques marines  amb la Sandra Uve.

Taller familiar: Ciència i música  amb Funbrain.

Taller familiar: Observant com a científics  amb Funbrain.

Planetari familiar :  Dues sessions per a diferents edats.

Taller familiar: Les cúpules de Leonardo amb el Museu de les

matemàtiques .  

Taller familiar: Robòtica i legos  amb TB Kids.

Xerrada per a públic jove i adult: Sàpiens, Neandertals i

Hobbits :  la història del nostre passat amb l ’Ignasi Llorente.

Xerrada per a públic jove i adult: Relació ment-cos :  nous

paradigmes de neurociència a càrrec de Con.ciencia. 

Activitats

virtuals

3.5

Activitats 

3a Setmana

de la Ciència

3.4
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Durant el 2021 ja pràcticament no hem fet activitats virtuals.

Únicament en vam fer durant el mes de gener i després ja ho

vam poder fer tot presencial. Les activitats van ser:

Taller de la mà de Frankenstein  a càrrec de Smartions.

Taller de fang  de la sardina conduit pel personal de la

biblioteca.

VINCULACIÓ AMB EL
PLA D’ACCIÓ 2021

04

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

FOMENTAR L’HÀBIT
LECTOR I FACILITAR
L’ACCÉS A LA CULTURA1 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. 

OBJECTIU

Dinamitzar el fons de la biblioteca, augmentar el
préstec, i oferir una programació estable i de qualitat.

FINALITAT
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En aquesta línia estratègica vàrem planificar una sèrie

d’accions de les quals hem dut a terme les següents:

POTENCIAR L’ÚS DE
LACOL·LECCIÓ2 Fer més atractiva la col·lecció per tal d’incrementar el

nombre de préstecs i l’ús.

OBJECTIU

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.

FINALITAT

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

86%
Pràcticament s’han fet totes les
accions a excepció de dues que
mirarem de fer durant el 2022. 

Elaboració del protocol de benvinguda.

Edicions especials de l ’hora del conte.

3a Setmana de la ciència.

Participació en el projecte Debat a Bat.

Activitats Bibliolabs.

Concurs de Bookfacefriday familiar.

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

Servei de WhatsApp pels usuaris.

Instal·lació de la bústia de suggeriments.

Taller d’herbes remeieres.

Enquestes pels usuaris.

Campanya informativa per a l ’obtenció del carnet de la

biblioteca.

Exposar la col·lecció mitjançant petits aparadors culturals.

Exposició de novetats per diferents llocs de la biblioteca.

Senyalització dels racons de la biblioteca.

Elaboració de guies temàtiques per a ús intern.

Recomanacions de lectura a la pàgina Web de la biblioteca.

Préstecs de lots sorpresa.

Catalogació de jocs i posada a disposició dels usuaris per

agafar en préstec.

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

64%
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REFORÇAR ELS
VINCLES AMB ELS
CENTRES EDUCATIUS3 Donar suport a la formació permanent i a l’autoaprenentatge.

OBJECTIU

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

FINALITAT

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una

sèrie d’accions de les quals hem dut a terme les

següents:

Guia de lectura per a públic jove.

Introduir al catàleg les lectures obligatòries 

de les escoles i l ’ institut.

Activitats per al grup de joves Brúixola.

Visites escolars a demanda.

Lots de llibres per a les escoles.

Formació de petits lectors.

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

88%

IMPULSAR EL TREBALL
TRANSVERSAL AMB LA
RESTA D’AGENTS
MUNICIPALS

4 Donar a conèixer que fa la biblioteca a la resta de
l’administració local, a les entitats del municipi, i tenir
en compte les seves línies de treball per desenvolupar
accions transversals.

OBJECTIU

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

FINALITAT

En aquesta línia estratègica vàrem planificar

una sèrie d’accions de les quals hem dut a

terme les següents:

Creació del protocol per a les aules

d’estudi.

Reunions periòdiques amb els

diferents tècnics municipals.

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

34%
Les accions que implicaven la
col·laboració amb algunes entitats
no s’han pogut fer perquè encara no
estaven en funcionament 
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IMPULSAR EL PAPER
DE LA BIBLIOTECA EN
LA TASCA SOCIAL5 Desenvolupar polítiques de proximitat que facilitin la

integració dels col·lectius més vulnerables i aconseguir
fidelitzar-los com a usuaris de la biblioteca.

OBJECTIU

Arribar al major nombre possible d’usuaris potencials i a tots
els col·lectius possibles.

FINALITAT

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una

sèrie d’accions de les quals hem dut a terme les

següents:

Col·laboracions amb el centre de tractament d’addiccions.

Col·laboracions amb la xarxa d’intercanvi i coneixement.

Activitats especials pel dia de la dona i pel 

dia de la violència envers les dones.

Creació del centre d’interès en clau de feminisme

 i LGTBI.

Tallers dedicats a dones inventores i de robòtica

fomentant la participació femenina.

Accions per commemorar l ’any internacional de les fruites

i les verdures.

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

70%

RECUPERAR LES
ACTIVITATS ESTABLES
QUE HEM DEIXAT DE
FER A CAUSA DE LA
COVID

6 Recuperar les activitats fixes que es duien a terme a la
biblioteca i que durant el 2020 es van deixar de fer.

OBJECTIU

Tornar a la normalitat en totes les accions estables de
la biblioteca per tornar a ser el punt de referència
cultural del municipi.

FINALITAT

En aquesta línia estratègica vàrem planificar una

sèrie d’accions de les quals hem dut a terme les

següents:

Recuperació del Club de lectura en català.

Recuperació del Club de lectura en francès.

Recuperació del taller de costura.

Recuperació del taller d’escacs.

Recuperació d’activitats del programa de l ’hort a la

biblioteca. 

El grau d’assoliment de

les accions programades

ha estat del 

71%



DADES D’ÚS
05

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

Usuaris

5.1
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El número d’usuaris inscrits  suposa
un 41%  de la població del  municipi .
Els usuaris amb carnet que resideixen
al municipi  són un 45% .  

El  nostre objectiu és arribar al  50% de
població amb carnet de la bibl ioteca.
Aquest any hem fet 155 carnets nous.
Vàrem fer una campanya incentivant a
la població a fer-se el  carnet amb un
sorteig d ’un lot de l l ibres entre els
nous carnets.

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 rel levant donat que són el
públic diana de moltes de les
activitats que porta a terme la
bibl ioteca

USUARIS INSCRITS 2021

Petits lectors (0-4) 25

586

752

Infantil (5-14)

Joves (15-24)

Adults (25-39)

Gent Gran (+65)

341

967

310

Altres (entitats)

Adults (40-64)

42

TOTAL
3.023
USUARIS



Els usuaris més propensos a l ’hora d ’uti l itzar
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 continua sent el
que menys uti l itza la bibl ioteca.

Els usuaris actius han estat 868 ,  els  quals
representen el  29% dels nostres usuaris
inscrits.  Aquesta dada inclou els usuaris que
han uti l itzat el  servei  de préstec,  el  servei  de
Wifi  Diba,  el  servei  d ’ internet i  + ,  i  l ’a lta
d’usuari .

Els usuaris actius representen el  12% de la
població de Begues ,  que és de 7.356
habitants.

Els usuaris amb carnet que més han uti l itzat
la bibl ioteca han estat els  infants (246)  i  els
adults (265) .
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868
usuaris actius

246 INFANTS
265 ADULTS

0-4 ANYS

SERVEI DE WIFI 0

0

82

INTERNET I +

SERVEI DE PRÈSTEC

NOMBRE USUARIS INSCRITS 25

79

201

1155

586

258

102

293

752

79

39

531

341

94

164

2282

967

4

7

522

310

5-14 ANYS 15-24 ANYS 25-39 ANYS 40-64 ANYS +65

16

7

88

42

ALTRES



Tal com es mostra en la taula  707 usuaris han
fet servir el  servei de préstec .  Això
representa un 23% dels usuaris inscrits i  un
10% de la població.
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USUARIS 
DE PRÉSTEC

23% INSCRITS
10% POBLACIÓ

2021

Petits lectors (0-4) 21

228

95

Infantil (5-14)

Joves (15-24)

Adults (25-39)

Gent Gran (+65)

73

225

52

Altres (entitats)

Adults (40-64)

13

TOTAL
707
USUARIS

Els usuaris que han uti l itzat el  servei
d’internet i  +  representen el  5%  dels usuaris
inscrits i  un 2% de la població.  

USUARIS 
INTERNET I +

5% INSCRITS
2% POBLACIÓ

2021

Petits lectors (0-4) 0

53

54

Infantil (5-14)

Joves (15-24)

Adults (25-39)

Gent Gran (+65)

18

26

1

Altres (entitats)

Adults (40-64)

2

TOTAL
154
USUARIS



Els usuaris que han uti l itzat el  servei de wi-fi
representen el  4,7% dels usuaris inscrits i  l ’ 1 ,95% de
la població.  La gran majoria d ’usuaris de la bibl ioteca  
accedeixen directament al  wi-fi  de l ’A juntament que
no et demana cap mena d’acreditació i  és d ’accés
l l iure.
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USUARIS 
SERVEI WIFI

4.7% INSCRITS
1.95% POBLACIÓ

2021

Petits lectors (0-4) 0

17

91

Infantil (5-14)

Joves (15-24)

Adults (25-39)

Gent Gran (+65)

13

20

1

Altres (entitats)

Adults (40-64)

2

TOTAL
144
USUARIS

Fons documental
5.2

RECURSOS
DOCUMENTALS

28.123 DOCUMENTS
3,82 DOCUMENTS/
HABIITANT

La bibl ioteca disposa d’un fons de  28.123 documents
(sense revistes) ,  el  que equival  a  3 ,82 documents per
habitant .  

Aquestes dades són el  total  de fons sense revistes:
 

2021

Altes 2021 2.377

809

28.123

Baixes 2021

FONS TOTAL28.123
FONS
TOTAL



Sabem que hauríem d’estar en creixement zero
però ens costa esporgar.  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  t ipus de fons que tenim a la bibl ioteca.

TOTAL
30.557
100%

2021

Fons general 13.428

9.016

3.108

Fons infantil

Música i cinema

Revistes

Petits lectors

2.108

210

331

Magatzem

Col·lecció local

658

44

30

10

7

1

1

2

%

Fons especial 1698

TOTAL 30.557

5

100%
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En aquest gràfic està representat el  percentatge
que ocupa cada tipus de fons:

DISTRIBUCIÓ
DEL FONS
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Hem continuat renovant els racons de
la bibl ioteca:  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.  

PRÉSTEC :

Durant el  2021 hem fet un total  de
20.027 préstecs i  els exemplars
prestats han estat 8.444,  el  30% del
nostre fons documental .  El  préstec
virtual  (eBooks) ha estat de 312
documents.

Disposem de màquina d’autopréstec .2021

20.027
PRÉSTECS

8.444 EXEMPLARS
30% FONS

COMPARATIVA
DADES
PRÉSTEC 

2019
2020
2021

Durant el  2021 el  préstec s ’ha recuperat i  ha superat els
de l ’any 2019 abans de la pandèmia.  Un dels motius
d’aquest increment és la gratuïtat del  PI  que ha fet que
incrementem aquests préstecs.

El  préstec general  ha baixat i  en canvi ens hem
recuperat força pel  que fa a l ’ infanti l .  Hem renovat el
fons d ’ infanti l  i  això s ’ha vist  trasl ladat al  nombre de
préstecs.

La música i  cinema s ’han mantingut com l ’any 2020 en
que ja va començar una forta daval lada.

2019 2020 2021

General Infantil Música  i cinema Revistes Col·lecció local Petits lectors Magatzem Fons especial

8000 

6000 

4000 

2000 

0 



En la següent taula podem observar que tenim un fons
final de 28.123 documents  (sense revistes) ,   els
exemplars prestats han estat 8.444 i  s ’han fet 18.819
préstecs sense revistes i  20.027 préstecs en total .

FONS FINAL

28.123 
 DOCUMENTS

Llibre

Cómic

TOTAL DE LLIBRES

Enregistrament sonor
(CD/Audiollibre)

Fons electrònic
 (CD-ROM, curs llengua, Joc PC)

Altres formats
 (jocs de taula...)

Enregistrament vídeo
(DVD/Blu-Ray)

Revistes

Préstec virtual

Hem catalogat i  posat en préstec tots els
jocs que teníem a la bibl ioteca i  ha sigut
un èxit ,  sobretot entre el  públic famil iar.

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

COMPARATIVA 
FONS VS 
PRÈSTEC 

Préstecs Fons

Lli
bre

Le
ctu

ra 
fàc

il 2

Lle
tra

 gr
an

3

Còmic 

Audiollib
re

5 CD

Blu-Ray
DVD

CD-ROM

C.Ll
en

gu
a

Joc P
C

Map
a

Jocs
 de t

au
la

Rev
ist

es

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5000 

0 

FONS

21.358

1.690

23.048

1.584

3.092

288

77

13.965

2.463

16.428

134

2053

105

99

PRÉSTECS

30.557

896

100%
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0,65

1,46

0,71

0,08

0,66

0,36

1,28

ROTACIÓ

100%

TOTAL SENSE REVISTES 28.123 18.819 0,67

Aquest any el  fons més rentable en
relació als préstecs ha estat el  del
còmic(1 ,46) .  Hem renovat molt la
col · lecció dels Manga i  s ’ha
incrementat molt aquest préstec amb
motiu del  PI  gratuït .  També és
destacable la rotació dels préstecs
dels jocs de taula (1 ,28) .  



DIFUSIÓ

Publicacions          
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El canvi  més signif icatiu respecte
l ’any anterior és l ’ increment dels
préstecs dels còmics  i  dels  jocs de
taula .

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI:

Amb motiu de la gratuïtat del  PI  el
servei  ha crescut molt .  Hem passat de
566 documents deixats el  2020 a
2.500 el  2021.  Els PI rebuts han passat
de 263 el  2020 a 766 el  2021.Un cop
més el  nombre de documents deixats
han superat en molt el  nombre de
préstecs rebuts.  Això ens indica que
la nostra col · lecció està actualitzada i
és atractiva.  

2021

PI deixat 2.500

766PI rebut

2021
2500 DOCUMENTS DEIXATS
766 DOCUMENTS REBUTS

06

Hem fet les següents
publicacions:

6.1

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

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. 
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Presència mediàtica         
6.3

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 .  

Web i Xarxes socials         

Pel que fa a l ’accessibi l itat en l ínia,
comptem amb la pàgina web de
l ’Ajuntament on hi  ha un enllaç a la
bibl ioteca i  la  de la Diputació de
Barcelona.  A la Web del  Centre Cívic
també hi  ha un enllaç amb la bibl ioteca
virtual .  També tenim Web pròpia de la
bibl ioteca.

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

Disposem de Facebook i  Instagram .
Mirem de no repetir els continguts i
d ’actualitzar-los sovint mantenint als
nostres usuaris informats en tot
moment.

6.2

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 .

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-Begues-1508713892694315/
http://bibliotecalaginesta.cat/


CONCLUSIONS
07
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Aquest ha estat  l ’any de la recuperació
del funcionament normal de la
biblioteca  que s ’havia vist  molt alterat a
causa de la pandèmia.  

Hem recuperat els horaris habituals  del
servei  però tot i  així  l ’assistència a la
bibl ioteca ha estat molt menor a la de
l ’exercici  2019 abans de la pandèmia.  Les
visites  han estat un  58%  respecte les del
2019 i  han gairebé duplicat les del  2020
en plena pandèmia.

Hem recuperat un dels nostres punts
forts  que era el  nombre d ’activitats
culturals  organitzades per la bibl ioteca.
Ara bé,  el  nombre d’assistents a aquestes
activitats ha estat molt menor al  de les
èpoques abans de la pandèmia.  Això ha
estat motivat bàsicament per la l imitació
en els aforaments.  Totes les activitats
organitzades han estat presencials  a
excepció de dues que es van fer el  mes
de gener.

Valorem molt positivament l ’ increment
dels préstecs  en comparació amb l ’any
2019.  Hem prestat 800 documents més
que els prestats el  2019 quan encara no
estàvem en pandèmia.  Aquest increment
s ’ha vist  afavorit  per la gratuïtat del
préstec interbibl iotecari .  Hem deixat
2.500 documents a altres bibl ioteques en
relació als 931 que vàrem deixar el  2019.

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.  Continuem dedicant
recursos a fer esporga però hem de
reconèixer que se ’ns fa dif íci l  perquè
tenim una col · lecció força nova .  

Hem seguit dedicant esforços a la
prescripció.  Coneixem la col · lecció i  la
nostra tasca està orientada a a judar als
lectors.  Ho hem fem mit jançant la taula
de recomanacions i  les intervencions
setmanals a Ràdio Begues .  

En l ínies generals el  pla d’acció  s ’ha
acomplert en un  70% .  La l ínia d ’actuació
que s ’ha vist  més afectada ha estat la del
treball  transversal  amb la resta d ’agents
municipals.  

L ’any 2021 ha estat el  de l ’ inici  de la
recuperació i  de cara  al  2022 tenim el
repte de fer créixer la biblioteca  amb
més accions,  més usuaris,  més préstecs,
més serveis. . . . .   

Les nostres accions estaran encaminades
a la millora contínua fomentant el
treball  en equip de tot el  personal de la
bibl ioteca.
Continuarem treballant per a buscar
l ’equil ibri  entre les potencial itats
tradicionals clau:  col · lecció,  equip
professional,  instal · lacions . . . ,  amb les
potencial itats tecnològiques emergents,
com les noves tecnologies  o les xarxes
socials  i  els  nous usos i  serveis  que
afronten les bibl ioteques públiques.
Volem ser l ’equipament referent i  de
proximitat per a tota la ciutadania de
Begues.  



DIPUTACIÓ

59.291,17
TOTAL

Fons documental 13.080,41

46.165,00Personal 

Manteniment informàtic

45,76Material

142.144,24
TOTAL

TOTAL
214.571,41

13.136,00
TOTAL

ANNEX
08
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Dades econòmiques

         

8.1

Durant el  2021 la bibl ioteca ha comptat amb un pressupost de:

AJUNTAMENT Fons documental 6.753,78

89.681,88Personal 

Manteniment i
subministraments

10.693,67Activitats i difusió

2.201,88Material oficina

30.628,80

2.184,23Altres despeses
indeterminades

GENERALITAT SAB 8.611,00

4.525,00OSIC
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La despesa per habitant durant
l ’any 2021 ha estat de 29,17 €.  De
tota manera aquesta despesa no
és exacta perquè ens falten
algunes dades.

29,17€
HABITANT

Distribució dels recursos econòmics:

PERSONAL 135.846,88

32.970,19

30.628,80

10.693,67

4.431,87

FONS DOCUMENTAL

EDIFICI

ACTIVITATS

FUNCIONAMENT

63,30%

15,40%

14,30%

5,00%

2,00%

TOTAL
214.571,41

100%


