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PRESENTACIÓ
La nostra ciutat disposa d’una xarxa de biblioteques públiques, Biblioteques de l’Hospitalet,
dinàmica i moderna, fruit del desenvolupament d’un Pla de biblioteques aprovat el 1997
pel Ple Municipal. Aquest Pla materialitza l’organització dels equipaments, assumeix les
competències municipals en matèria de biblioteques i equilibra l’estructura bibliotecària
per donar un bon servei a la ciutat. Els equipaments que conformen la xarxa són:
 Biblioteca Central Tecla Sala (districte I - Barri Sant Josep)
 Biblioteca Can Sumarro (districte I- Barri Centre)
 Biblioteca Josep Janés (districte II)
 Biblioteca Santa Eulàlia (districte III)
 Biblioteca La Florida (districte IV)
 Biblioteca La Bòbila (districte V)
 Biblioteca Bellvitge (districte VI)
 Biblioteca Plaça d’Europa (Gran Via- Districte econòmic)
El servei està dirigit per l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament, amb el suport tècnic de
la Diputació de Barcelona. Aquesta relació es regula a través d’un conveni de col·laboració
que estableix les bases pel seu correcte funcionament.
La missió de Biblioteques de l’Hospitalet és facilitar l’accés a la informació, al coneixement i
a la cultura dels ciutadans, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i a l’assoliment
d’un major grau de democràcia i benestar i els principals eixos de la seva actuació són:





Consolidar i ampliar els equipaments bibliotecaris
Millorar la gestió de les biblioteques públiques
Adequar els serveis i programes de les biblioteques a les necessitats canviants de la
població
Implementar accions per atreure nous usuaris

En aquest període la dinàmica de Biblioteques de l’Hospitalet ha estat marcat per tres fets
importants:




La inauguració de la Biblioteca Plaça d’Europa, setena biblioteca de proximitat ubicada a
la zona de Gran Via – Pl. Europa, nou eix comercial i econòmic de la ciutat.
La publicació del document Política de col·lecció, que defineix la nostra política de fons
únic de ciutat.
L’adaptació al funcionament amb el nou sistema de gestió documental i bibliotecària a
nivell provincial.

Anna Riera
Cap de Secció de Biblioteques
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
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POBLACIÓ ATESA (BARRI ...)
PRESSUPOST
SUPERFÍCIE BIBLIOTECA (m2 útils)
PUNTS DE CONSULTA / LECTURA
DIES DE SERVEI / ANY
HORES DE SERVEI
FONS DOCUMENTAL (TOTAL)
FONS INICIAL
DOCUMENTS INGRESSATS
DOCUMENTS DONATS DE BAIXA
DOCUMENTS PRESTATS
PI REBUT
PI DEIXAT
USUARIS BIBLIOTECA
TOTAL CARNETS D'USUARI
NOUS CARNETS
USUARIS INTERNET
USUARIS INTERNET i +
USUARIS PRÉSTEC
USUARIS OFIMÀTICA
USUARIS WI-FI
CONSULTES WEB
TOTAL ACTIVITATS
TOTAL PARTICIPANTS ACTIVITATS
ACTIVITATS ADULTS
PARTICIPANTS ACTIVITATS ADULTS
ACTIVITATS INFANTILS
PARTICIPANTS ACTIVITATS INFANTILS
VISITES ESCOLARS (GRUPS)
PARTICIPANTS VISITES ESCOLARS (GRUPS)
ACTIVITATS FORMACIÓ TIC
PARTICIPANTS FORMACIÓ TIC
HORES FORMACIÓ TIC

TOTAL XARXA 10

TOTAL XARXA 09

DADES + INDICADORS
BIBLIOTEQUES
2008 + 2009 + 2010

TOTAL XARXA 08

DADES 2010

266.973
4.462.622,66
10.395
1.053
271
13.272
333.879
306.775
41.227
14.123
647.942
18.882
20.112
917.042
91.719
11.401
94.883

266.973
4.551.875,11
10.395
1.068
271
13.275
350.984
332.864
32.536
14.416
656.328
22.462
23.910
988.420
101.766
10.047
103.820

204.909
7.633
20.900

213.464
17.323
30.174
107.343
989
31.845
358
6.882
242
16.922
349
7.678
40
363
252

266.999
4.947.065,00
11.278
1.303
284
14.448
370.907
374.599
17.068
20.760
597.100
23.732
25.238
918.837
109.902
8.726
82.654
16.468
27.514
22.241
43.700
345.551
984
25.958
388
6.233
168
10.375
333
8.507
95
843
288

16,72
1,25
3.385,48

17,05
1,31
3.647,31

18,53
1,39
3.235,34

3,43
3,16
2.392,03
1,94
34,36

3,70
3,07
2.421,87
1,87
38,12

3,44
-2.102,46
1,61
41,16

957
33.671
280
6.400
165
14.230
337
6.995

INDICADORS
DESPESA PER HABITANT
DOCUMENTS PER HABITANT
USUARIS BIBLIOTECA / DIA DE SERVEI
USUARIS BIBLIOTECA EN RELACIÓ
HABITANTS
DOCUMENTS PRESTATS / USUARIS PRÉSTEC
DOCUMENTS PRESTATS PER DIA DE SERVEI
ROTACIÓ (documents prestats / Fons total)
% carnets en relació població

Fins al 2009 la dada reflecteix els usuaris que van utilitzar el servei de préstec,
sense distingir quants cops ho feien a l’any.
A partir de 2010 es comptabilitzen els usuaris “diferents”que han fet ús
d’aquest servei.
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EQUIPAMENTS

Pla de Biblioteques
Durant el 2010 s’ha completat la fase de diagnosi i s’estan elaborant les propostes de futur
per tal que el Pla de biblioteques 2011-2020 es pugui aprovar al principi del proper mandat.
Seguiment Pla 1997
En el mes de maig de 2010 s’ha inaugurat la Biblioteca Plaça d’Europa, amb el tancament de
la Sala de lectura Frederic Mistral com a servei obert al barri i la seva reconversió en
biblioteca escolar del centre.
Pla de millora en els edificis
En aquest apartat s’ha fet una intervenció important en la millora de la il·luminació de la
Biblioteca Tecla Sala.
Pla d’emergències
Resten pendents de la intervenció dels serveis tècnics municipals corresponents.
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GESTIÓ DE LA XARXA

Recursos humans

Cap de Secció
Cap Negociat Recursos Bibliotecaris
Tècnica biblioteques
Administrativa
Director biblioteca central

1
1
1
1
1

Directors biblioteques proximitat
Bibliotecaris
Bibliotecari itinerant
Tècnics auxiliars
Ajudants de servei

7
9
1/2
38
11

Total 70 1/2

La dotació de personal de la Xarxa és suficient, però caldria disposar d’un equip d’auxiliars
itinerants per fer front a les incidències inevitables en una plantilla d’aquestes dimensions.
La Diputació de Barcelona disposa d’un bibliotecari itinerant per a la zona del Baix
Llobregat, la meitat de la seva jornada la dedica a la Xarxa de l’Hospitalet.
L’actualització dels estàndards recomanats per la Diputació de Barcelona i la perspectiva
que la revisió del Pla de biblioteques ofereix ens portaran a revisar les plantilles i millorar la
seva gestió.
De l’agost de 2010 al febrer de 2011 es van incorporar tres persones provinents d’uns plans
d’ocupació. Aquestes persones tenien com a objectiu formar els usuaris de les biblioteques
en l'ús i el coneixement del programa de gestió documental Millenium.

Recursos econòmics

2010
Personal
Fons documental
Manteniment+Inversions
Activitats i difusió
Totals

2008

2009

2010

4.462.622,66

4.551.975,11

4.947.065

Ajuntament
Esplugues

Ajuntament

Diputació

Generalitat

1.887.832,60

890.806,80

109.350,00

89.062,72

514.206,94

30.050,62

633.320,28

1.031.693,81

298.648,62

30.050,60

1.360.393,03

--

30.050,60

192.949,17

90.151,82

5.074.651,88

162.898,57
3.171.487,70

1.703.662,36

109.350,00

En la Biblioteca Plaça d’Europa s’han invertit 277.927,-€ (no està comptat)

Total
2.887.989,40
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El pressupost total de la Xarxa per al 2010 s’ha incrementat un 9% aproximadament, degut
a part de les despeses de la posta en marxa de la Biblioteca Plaça d’Europa. Ha estat
finançat de forma aproximada en un 68% amb pressupost municipal, un 30% per la
Diputació de Barcelona i el 2% restant per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Esplugues.
Cal destacar l’aportació de l’Ajuntament d’Esplugues, que mitjançant un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet assumeix 90.000 € de despeses de
funcionament de la Biblioteca La Bòbila i la subvenció de la Generalitat per al personal de
Can Sumarro.
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Recursos tecnològics
Durant el 2010 la Diputació de Barcelona ha continuat el seu pla de renovació de
l’equipament tecnològic i ha posat en marxa el programa Internet i +, que aporta serveis
d’ofimàtica complementaris. Aquest servei s’ha implementat a la Biblioteca Central Tecla
Sala i a la de nova creació, Biblioteca Plaça d’Europa, i s’estendrà a la resta de biblioteques
de l’Hospitalet durant els dos propers anys.
Des de l’Ajuntament s’ha renovat part de l’equipament d’autoescolta.

Metodologia i procediments de treball
Una eina important, per a la millora de la gestió, és l’anàlisi dels indicadors i la seva
comparació amb organitzacions similars. La Diputació de Barcelona ofereix a tots els
ajuntaments de la província els recursos per poder fer-ho a través dels Cercles de
comparació intermunicipal, per analitzar i comparar diferents serveis. En el cas de les
biblioteques públiques, durant el 2010 s’ha fet el 7è. Cercle, que ha analitzat les dades del
2009.
Pel que fa a les queixes i suggeriments dels usuaris, la Xarxa disposa d’impresos per recollirles a tots els equipaments. L’any 2010 es van recollir un total de 66 queixes i suggeriments,
mentre que al 2009 van ser de 30 i 63 al 2008.

Cooperació
Biblioteques de l’Hospitalet té una clara voluntat de col·laborar amb la resta de
departaments municipals, amb els agents culturals de la ciutat i amb altres institucions.
Aquesta voluntat es veu plasmada en el programa d’activitats en el que s’inclouen moltes
activitats conjuntes.
A nivell intramunicipal, Biblioteques de l’Hospitalet ha participat en els Plans Educatius
d’Entorn de Collblanc-Torrassa i La Florida, en el Projecte Educatiu de Ciutat, en el Pla de
Desenvolupament Comunitari, en la Taula multicultural de la Florida, amb el servei a la gent
gran, en el Consell de Persones amb Discapacitats, i forma part del Consell de Centre del
Consorci de Normalització Lingüística de l’Hospitalet.
Amb caràcter supramunicipal, s’ha realitzat la comissió de seguiment amb la Diputació de
Barcelona, per valorar la marxa de les biblioteques i la comissió de seguiment amb
l’Ajuntament d’Esplugues, per valorar la de la Biblioteca La Bòbila.
Menció especial mereix la col·laboració amb Tallers Bellvitge. Al novembre del 2009, la
Xarxa de Biblioteques Municipals de l’Hospitalet i l’Associació de Suport al Disminuït Psíquic
Mare de Déu de Bellvitge, vam posar en marxa l’experiència anomenada Jo també vaig a la
biblioteca. Es tracta d’una experiència pilot que continua durant el 2010 en la que
participen les biblioteques Tecla Sala i Bellvitge.
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SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS
Accessibilitat en línia i presencial
Durant el 2010 s’han mantingut els mateixos horaris de servei, amb 35,30 hores de servei
setmanals en les biblioteques de districte, a excepció de la Biblioteca Santa Eulàlia, i 58,30
hores a la biblioteca central. S’ha donat servei 284 dies, amb un total de 14.448 hores.

Visites

2008

2009

2010

917.042

988.420

918.837

El descens en el nombre de visites és un dels efectes de les noves condicions de préstec,
que amplien els terminis i el nombre de documents i, per tant, l’afluència de l’usuari de
préstec a la biblioteca es menor.
Pel que fa a les visites web, www.l-h.cat/biblioteques, aquesta dada inclou les visites a la
pàgina oficial i les dels blocs existents.

Visites web

2008

2009

2010

16.980

107.348

345.551

Resta pendent la instal·lació de bústies de retorn de documents en la totalitat de
biblioteques de l’Hospitalet. En aquest moment, només les biblioteques Bellvitge i Plaça
d’Europa disposen d’aquest servei.
També resta pendent la millora de la senyalització urbana que indiqui la situació de les
biblioteques a tota la ciutat.

Fons documental
Biblioteques de l’Hospitalet parteix de la idea de biblioteca de ciutat, és a dir, una única
biblioteca amb vuit seus diferents on tots els recursos documentals constitueixen el fons
únic de ciutat, que es posa a l’abast de tots els ciutadans a través del préstec
interbibliotecari municipal, diari i gratuït.

Fons documental

2008

2009

333.879

350.984

2010
370.907
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FONS DOCUMENTAL
333.879

400000

350.984

370.907

300000
200000
100000
0
2008

2009

2010

Aquesta xifra representa una ràtio d’1,39 document per habitant, dada molt propera ja a les
recomanacions internacionals (1,5 documents/habitant).
Cal destacar que en aquests moments les biblioteques La Florida i Santa Eulàlia es troben en
expectatives de creixement zero. L’increment de la col·lecció s’haurà de fer a partir de Plaça
d’Europa, dels magatzems de Tecla Sala, Bellvitge i Can Sumarro i de l’optimització de la
compra.
Pel que fa als fons especials, a la ciutat hi ha un total de 9 que representen l’11% del fons
total i el 13% del pressupost total de compra directa.
El fons especial de Bellvitge, fins ara esports i vida sana, s’ha reorientat i serà únicament un
fons especialitzar en vida sana.

Servei de préstec
Els documents prestats han estat:

Documents prestats
Préstec interbibliotecari

2008

2009

2010

647.942
38.994

656.328
46.373

597.100
48.970

Documents prestats
700.000

647.942

656.328

2008

2009

597.100

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
2010
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Aquesta disminució que representa el 9%, és deguda fonamentalment a la caiguda del
préstec de DVD, donada la tendència de la població a baixar-se pel·lícules d’Internet. Aquest
procés ja va passar fa uns anys amb els CD que, després de ser un suport molt prestat, va
fer una forta davallada quan es va universalitzar l’ús d’Internet. En canvi de llibres segueix la
seva tendència a l’alça.
Pel que fa als usuaris de préstec en aquest moment la dada no és disponible degut al canvi
del sistema de gestió documental. A finals de l’any 2009 van ser un total de 213.464
Respecte al préstec interbibliotecari, que es dóna de forma gratuïta i diària, segueix essent
un dels serveis més valorats i segueix l’increment de les xifres.

Préstec interbibliotecari
60.000
48.970
46.373

50.000
38.994
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008

2009

2010

Aquestes dades representen el moviment total de documents entre biblioteques i usuaris.
La Biblioteca Central ha estat, lògicament, la principal subministradora de documents, uns
8.000, seguides de La Bòbila i Bellvitge amb 3.400 i Can Sumarro 3.200.

Servei d’informació
Aquest servei s’ofereix mitjançant tres canals: presencial, telefònic i telemàtic, a través del
web i del correu electrònic. Els tipus de consultes que s’atenen són bibliogràfiques,
informació local i de vida quotidiana (no es tenen en compte les consultes sobre el
funcionament de la biblioteca).
És un servei difícil de quantificar, les dades mesurables són les sessions d’Internet i les de
Wi-fi, encara que no tothom que es connecta a la Xarxa ho fa per satisfer necessitats
informatives. Pel que fa a les consultes a través del telèfon es fa una aproximació del volum
de servei
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Sessions internet
Sessions wifi
Consultes telefòniques*

2009

2010

103.819
36.504
--

99.122
43.700
57.400

*aproximació a través de cates d’una setmana d’activitat mitjana al trimestre

Serveis educatius i formatius
Formació d’usuaris
La formació d’usuaris té l’objectiu de donar a conèixer la biblioteca i el seu funcionament
als alumnes dels centres educatius de l’Hospitalet. Les sessions de formació s’estructuren
en funció dels usuaris, les biblioteques tenen programes estructurats per a alumnes, des de
parvulari fins a batxillerat o cicles formatius.

Visites grups
Participants

2008

2009

2010

337
6.995

349
7.678

333
8.101

El darrer any ha disminuït el nombre de grups que visiten la biblioteca i en canvi ha
augmentat el nombre de visitants, això pot ser conseqüència de l’augment de la ràtio dels
grups - classes

Formació en TIC
El major nombre de sessions de formació s’han realitzat a les biblioteques que disposen de
sales multimèdia, les biblioteques Bellvitge i Plaça d’Europa. Igualment en les franges
horàries on no s’ofereix formació, les aules ofereixen servei d’ofimàtica.

Cursos
Hores formació
Participants
Sessions ofimàtica

2009

2010

40
252
363
17.146

95
288
843
19.253

Aquest any s’ha apostat per fer cursos gratuïts i introductoris a les tecnologies de la
informació, possibilitant així que amb un nombre similar d’hores hagin pogut accedir més
usuaris.
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Centres educatius i suport a les biblioteques escolars

En els darrers anys s’ha participat en les sessions del Seminari de biblioteques escolars ,
dins el Pla de Formació de Zona.
L’experiència de l’Hospitalet s’ha presentat al Màster de Biblioteques Escolars i Promoció
de la Lectura, organitzat per l’UAB, amb la conferència Col·laboració de les biblioteques
públiques amb els centres educatius.
Conjuntament amb Bibliomèdia, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica,
s’ha organitzat la jornada: Biblioteques escolars: un altre plantejament és possible, el
dissabte 27 de febrer.
S’ha presentat la Xarxa de biblioteques i les activitats familiars a la tertúlia literària amb
pares del l’Escola Sant Josep El Pi.
Pel que fa a les actuacions de les biblioteques públiques, destaquen el programa
d’assessorament a l’organització de la biblioteca escolar que ofereix Can Sumarro a les
biblioteques de les escoles CE l’Estel-Can Bori, Busquets i Punset i Tecla Sala; la col·laboració
de la Biblioteca La Florida amb el Pla de lectura de l’Escola Pau Vila i la cessió de lots a
escoles de les biblioteques Can Sumarro, La Bòbila i Josep Janés.
S’han ofert diverses activitats pels centres educatius de la ciutat:
o La Lliga dels llibres (primària)
o Trobada amb l’autor Josep M. Fonolleras (primària)
o Cicle de xerrades per a batxillerat: Darwin, el sistema solar, la Divina Comèdia.
La Biblioteca Josep Janés col·labora activament amb el Pla Educatiu d’Entorn organitzant un
cicle de cinema educatiu.
Les biblioteques La Bòbila i Josep janés també participen del servei d’aules d’estudi que
organitza l’Oficina Jove d’Emancipació Juvenil
La Biblioteca La Bòbila col·labora amb l’Escola d’adults Can Serra en el clubs de lectura fàcil.
La Lliga dels llibres
La Lliga dels llibres és una activitat de foment de la lectura adreçada als alumnes de 5è. de
primària de les escoles de la ciutat, que funciona al llarg de tot el curs escolar. L’activitat es
clou amb una festa per a tots els participants als jardins de Can Sumarro. L’edició
2010/2011 ha estat la 15a.

2008/09
Escoles participants
Grups - classe
Alumnes

23
29
700

2009/10

2010/11

25
32
778

23
31
752
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Foment de la lectura i difusió cultural
Biblioteques de l’Hospitalet ofereix una programació regular d’activitats de foment de la
lectura i difusió cultural que pren el nom de + que llibres. Aquesta programació inclou
activitats de diferents tipologies: conferències, exposicions, cinema, tallers, recitals, etc.
2008
488
17.408

Activitats
Participants

2009
513
19.349

2010
556
16.608

Per biblioteques:

Participants per biblioteques
5.655

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

5.384
3.381

3.954
2.972
925

1.307

1.909
65

Cal destacar que aquest any la Biblioteca Can Sumarro ha acollit algunes activitat centrals,
ja que els seus espais exteriors permeten activitats de més gran format que a la resta de
biblioteques.

Per tipologies d’activitat:

Activitats familiars
Participants

CLUBS
LECTURA

Activitats per a adults
Participants

212*
2.487

HORES DEL
CONTE
78
4.244

ESPECTACLES
FAMILIARS
40
2.913

XERRADES
RECITALS
29
1.120

PRESENTACIONS
LLIBRES
14
397

CLUBS
LECTURA
8
55

TALLERS

ALTRES

TOTALS

19
365

23
2.798

168
10.375

TALLERS

CINEMA

ALTRES

TOTALS

69
1.110

29
359

35
760

388
6.233

*20 clubs de lectura diferents (generals, de còmic, teatre, negre, romàntica, històrica...)
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D’aquestes activitats destaquen:
Marató de contes
Enguany s’ha realitzat la XV edició, que s’està reformulant pel que fa a dates, públic i
ubicació.
Per motius pressupostaris s’ha canviat el format de setmanal a un únic dia, als jardins de
Can Sumarro i es va escollir el dia 1 d’octubre per integrar l’activitat a la Setmana
“L’Hospitalet Ciutat Educadora”.
S’ha ofert una sessió familiar, que ha estat un èxit de públic, i una sessió nocturna per a
públic adult, on l’assistència ha estat per sota del previst. Per a la propera edició es
mantindrà la fórmula, però es modificaran les dates i s’avançarà en el calendari,
probablement als voltants de l’11 de setembre. Hi han participat 780 persones, 640 en la
sessió familiar i 140 a la d’adults.
Estand d’autors locals per Sant Jordi
Activitat que s’ha consolidat plenament dins de les Festes de Primavera, on 20 autors de la
ciutat han tingut l’ocasió de signar els seus llibres i establir contacte amb els seus lectors i
veïns.
Festival Acròbatas de música i poesia
Festival programat conjuntament amb el Teatre Joventut i el Centre Cultural Barradas.
A la Bibiblioteca Central Tecla Sala s’han realitzat els recitals de Joan Margarit, José Mª
Micó, el Grup Verba amb l’homenatge a Miguel Hernández i el recital musicat de Kirmen
Uribe i Quique Gonzàlez.
La participació ha estat de 230 persones a Tecla Sala, en el marc d’aquest festival.
Cicle Blues and Boogie
Seguint amb la col·laboració amb el món del blues i el Centre Cultural Collblanc - La
Torrassa, ha tingut lloc la VI edició del festival. Com a fet més destacat s’ha presentat
l’Anuario del Blues 2009 i el projecte Blues Bus.
Trobada amb autors
Aquest any ens han visitat:
Ferran Torrent, al Club de lectura de ciutat.
Sílvia Alcántara, en la tertúlia sobre Olor de colònia, organitzat conjuntament amb el CAID.
Jerónimo Tristante, Octavio Escobar, i Marcos Tarré, dins la programació de gènere negre.
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Sortides culturals
La biblioteca és un bon espai de reunió i convivència que propicia l’organització de sortides
culturals i literàries. Una oferta difícil de trobar en altres equipaments.
Durant aquest curs s’han realitzat:
- Visites comentades a les exposicions del Centre d’Art Tecla Sala
- Sortida a la Colònia Vidal de Puig-reig, per veure els espais de la novel·la Olor de
colònia, de Sílvia Alcántara.
- Itinerari Joan Maragall per la ciutat de Barcelona
- Sortida a Tremp per treballar l’obra i els espais de Pedra de Tartera, de Maria
Barbal.
Ciència de pel·lícula
A l’octubre es va iniciar la col·laboració amb el Centre Cultural Sant Josep el projecte Ciència
de pel·lícula, per tal de fomentar l’interès per la ciència, mitjançant el passi de pel·lícules de
ciència-ficció comentades per un especialista.

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA
Presentacions de llibres
S’han presentat 15 llibres d’autors de la ciutat, principalment autors novells.
Premi L’H Confidencial 2010
4a. edició del Premi Internacional de Novel·la Negra. En aquesta edició s’han presentat 64
originals d’arreu del món i, per primera vegada, al certamen s’han pogut presentar originals
en català i en castellà. El premi es va atorgar al mexicà Erlanz Gamboa per l’obra Caminos
cruzados.
La presentació va anar a càrrec de l’actriu Mont Plans i el grup mexicà Mariachis Semblanza
L’assistència a la cerimònia de lliurament va ser de 150 persones.
Concursos literaris
Per Sant Jordi la Biblioteca La Bòbila col·labora en l’organització del concurs literari i de
dibuix Somnis i la Biblioteca Bellvitge organitza el tradicional concurs de contes il·lustrats i
punts de lectura.
Com a Xarxa es forma part del jurat dels premis Andreu Trias de poesia i dels premis de
poesia impulsats per l’Àrea de Joventut.

MEMÒRIA 2010

USUARIS

Anàlisi d’indicadors d’usuaris
Les dades generals d’usuaris en tota la Xarxa són les següents:

2008
917.042
91.719
11.401
34,3

Visites
Total Carnets
Nous carnets
% Població inscrita

2009
988.420
101.766
10.047
38,1

2010
918.837
109.902
8.726
41,1

Malgrat el descens en el nombre de visites, degut al canvi de les condicions de préstec, el
nombre de carnets i de població inscrita s’ha incrementat en un 3% respecte al 2009

Usuaris
250.000

237.398

200.000
150.000
100.000
50.000

145.314 146.726

126.376
79.546

79.140

64.170
31.512

8.655

0

Pel que fa als usuaris de préstec, el nou sistema (Millennium) dóna una dada nova, els
carnets diferents que han fet ús d’aquest servei i que aquest any han estat 27.514
Els sistema anterior (VTLS) donava els usuaris que feien ús del servei diàriament i els
sumava, així que no es podien distingir usuaris diferents.
Del total de carnets existents, 109.902, l’estimació de carnets actius és d’uns 40.000. Cal
destacar que l’ús del carnet només s’utilitza en determinats serveis: préstec, internet i wi-fi
,de tota la resta de serveis: consulta en sala, activitats, visites de grups, etc. només es
coneix la quantitat d’usos, però no els ciutadans diferents que en gaudeixen.
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DIFUSIÓ I PUBLICACIONS
Butlletí electrònic setmanal d’activitats: 1.700 subscriptors
Elements gràfics:
A més de les postals i díptics informatius de les activitats, s’han editat:
 Punts de llibre amb totes les adreces actualitzades de les biblioteques
 Punts del llibre del 10è. aniversari de la Biblioteca Central Tecla Sala
 Nova edició de la Política de Col·lecció
 Guia de la Biblioteca Plaça d’Europa
 Nova guia de les biblioteques
Mitjans de comunicació local
Ràdio L’Hospitalet:
Tots els matins: dues participacions setmanals, una per la Secció de biblioteques i una altra,
per la secció TIC.
Como deciamos ayer: participació telefònica setmanal.
Televisió de l’Hospitalet:
Districte8: recomanacions quinzenals de llibres i setmanal de còmics.
L’Imperdible: Participació quinzenal comentant una novel·la negra i la seva versió
cinematogràfica
Diari de L’Hospitalet:
El diari ha fet un bon seguiment de les activitats més importants de les biblioteques.
Presència a internet:
La web de biblioteques ha rebut 105.031 visites l’any 2010.
S’han mantingut tots els productes web creats durant els 2009, i s’han incorporat:
- Bloc de recursos per a l’autoaprenentatge de la Biblioteca Bellvitge: Clica i aprèn
- Facebook de la Biblioteca Plaça d’Europa, amb 219 amics
- Nou disseny del fons especial de gènere negre i policíac de la Biblioteca La Bòbila.
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CONCLUSIONS

L’any 2010 ha estat l’any de l’obertura de la vuitena biblioteca de proximitat de la Xarxa, la
Biblioteca Plaça d’Europa, que dóna servei als veïns de la zona Gran Via- Pl.Europa al nou
districte econòmic de la ciutat. La posta en marxa de la nova biblioteca significa el
desplegament total del mapa bibliotecari de l’Hospitalet. A partir d’ara, les actuacions
hauran d’anar dirigides a la millora i optimització dels equipaments existents.
Aquesta actuació ha anat acompanyada de la reconversió de la Sala de Lectura Infantil
Frederic Mistral en la biblioteca escolar del centre. Fins ara havia fet funcions de punt de
lectura pública, però a partir d’aquests moments la biblioteca Plaça d’Europa donarà servei
als veïns de la zona.
Pel que fa a l’activitat de les biblioteques, s’observa una disminució moderada en l’ús dels
serveis presencials, encara que la població inscrita a la ciutat segueix augmentant. Malgrat
tenir una biblioteca més, baixen les visites i els préstecs efectuats. Aquest descens pot ser
degut a les noves condicions de préstec, però s’ha d’estar alerta perquè, a nivell
bibliotecari, no s’ha produït aquesta disminució en totes les ciutats comparables amb la
nostra.
De la mateixa manera s’ha produït un augment dels indicadors TIC i en l’ús dels serveis en
línia; en part per l’increment dels punts de connexió a la Xarxa, tant de la Diputació
(Internet i +) i de l’Ajuntament (Aula multimèdia Pl. Europa), com pels nous productes web
que s’han posat a l’abast dels usuaris.
Un dels temes més preocupants és l’envelliment dels equipaments i la seva dotació de
mobiliari material audiovisual. Fa onze anys que es van remodelar les primeres
biblioteques, i durant aquest temps no s’han contemplat actuacions regulars per anar
mantenint i reposant les dotacions. Actualment, això significarà un gran handicap.
En un moment dur, pel que fa a la situació econòmica del país i de les administracions, el
gran repte al que s’haurà de fer front serà el de mantenir els serveis amb un grau de
qualitat satisfactòria amb menys recursos. Per això, s’haurà de fer un esforç per a enfortir
l’estructura interna de la Xarxa, reformulant els circuits de treball i d’informació i fent nous
manuals de procediment que incrementin el seu nivell d’eficàcia.
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ANNEX 1
LLISTAT CRONOLÒGIC D’ACTIVITATS
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ANNEX 2
ELEMENTS GRÀFICS DE DIFUSIÓ
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ANNEX 3
PRESSUPOST
Presssupost Biblioteques 2010
Fons bibliogràfic i audiovisual
220,01,01 Fons general (puvill)
220,01,01 Audiovisuals (tatarana)
220,01,01 Fons especials
220,01,01 Fons local i desiderates
220,01,01 Subscripcions
Subtotal:
Altres subministraments biblioteques
220,01,01 Petit funcionament biblioteques
220,01,01 Altres funcionament
220,00,00 Material d'oficina bibl. (copisteria)
226,99,01 Altres despeses biblioteques
220,01,01 Consumibles fons
220,01,01 Retolació fons
220,01,01 Lliga dels llibres
Subtotal:
Total:

46.500,00
29.700,06
3.350,00
9.245,00
200,00
88.995,06

11.005,00
500,00
0,00
0,00
3.500,00
2.999,94
3.000,00
21.004,94
110.000,00

Préstec interbibliotecari
223,00,01 Préstec interbibliotecari
223,00,00 Transports biblioteques

22.000,00
0,00

Total:

22.000,00

Publicitat i propaganda
226,02,00 Publicitat
227,06,00 Publicitat (treball tècnic, de moment)
Total:
Estudis i treballs tècnics (TIC)
227,06,00 Gestió aules multimèdia i pantalles informatives (BB+PE)
227,06,00 Formació TIC (BB+PE)
227,06,00 Altres transports
227,06,00 Publicacions
Total:
Estudis i treballs tècnics. Promoció lectura (Taleia)
227,06,01 Programació regular
227,06,00 Altres activitats
227,06,01 Altres activitats
227,06,01 Lliga dels llibres
226,02,00 Fira Sant Jordi
227,06,00 Fira Sant Jordi
227,06,01 Fira Sant Jordi
227,06,01 Llicències pel·lícules
Total:
Premis
481,00,00 Premi L'H - novel·la negra
Total:
Total Pressupost

2.000,00
0,00
2.000,00

10.200,00
6.110,00
1.000,00
1.440,00
18.750,00

111.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
115.000,00

12.000,00
12.000,00
279.750,00
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PARTIDES

2010

220,00,00

Material d'oficina (copisteria)

220,01,01
223,00,01
226,02,00
227,06,00
227,06,01
481,00,00
223,00,00
226,99,01

Fons bibliogràfic i audiovisual
Préstec interbibliotecari
Publicitat i propaganda
Estudis i treballs tècnics (TIC)
Estudis i treballs tècnics. Promoció lectura (Taleia)
Premis
Transports biblioteques
Altres despeses biblioteques

0,00
110.000,00
22.000,00
2.000,00
18.750,00
115.000,00
12.000,00
0,00
0,00

TOTAL:

Fons general
Tecla Sala
Bellvitge
Can Sumarro
Josep Janés
La Bòbila
La Florida
Pl.Europa
Santa Eulàlia
F.Mistral
Xarxa
Total:

17.875
5.000
3.900
4.700
5.400
4.000
1.825
3.800

46.500

PRESSUPOST 2010
DISTRIBUCIÓ PER CENTRES DE COST
ADQUISICIONS
Fons especials Audiovisuals
Fons local i Subscripcions
desiderates
3.000
6.000
2.000
3.500
500
4.500
600
3.700
600
3.000
600
2.500
500
350
4.000
825
2.500
700
1.200
100
1.720
100
3.350
29.700
9.245
200

279.750,00

TOTAL
28.875
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
7.000
1.300
1.820
88.995

FUNCIONAMENT
Petit
funcionament
3.605
1.400
1.400
1.000
1.400
700
700
700
100
11.005
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Balanç econòmic 2010

Fons general

220,01,01

Audiovisuals

220,01,01

Fons especials

220,01,01

Fons local i desiderates

220,01,01

Subscripcions

220,01,01

Petit funcionament biblioteques

220,01,01

Altres funcionament

220,01,01

Altres despeses biblioteques

226,99,01

Material d'oficina (copisteria)

220,00,00

Consumibles fons

220,01,01

Retolació fons

220,01,01

Lliga dels llibres

220,01,01

Préstec interbibliotecari

223,00,01

Transports biblioteques

223,00,00

Publicitat

226,02,00

Publicitat

227,06,00

Gestió aules multimèdia+pantalles informatives BB+PE 227,06,00
Formació TIC

227,06,00

Altres transports

227,06,00

Publicacions

227,06,00

Programació regular

227,06,01

Altres activitats

227,06,00

Altres activitats

227,06,01

Lliga dels llibres

227,06,01

Fira Sant Jordi

26,02,00

Fira Sant Jordi

227,06,00

Fira Sant Jordi

227,06,01

Llicències pel·lícules

227,06,01

Premi L'H

481,00,00

INICIAL

SALDO 07/01/11

46.500,00
29.700,06
3.350,00
9.245,00
200,00
11.005,00
500,00
0,00
0,00
3.500,00
2.999,94
3.000,00
22.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.200,00
6.110,00
1.000,00
1.440,00
111.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
279.750,00

0,00
0,00
-28,29
0,00
-83,00
5.587,35
33,36
-3.430,57
-3.029,44
660,68
-700,54
3.000,00
0,00
-133,62
-86,36
-1.036,00
0,00
-1.145,00
1.000,00
1.440,00
1.481,00
-668,12
-2.225,22
-705,80
-203,00
-156,42
215,36
214,97
0,00

1,34

Partides pressupost 2010
Material d’oficina biblioteques

220,00,00

0,00

-3.484,42

Fons bibliogràfic i audiovisual

220,01,01

110.000,00

8.924,54

Transports biblioteques

223,00,00

0,00

-133,62

Préstec interbibliotecari

223,00,01

22.000,00

0,00

Publicitat i propaganda biblioteques

226,02,00

2.000,00

-289,36

Altres despeses diverses biblioteques

226,99,01

0,00

Estudis i treballs tècnics biblioteques

227,06,00

18.750,00

-565,54

Estudis i treballs tècnics promoció lectura biblioteques

227,06,01

115.000,00

-1.019,69

Premis

481,00,00

-3.430,57

12.000,00

0,00

279.750,00

1,34
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Despeses 2010
per bibliotques
2010

Bellvitge

Can Sumarro

Josep Janés

La Bòbila

La Florida

Pl.Europa

Santa Eulàlia

Tecla Sala

Totals

263.066,69

202.103,38

203.617,57

222.528,36

194.232,36

172.805,62

119.492,01

509.986,61

1.887.832,60

Fons documental

9.041,66

8.922,27

9.045,64

9.072,27

7.383,18

7.354,64

7.467,54

30.775,52

89.062,72

Manteniment (Bib)

3.411,40

3.774,43

3.621,15

3.909,95

2.955,42

3.586,57

3.127,21

10.148,97

34.535,10

Activitats i difusió

21.941,63

15.452,14

18.574,83

12.843,52

11.993,75

19.433,45

12.853,44

38.877,88

151.970,64

1.257,75
332.544,54

8.285,43
109.372,45

8.721,46
70.818,65

4.209,58
61.236,14

11.683,55
51.620,68

3.584,64
34.328,50

2.412,12
19.042,54

10.480,07
263.424,43

50.634,60
942.387,93

Personal (cap.I)

Manteniment (Àrea Cultura)
Manteniment (Edificis mpals.)
Inversions
Difusió (Dep. Comunicació)

4.136,18

4.136,18

850,90

853,47

853,47

2.038,10

850,90

1.362,88

910,92

3.207,29

10.927,93

Total Ajuntament L'H

632.114,57

348.763,57

315.252,77

315.837,92

280.719,84

246.592,48

165.305,78

866.900,77

3.171.487,70

Personal bibliotecari

93.361,14

----

147.096,97

98.463,52

53.950,17

48.615,00

46.612,00

402.708,00

890.806,80

Fons documental

38.000,03

38.153,11

56.116,00

36.918,61

29.725,83

208.019,00

22.337,36

84.937,00

514.206,94

Manteniment
Total Diputació de Barcelona

19.474,38

25.232,67

17.123,20

19.746,62

14.183,67

83.745,62

14.769,46

104.373,00

298.648,62

150.835,55

63.385,78

220.336,17

155.128,75

97.859,67

340.379,62

83.718,82

592.018,00

1.703.662,36

Personal bibliotecari

109.350,00

109.350,00

Total Generalitat

109.350,00

109.350,00

Aportació Ajunt. d'Esplugues

90.151,82

90.151,82

Total Ajuntament d'Esplugues

90.151,82

90.151,82

TOTAL

782.950,12

Personal biblioteques (cap. I)
Manteniment (Àrea Cultura)
Manteniment (Edificis municipals)
Inversions
Difusió (Departament Comunicació)
Pressupost ordinari Cultura
Total Ajuntament L'H
En la Biblioteca Pl. Europa s'han invertit 277.927,-€
(no està comptat)

521.499,35

1.887.832,60
50.634,60
942.387,93
4.136,18
10.927,93
275.568,46
3.171.487,70

535.588,94

561.118,49

378.579,51

586.972,10

249.024,60

1.458.918,77

5.074.651,88

