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1. Presentació
La Biblioteca Josep Janés és un equipament que es va inaugurar l’any 2002.
En aquests 18 anys de funcionament hem complert amb la missió d’oferir un servei públic i
gratuït als ciutadans/es per cobrir les seves necessitats culturals, informatives, formatives i
de lleure. S’adapta a la realitat que l’envolta i esdevé un espai de trobada, convivència i
respecte a la llibertat individual i col·lectiva.

La Biblioteca Josep Janés és un centre cultural dinàmic, què entén el seu entorn, és sensible
a les diferents realitats dels ciutadans/es i es relaciona amb la resta d’entitats del barri per
poder adaptar-se a nous requeriments i necessitats per tal d’oferir un servei cultural de
qualitat.
Degut a la situació que hem viscut de pandèmia i confinament, la biblioteca va haver de
tancar durant gairebé sis mesos. Durant aquest temps de tancament vam fer tots els
esforços per a què la biblioteca seguís en funcionament, i en contacte amb el màxim
d’usuaris i entitats dels barri. I un cop oberta de nou, vam començar a integrar i treballar
per el nou concepte de biblioteca híbrida, una biblioteca física i virtual.

La memòria que presentem a continuació reflexa les dades d´ús i funcionament de la
biblioteca el passat any 2020.

Raquel Segura Domènech
Directora de la Biblioteca Josep Janés
Maig 2020
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1.1. Dades 2020
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D’aquí extreuen les tres principals línies de treball de la biblioteca:

Visitants: Durant els 6 mesos que la biblioteca ha estat oberta ha rebut 41.334
visites. El 26% de la població utilitza la biblioteca. Sí tenim en compte les visites que
vam tenir el 2019 (94.555 visites), podem intuir que haguéssim tingut un número
similar de visites.
Activitats: 130 activitats programades amb 2.016 participants, de les quals 30
activitats van ser virtuals.
Durant el primer trimestre vam realitzar 28 visites escolars amb un total de 611
alumnes.
Col·lecció: 49.233 documents, dels quals 2030 són nous d’aquest any 2020, i
2.913 són baixes. Seguint una de les accions plantejades l’any passat, d’esporgar
bona part del fons, aquest any el creixement de la col·lecció ha estat del -5%.

1.2. Quadre resum de les dades (quadre comandaments del ClickView)
Edifici, espais, mobiliari i punts de lectura

Població, recursos/oferta, usuaris i resultats
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A destacar:
Tenim un 35% de la població inscrita i activa durant aquest 2020, la mitjana en
poblacions semblants és del 32%.
Sí tenim en compte que la biblioteca ha estat oberta 6 mesos i hem rebut 41.334
visites presencials, fem una estimació en base al número de visites de l’any passat i
creiem que haguéssim tingut uns resultats similars.
25.504 préstecs durant mig any. Prenent les dades de préstec de l’any anterior
veiem que la tendència d’ús del servei de préstec ha continuat igual.
El format llibres és el que més préstecs ha tingut, gràcies a la feina de l’equip
per mantenir una col·lecció actualitzada i pensada per als nostres usuaris.
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Cal destacar el número de préstecs dels enregistraments sonors, que tot i
haver tingut 629 préstecs en sis mesos, l’any passat vam tenir 934 en tot
l’any.
Augment molt significatiu dels préstecs virtuals, amb un total de 1860
préstecs de l’ebiblio i 345 a l’efilm. L’anterior any vam tenir 499 préstecs
d’ebiblio.
Tot i ser unes dades que reflecteixen un any diferent en nombre de visites, préstecs,
ús dels serveis d’internet i +, constatem que és una biblioteca molt utilitzada i
necessària al barri.

Accessibilitat a les biblioteques, orientació a l’usuari, anàlisi de la col·lecció,
anàlisi econòmica, ús de la biblioteca i recursos humans.
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Destaquem:
L’augment de les hores anuals de formació per treballador. La mitjana del tram de
població és de 15,8 i estem en un 37,1. Aquesta dada es deu gràcies al temps que
vam haver de fer teletreball en el què va ser un moment on l’equip va aprofitar per
reciclar coneixements i adquirir-ne de nous, sobretot amb la posada en marxa
d’activitats virtuals.
Aquest passat 2020 vam realitzar 77 activitats culturals diferents, amb un total de
130 sessions, i d’aquestes 30 sessions van ser virtuals.

Activitats

D’aquí destacaríem:
Els clubs de lectura és una de les activitats que millor ha integrat la virtualitat. Si bé
és cert, que no tenien la mateixa participació, han continuat sent una de les
activitats més valorades i demanades aquest passat any. Hem realitzat 45 sessions
(presencials i virtuals) amb un total de 372 assistents.
Aquest passat any vam realitzar un total de 28 visites escolars amb la participació
de 611 alumnes. La previsió era la de fer més de 91 visites escolars però degut a la
situació es van haver d’anul·lar.
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Evolució de les dades anuals de la biblioteca

Observem les següents tendències:
Amb aquest gràfic, on sobretot s’ha d’observar una tendència dels darrers tres
anys, és fa difícil explicar les dades donat que el darrer any no permet tenir unes
dades “normals”. Si ens fixem en la tendència del 2018 cap al 2019 aquesta era
d’augmentar en tots els àmbits.
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2. Gestió de la biblioteca.
2.1. Pla d’actuació 2020 vinculat amb les dades i fets de l’any
Línies estratègiques i objectius plantejats durant el 2020 i accions que s’han dut a terme
per poder-los assolir:

Línia estratègica 1: La col·lecció i la informació per a crear nou coneixement.
Objectiu estratègic 1.1: Continuar desenvolupant el fons únic de ciutat.
A nivell de xarxa hem començat a treballar per a poder establir els criteris per a
la política de col·lecció de musica de xarxa.
Amb la comissió de col·lecció hem presentat una proposta de política de
col·lecció d’infantil.
La tasca encomanda des de la comissió col·lecció de fer esporga i redistribució
del fons de xarxa de magatzem s’ha dut a terme.

Objectiu estratègic 1.2: Crear continguts de valor afegit.
Creació de la guia “Què hi ha de nou núm. 56” on apareixen totes les novetats
sobre arts escèniques que adquirim a la biblioteca.
Creació de la guia virtual “Teatre en un click. Recursos per gaudir de l’escena
teatral des de casa”
Creació de la guia “Recursos de l’ebiblio per a petits lectors i lectores”
Creació del recurs “Plataformes de Comunicació en l’àmbit educatiu”
Col·laboració en la guia d’autors i autores de clàssics infantils elaborada per
biblioteques de la zona

Objectiu estratègic 1.3: Ampliar serveis en línia.
Hem mantingut una col·laboració estable participant i dinamitzant el Prestatge
Virtual d’arts escèniques i elaborant recomanacions de còmics infantils al portal
Gènius, ambdós serveis de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona.
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Línia estratégica 2: La lectura, i la cultura com a eina de creixement personal
Objectiu estratègic 2.1: Mantenir la programació d’activitats de foment de la
lectura, la promoció cultural i la creació literària
Hem participat amb la comissió infantil en el cicle d’activitats sobre Gianni
Rodari per commemorar el centenari del seu naixement. Vam realitzar una hora
del conte, un taller de titelles i una exposició/joc temàtica sobre “Rodari”.
Hem col·laborat en la difusió i recollida de les obres participants i formant part
del jurat del V Concurs de còmic D2 de Monuments i edificis històrics de
Collblanc-La Torrassa.

Hem engegat dos nous clubs de lectura conduits per personal de la
biblioteca. Un de còmic adreçat a públic infantil, i un altre adreçat a joves.
Els clubs de lectura és una de les activitats que millor es va adaptar a la virtualitat.
Si bé és cert, que algunes participants no es van poder connectar per manca de
mitjans, la majoria sí que ho va fer. És una de les activitats que van agrair més
els participants ja que mantenia el lligam amb ells, i la cultura seguia viva.
Aquest any passat vam augmentar les activitats relacionades amb el fons d’arts
escèniques, i ara es fan dues sessions al trimestre. La sortida cultural es fa al
teatre Joventut i al TNC, ja que participem al “Llegir el teatre”.

Objectiu estratègic 2.2: Promoure la difusió del coneixement científic.
Hem realitzat el projecte de “Bibliolab - Ciutat saludable” amb dos grups i
diferents activitats:
o Per una banda un grup d’alumnes del CNIN (Consell de Nois i Noies) i per un
altre, un grup de famílies de la CAE (Coordinadora d’Ampes endavant).
o Vam fer 4 tallers virtuals, 2 de formació en ciència ciutadana i dos de
cocreació.
Les escoles participants van adoptar el compromís de fer unes maquetes de la ciutat
saludable que volien. I per part de la CAE d’elaborar un informe amb totes les dades
que havien recollit.
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Objectiu estratègic 2.3: Potenciar la dinamització cultural en els espais infantils i
juvenils.
Des de la comissió d’audiovisuals vam realitzar a nivell de xarxa un concurs de
curtmetratges per a joves sobre Harry Potter. L’activitat va estar
complementada amb la projecció de les vuit pel·lícules a cada biblioteca, i també
exposicions temàtiques. Les votacions i la resolució dels guanyadors es va haver
de fer virtualment.
El 2 d’abril el vam commemorar a través de les xarxes socials.

Línia estratègica 3: El suport a l’aprenentatge
Objectiu estratègic 3.1: Impulsar el Servei Educatiu de Biblioteques per aglutinar
l’oferta als centres d’Ensenyament.
Per aquest passat any teníem programades a través de la intro1 un total de 91
visites. Finalment, i degut a la situació en què ens vam trobar vam realitzar 28
visites amb un total de 611 alumnes.
Al darrer trimestre vam realitzar l’APS “Expliquem contes” amb l’IES Margarida
Xirgu amb un total de 20 alumnes.
Durant tot l’any hem realitzat lots temàtics per a les escoles ja que és un servei
que està molt ben valorat. Amb el confinament es va crear el projecte Cap
infant sense llibre, amb el que els lots també es van oferir i potenciar a títol
individual i per casals, i van tenir molta demanda. Un cop començat el curs
escolar el projecte es va convertir en el +Que lots.
A nivell comunitari hem seguit col·laborant amb la Xarxa educativa 0-12, i vam
poder realitzar alguns dels Tallers de criança 0-3 a la biblioteca. Els de 3-6 es van
haver d’anul·lar per la pandèmia.
El projecte de Cinema i Educació al barri de Collblanc té molt bona acollida per
parts dels centres educatius. La previsió era de tenir un total de 1619 alumnes,
però només vam poder realitzar 2 sessions de les 11 que teníem planificades.

1

La Intro és un programa de gestió de reserves de totes les activitats educatives i formatives que
s’ofereix a la ciutat.
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Línia estratègica 4: La cohesió social i la cooperació en el territori
Objectiu estratègic 4.1: Dinamitzar la cultura de proximitat fent xarxa amb els
centres culturals i altres agents.
Hem col·laborat amb la coordinadora d’ampes en la difusió, exposició i
participació com a jurat en el Premi de Còmic del barri Collblanc-La Torrassa.
Hem dut a terme diferents programacions conjuntes amb altres agents del
territori:
o Amb el teatre Joventut per realitzar les sortides culturals relacionades amb
el club de lectura teatral.
o Amb el Projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural) de l’Obra Social
La Caixa hem participat a la Taula de Salut Comunitària de Collblanc-La
Torrassa i hem col·laborat en la cocreació de l’activitat “Instants de vida”.
També participem a la Xarxa 0-12 d’Educació, i al Grup motor d’avaluació
del procés comunitari.
o Hem realitzat una campanya d’intercanvi de “Revistes per aliments”,
juntament amb la CAE i la XEslh.

Objectiu estratègic 4.2: Potenciar el coneixement del català i el castellà com a
llengua d’integració.
Els clubs de Lectura Fàcil de la biblioteca, en català i en castellà, han esdevingut
un activitat estable dins de la programació de la biblioteca. Durant el
confinament el club de lectura fàcil en català es va fer virtual i van fer sessions
quinzenals on ens podíem veure, seguir mantenint contacte amb el grup i llegir
en veu alta algun paràgraf d’alguna lectura que tinguessin per casa que els
agradés. És un grup de gent gran, i donades les circumstàncies del confinament,
va ser positiu poder mantenir el contacte entre ells. Per necessitats del grup, un
cop s’han reprès les activitats presencials han decidit seguit fent l’activitat de
manera virtual. El club de lectura fàcil en castellà sempre que s’ha pogut fer s’ha
fet presencial.
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Objectiu estratègic 4.3: Treballar la cultura com a element de cohesió social.
Segons la planificació teníem previstes tres hores del conte inclusives, una per
trimestre. Degut al confinament vam poder realitzar la de desembre de manera
virtual, per celebrar el Dia internacional de les persones amb discapacitat.

Objectiu estratègic 4.4: Oferir les biblioteques com a centres col·laboradors per a la
realització de treballs en benefici de la comunitat
Malgrat la situació que hi ha hagut hem mantingut tres places per al programa
de treballs en benefici de la comunitat, i s’han dedicat en la major part del
temps a fer tasques Covid. És a dir, les tasques que fan són de controlar que
tothom que entra porti la mascareta ben posada i que es posin gel
hidroalcohòlic.

Línia estratègica 5: Els usuaris i la seva participació en els serveis
Objectiu estratègic 5.1: Gestionar de forma participativa els serveis i les activitats.
Hem gestionat els suggeriments dels usuaris per a l’adquisició de fons.

Objectiu estratègic 5.2: Prioritzar el públic jove com a usuaris actius
Hem realitzat el club de lectura juvenil, la major part de les sessions han estat
en format virtual.
La realització del Debat a Bat l’hem hagut de realitzar durant el 1T del 2021 per
impossibilitat de fer activitats a la biblioteca.
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Línia estratègica 6: La comunicació que fa visible la biblioteca
Objectiu estratègic 6.1: Mostrar el valor social de les biblioteques i el seu
compromís amb els ODS2.
A través de les exposicions temàtiques i diferents projectes i activitats que hem
fet hem mostrat els compromís i el treball que hem fet amb alguns ODS.
•

ODS 2. FAM ZERO. “Revistes per aliments”

•

ODS 3. SALUT I BENESTAR. Clubs de lectura. Taula de salut comunitària.

•

ODS 4. EDUCACIÓ. Campanya “+QUE LOTS”.

•

ODS 5. IGUALTAT DE GÈNERE. Exposició “No more Matildas”

•

ODS 11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES. Taller Bibliolab.

•

ODS 12. COMPRA I CONSUM RESPONSABLE. Compres de fons fetes a
llibreries del barri.

•

ODS 13. ACCIÓ PEL CLIMA. Taller Bibliolab.

•

ODS 17. ALIANÇES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS. Treball amb el Procés
comunitari i tots els projectes en els que participem.
Adaptació d’alguns serveis de la biblioteca per a les necessitats dels
usuaris.
Interacció amb les escoles i comerços i entitats del barri.

2

ODS: L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega
mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa
abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la
salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169)
que contribueixen al compliment de l’objectiu.
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Línia estratègica 7: La millora en la gestió.
Objectiu estratègic 7.1: Seguiments dels projectes de creació de l’Espai jove i
remodelació vestíbul.
Els projecte de remodelació ha quedat aturat per tota la pandèmia i el posterior
confinament.
En èpoques de menys volum de feina hem pogut netejar i endreçar els espais
comuns.

Objectiu estratègic 7.2: Gestionar els recursos humans, la seva formació i la millora
de les seves condicions de treball.
S’han creat grups de treball, per potenciar el treball en equip i crear noves
dinàmiques dins d’aquest.
S’ha treballat la tramesa d’informació de la direcció cap a l’equip i s’ha posat èmfasi
en què tot l’equip estigui informat de totes les activitats que es porten a terme a la
biblioteca, i tots els projectes que es realitzen.
S’han seguit fent cursos de formació i durant el confinament va ser un moment on
es va aprofitar per a fer molta formació en línia.

Objectiu estratègic 7.3: Millorar els processos tècnics per optimitzar els recursos.
✔ S’ha participat en l’actualització de la proposta del Reglament d’ús de

Biblioteques de L’H.
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2.2. Projectes singulars de la Biblioteca3
Al districte
Participació a la Xarxa 0-12 Collblanc La Torrassa.
Participació a la Taula de Salut Collblanc-La Torrassa.
Participació a amb la CAE en la difusió del Concurs de còmic.
BiblioCAP a l’ABS de Collblanc i La Torrassa.
Gestió i participació del programa Cinema i Educació del Pla Educatiu d’Entorn.
Sortides culturals al Teatre Joventut de L’Hospitalet.
Participació anual al programa municipal del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat.
● LECXIT acompanyament lector en col·laboració amb la Fundació Pere Bofill i
Voluntaris de L’Hospitalet.
● Col·laboració amb l’espai familiar Itaca Els Vents i esplai Itaca Els Vents.

●
●
●
●
●
●
●

Àmbit provincial i regional
● Dinamització i participació al prestatge virtual d’arts escèniques de Diputació de
Barcelona.
● Selecció de webs de la secció de Disseny de la biblioteca virtual
● Participació al portal Gènius de la Biblioteca Virtual fent recomanacions de còmics
infantils.
● Incorporació de persones que han de complir amb treballs en benefici a la comunitat
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Activitats
●
●
●
●
●
●
●
●

Club de lectura fàcil en català en col·laboració amb el CNL.
Club de lectura fàcil en castellà en veu alta.
Grup de conversa en català.
2 clubs de lectura teatrals (anglès i català).
1 club de lectura de tarda.
1 club de lectura de còmic per a infants.
1 club de lectura per a joves.
Sessions de formació en la Plataforma eBiblio.

3

Els projectes que apareixen en color gris encara són vigents però no s’han pogut realitzar per la
pandèmia.
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3. Gestió de la COVID
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4. Conclusions
És un fet que la Biblioteca Josep Janés es troba ben integrada a l’àrea de Collblanc, com a
recurs cultural, educatiu i social del barri. Participem en diverses dinàmiques del territori en
equip amb altres entitats: al projecte ICI amb la taula de Salut, la Xarxa educativa 0-12 i el
Grup motor d’avaluació del Procés comunitari, el Teatre Joventut, l’Espai Itaca Els Vents,
l’ABS Collblanc, la Coordinadora d’AMPES Collblanc-La Torrassa, i els diferents equipaments
educatius del barri.
Aquest any però la Covid-19 i el posterior confinament ho han trasbalsat tot. Des de la
biblioteca hem fet tots els esforços per seguir donant un servei als usuaris i veïns i veïnes
del barri, i mirar de seguir col·laborant en tots els projectes en el què la biblioteca participa.
La planificació anual 2020 ha acabat adaptant-se a la situació que requeria el moment en el
què ens hem trobat. Què hem aprés de tota aquesta situació:
. Confinament. Vam reflexionar sobre la biblioteca que podíem aportar des de casa, i
sobretot com ho fèiem a nivell de xarxa social. La web de la biblioteca i la biblioteca virtual,
eines comunicatives que portàvem treballant feia temps, van resultar ser opcions amb
molta força. Adaptació, flexibilitat, compromís, voluntat de servei, i comunitat van ser
alguns dels valors que vam posar en primer terme per fer que el nostre treball arribés al
màxim d’usuaris. Valors que tenim integrats en la nostra filosofia de biblioteca i de servei,
però que en aquell moment van agafar molta rellevància.
. Presencialitat/ semipresencialitat/ períodes entremitjos. La tornada a la presencialitat va
significar un gran moment per a l’equip de la biblioteca. Podíem reprendre la nostra activitat
presencial diària i retrobar-nos amb els usuaris i usuàries. Aquest ha estat un període de
molta flexibilitat i de creativitat per respondre als canvis que venien determinats per les
restriccions i/o recomanacions.
El Pla d’Acció 2021 ha estat definit pels serveis i projectes que ja estan funcionant a la
biblioteca i per diferents accions que han sorgit de les noves necessitats. Noves necessitats
sorgides de la crisi (sanitària, social, econòmica) que hem viscut com a societat, i que ens
hem trobat com a professionals i com a servei que treballa pel benestar i la socialització,
l’educació, la formació i la cultura de la seva comunitat.
Gràcies a la professionalitat de l’equip, la seva implicació, motivació i il·lusió i el seu
compromís vers el servei públic, fa que la biblioteca sigui un espai de tots i totes.

Raquel Segura Domènech
Maig 2021.
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