
 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 2017 

 

BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN DESPÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

SUMARI 

 

 

 

Introducció: el municipi i Biblioteques de Sant Joan Despí ................................................ p. 3 

 

Personal, horari, col·lecció i principals indicadors d’ús  ..................................................... p. 4  

 

Objectius  .......................................................................................................................... p. 7 

 

Activitats, difusió i serveis virtuals ..................................................................................... p. 8  

 

Inversió  ............................................................................................................................ p. 16 

 

Conclusions  ..................................................................................................................... p. 17 

 

Annex   ............................................................................................................................. p. 18 

 



 3 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Sant Joan Despí ofereix el servei de lectura pública de forma descentralitzada a través de dues 

biblioteques: la Biblioteca Mercè Rodoreda, biblioteca central del municipi, inaugurada l’abril de 

2011, i la Biblioteca Miquel Martí i Pol, biblioteca de proximitat inaugurada l’any 1995. 

Ambdues biblioteques constitueixen la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí (endavant 

BSJD), i treballen en xarxa amb la resta de biblioteques públiques de la província de Barcelona 

fent possibles els serveis compartits, com el préstec interbibliotecari, el catàleg col·lectiu o el 

carnet de préstec únic. 

 

EL MUNICIPI 

Sant Joan Despí és un municipi de la comarca del Baix Llobregat que forma part de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Té un total de 34.249 habitants i una extensió de 6,39 km2. Està 

format per quatre barris: barri Centre (16.642 hab.), les Planes (11.134 hab.), Pla del Vent-

Torreblanca (3.681 hab.) i Residencial Sant Joan (2.792 hab.). (Font d’informació: Ajuntament de 

Sant Joan Despí. Dades de gener de 2017) 

 

 

   

 

La població estrangera a Sant Joan Despí representa el 7,25%, un nivell d’immigració que es 

considera baix. (Font: Ajuntament de Sant Joan Despí. Dades de gener de 2017) 

 

La taxa d’atur de la ciutat (9,21%) està per sota de la mitjana de la comarca (10,97%) i de 

Catalunya (11,24%). (Font: observatoriempresaiocupacio.gencat.cat. Dades de setembre de 2017) 

 

Sant Joan Despí gaudeix d’una àmplia oferta d’activitats culturals i formatives organitzades per 

equipaments municipals no bibliotecaris.  

Els quatre centres cívics són el referent principal per a la població en formació en TIC. 
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El Centre Jujol-Can Negre ofereix el major nombre d’activitats i serveis adreçats a la promoció del 

patrimoni històric local. També és el referent en divulgació i formació artística. 

El Departament de Gent Gran té una àmplia oferta d’activitats de formació que inclou cursos en 

TIC, aprenentatge d’idiomes i tallers diversos, així com espais adaptats a les seves necessitats. 

El Departament de Joventut a través del casal de joves El Bulevard ofereix espais als joves per 

reunir-se i practicar les seves aficions. Té una programació d’activitats adreçada als joves molt 

completa que inclou concerts, monòlegs, classes de dansa i tallers de tot tipus. 

 

BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN DESPÍ 

Concepte 
Biblioteca Mercè 

Rodoreda 

Biblioteca Miquel 

Martí i Pol 

Nombre d’habitants per àrea d’influència. 20.323 habitants 13.926 habitants 

Superfície en metres quadrats. 1.737 m2 1.535 m2 

Nombre d’ordinadors d’Internet i més 

d’accés públic. 
17 8 

Nombre d’ordinadors a l’espai multimèdia. 14 ordinadors No en té 

Sala polivalent. 1 1 

Servei de bar. 1 1 

Espais a l’aire lliure. 2 No en té 

Sales de treball en grup. 2 No en té 

 

Personal 

Recursos humans 2017 

Biblioteca Mercè Rodoreda Biblioteca Miquel Martí i Pol 

1 directora/bibliotecària (37,5h setmanals) 

1 bibliotecària (35h setmanals) 

4 auxiliars tècniques (37,5h setmanals) 

2 plans d’ocupació  

1 work experience 

1 directora/bibliotecària (37,5h setmanals) 

1 bibliotecària (35h setmanals) 

3 auxiliars tècniques (37,5h setmanals) 

4 plans d’ocupació 

1 work experience 

 

Els plans d’ocupació/work experience han estat de diversa durada (d’1 a 6 mesos) i amb diferents 

tipologies de jornada. 
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Horari 
 

Biblioteca Mercè Rodoreda 

Horari d’hivern (41 hores setmanals) 
Horari d’estiu (37 hores setmanals) 

Juliol, agost i setembre 

Tardes de dilluns a divendres: 

de 15.30 a 20.30h. 

 

Matins: dimarts, dimecres, divendres i dissabte: 

de 10.00 a 14.00h. 

Tardes de dilluns a divendres (agost, tardes de 

dilluns a dijous): de 15.30 a 20.30h. 

 

Matins: dimarts, dimecres i divendres: 

de 10.00 a 14.00h. 

 
La biblioteca ha tancat per vacances del 15 d’agost a l’1 de setembre.  
 
 

Biblioteca Miquel Martí i Pol 

Horari d’hivern (37 hores setmanals) 
Horari d’estiu (33 hores setmanals) 

Juliol, agost i setembre 

Tardes de dilluns a divendres: 

de 15.30 a 20.30h. 

 

Matins: dimarts, dijous i dissabte: 

de 10.00 a 14.00h. 

Tardes de dilluns a divendres (agost, tardes de 

dilluns a dijous): de 15.30 a 20.30h. 

 

Matins: dimarts i dijous (agost, dimarts, dijous i 

divendres): de 10.00 a 14.00h. 

 
La biblioteca ha tancat per vacances del 31 de juliol al 15 d’agost.  
 
 

Col·lecció 

La biblioteca Mercè Rodoreda a 31 de desembre de 2017 compta amb una col·lecció de 54.585 

documents (un 3% més que l’any anterior) i la Biblioteca Miquel Martí i Pol en té 37.364 (un 7% 

menys que a finals de 2016). Aquesta disminució del fons es deu a l’esporgada que s’ha fet durant 

l’any per adequar el fons de la biblioteca als estàndards i a les necessitats derivades de la 

incorporació de l’autopréstec per radiofreqüència (RFID). 

La col·lecció total a nivell de ciutat és de 91.949 documents, amb un creixement anual negatiu de 

l’1%. 

El servei de préstec interbibliotecari gratuït i ràpid entre les dues biblioteques de la ciutat dóna 

sentit a la constitució de la col·lecció única. Dit això, el servei de préstec interbibliotecari de ciutat 

és bàsic, necessari i imprescindible. 

La constitució de la col·lecció única i comuna per al municipi és la millor forma d’optimitzar els 

recursos econòmics destinats a les adquisicions de fons, ja que permet reduir els documents 

duplicats i cobrir buits informatius en l’àmbit de ciutat i no de biblioteca. 
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Per establir i definir els criteris de la col·lecció única de la ciutat, comptem amb el document de 

“Política de desenvolupament de la col·lecció de la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí”, 

que recull la política de fons únic de ciutat i d’equilibri de la col·lecció, defineix els criteris de 

selecció del fons documental que adquireixen les biblioteques, les possibles especialitzacions i la 

política global de preservació i d’emmagatzematge. 

 

Principals indicadors d’ús de les biblioteques 

Indicador 
Biblioteca Mercè 

Rodoreda 
Biblioteca Miquel 

Martí i Pol 
Total BSJD 

Nombre d’usuaris inscrits 7.983 11.431 19.414 

Usuaris donats d’alta durant l’any 548 300 848 

Visitants 127.791 53.269 181.060 

Préstecs 75.733 24.639 100.372 

Préstecs interbibliotecaris 3.898 2.719 6.617 

Préstecs virtuals (eBiblio) 292 533 825 

Usuaris del servei de préstec 20.810 6.887 27.697 

Connexions a “Internet i +” 10.838 4.286 15.124 

Connexions al servei WIFI 9.570 5.720 15.290 

Dies de servei al públic 268 271 539 

Hores de servei al públic 1.852 1.701 3.553 

Mitjana diària de visitants 477 197 337 

Mitjana diària de préstecs 283 91 187 

Mitjana diària usuaris de préstec 78 25 51 

Mitjana diària de connexions a 
“Internet i +” 

40 16 28 

Mitjana diària de connexions WIFI 36 21 28 

Activitats realitzades 110 60 170 

Assistents a activitats 2.765 1.218 3.983 

Visites escolars 16 7 23 

Assistents a visites escolars 366 153 519 

Seguidors/es Facebook 1.313 997 2.310 

Seguidors/es Twitter 1.381 1.266 2.647 

Seguidors/es Instagram 1.287 3.062 4.349 
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OBJECTIUS 
 

Objectius BSJD 2017 Observacions Assoliment 

Línia estratègica 1. Serveis bibliotecaris   

Millorar els espais de les biblioteques 

 Realitzar millores a la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol (continuar les obres de 
millora i remodelació de la biblioteca i 
incorporar l’autopréstec per 
radiofreqüència (RFID)) 

 Realitzar millores a la Biblioteca Mercè 
Rodoreda (ampliació de la sala infantil i 
millora de l’acústica de les sales de 
treball en grup i l’espai multimèdia) 

S’ha remodelat i ampliat la sala infantil 
de la Biblioteca Mercè Rodoreda i s’ha 
comprat part del nou mobiliari per a la 
Biblioteca Miquel Martí i Pol. La resta de 
millores queden pendents per al 2018 

50% 

Millorar la visibilitat de la Xarxa de 
bibliotequesSJD, i la difusió dels seus 
serveis i activitats  

 Crear accions de comunicació i difusió 
de la Xarxa de bibliotequesSJD 

S’ha continuat amb l’organització 
conjunta de determinades activitats 
(concursos, activitats solidàries...), s’ha 
dissenyat un model de cartell per a la 
difusió conjunta d’activitats i serveis, i 
s’han inclòs 3 bones pràctiques al banc 
de bones pràctiques de DIBA 

100% 

Línia estratègica 2. Dinamització de les 
biblioteques i promoció de la lectura 

  

Continuar integrant el servei de biblioteca 
pública en el teixit social i cultural del 
municipi 

 Mantenir les col·laboracions existents 
amb entitats i associacions i iniciar-ne 
de noves 

S’han mantingut les col·laboracions 
amb el Club d’escacs, l’Escola de 
música Enric Granados, Hocus Pocus, 
Creu Roja, l’Associació de Dones 
Monserrat Roig, etc. i se n’han iniciat de 
noves amb l’Associació de Veïns El Pi 

100% 

Impulsar el projecte de l’hort a la biblioteca i 
emprendre noves accions 

 Reforçar la col·laboració amb el 
departament de medi ambient i realitzar 
activitats conjuntes 

 Ampliar el fons documental de temàtica 
relacionada amb el projecte i millorar-ne 
la difusió 

S’ha realitzat un mínim d’una activitat 
trimestral entorn el projecte a cada 
biblioteca, s’ha ampliat el fons 
documental i s’ha fet difusió conjunta 
amb medi ambient del projecte i dels 
horts de les biblioteques 

100% 

Fomentar la lectura entre el públic infantil 

 Repetir l’activitat “El raconet dels 
contes” a la Biblioteca Mercè Rodoreda 
i iniciar-la a la Biblioteca Miquel Martí i 
Pol 

S’han dut a terme les activitats a 
ambdues biblioteques amb una bona 
assistència de públic 

100% 
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 Programar un cicle de lectures en veu 
alta dels llibres de l’escriptora Enid 
Blyton (efemèride 2017) 

Promoure la lectura en format electrònic 

 Fer formació i difusió del servei de 
préstec de llibres electrònics E-biblio 

S’ha fet difusió conjunta del servei, i 
s’han elaborat guies d’ús, però no s’han 
fet sessions de formació (es faran 
durant el primer trimestre de 2018) 

50% 

Línia estratègica 3. Projectes amb joves   

Crear espais que permetin compartir 
experiències i coneixements on els joves 
siguin els protagonistes 

 Donar a conèixer l’oferta de serveis de 
les biblioteques adreçada als instituts 

 Posar en marxa el projecte Debat a bat 
(recurs orientat a facilitar el treball amb 
els joves de 12 a 16 anys a través dels 
àlbums il·lustrats) 

 Consolidar els clubs de lectura joves 

S’ha iniciat una col·laboració molt 
productiva amb els bibliotecaris dels dos 
instituts públics de la ciutat, s’han fet 
sessions de formació per a alumnes de 
batxillerat i s’ha posat en marxa el 
projecte Debat a bat amb sessions als 
instituts i a les biblioteques 

S’ha consolidat l’oferta dels clubs de 
lectura joves amb una cloenda conjunta 
amb la booktuber Marta Botet, i 
l’activitat “Els joves a les llibreries” 

100% 

 
 
 
ACTIVITATS, DIFUSIÓ I SERVEIS VIRTUALS 

 

Activitats de foment de la lectura 

 

Clubs de lectura 

BSJD programa anualment 9 clubs de lectura: 6 a la Biblioteca Mercè Rodoreda (2 per a adults, 2 

per a infants i joves, un en anglès i el club de lectura “Llegir el teatre” en col·laboració amb el TNC) 

i 3 a la Biblioteca Miquel Martí i Pol (2 per a adults i un en francès). Les persones inscrites són 

112, i s’han fet 61 sessions. 

 

Concurs de Superlectures 

Activitat que fomenta la lectura entre el públic infantil (4 a 13 anys) i que es desenvolupa d’octubre 

a març, amb l’entrega de premis pels volts de Sant Jordi. En l’edició 2016-2017 hi han participat 

168 infants. 

 

Hores del conte 

Activitat de periodicitat mensual. Es realitzen tres models d’hora del conte. Un model adreçat als 

infants menors de 3 anys, un altre per a majors de 3 anys i els contes en llengua anglesa. En total 

van realitzar-se 25 hores del conte a les quals van assistir entre infants i adults 1.518 persones. 
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Laboratoris de lectura 

Els laboratoris són una activitat per fer en família, on els llibres i l'experimentació són els 

protagonistes.  La Gerència de Serveis de Biblioteques posa a disposició d’un conjunt de 

biblioteques seleccionades els laboratoris de lectura portàtils  amb l’objectiu de facilitar als 

responsables de les àrees infantils la implementació d’aquesta activitat de promoció de la lectura 

En total s’han fet 6 sessions (3 per biblioteca) de tres laboratoris de lectura diferents: “Pim, Pam, 

Pomelo!”, “El calaix de l’artista”, i “Quan tot és fosc”. 

 

Lectures en veu alta: Enid Blyton 

Amb motiu del 75è aniversari de la primera edició de l’obra “Els Cinc a l’illa del tresor”, d’Enid 

Blyton, les biblioteques van organitzar un cicle de lectures en veu alta i exposicions 

bibliogràfiques. 

 

Maletes viatgeres 

Activitat en què col·laboren les biblioteques i els centres educatius per apropar i fomentar la 

lectura a l’entorn familiar. Durant una setmana, els infants s’emporten a casa una maleta amb 

llibres, contes, dvd i cd per gaudir tots plegats. Aquest any les escoles Joan Perich Valls, Espai 3, 

Roser Capdevila, Pau Casals, Sant Francesc d’Assís, Gran Capità i El Brot han participat en el 

projecte. 

 

Raconet dels contes 

Els divendres a la tarda entre els mesos d’abril i juny (de Sant Jordi a Sant Joan) les sales de 

petits lectors de les biblioteques acullen "El raconet dels contes", un espai per escoltar i llegir 

contes amb els més petits. Una família usuària de la biblioteca ve a explicar un o més contes, 

poden ser contes de la biblioteca o contes que tinguin a casa i que els agradin especialment, i pot 

ser únicament narració oral o utilitzar altres recursos (titelles, dibuixos, etc.). 

L’objectiu és crear un ambient acollidor que fomenti la lectura en família, i iniciar en l’hàbit de llegir 

en veu alta als més petits a aquelles famílies que encara no en tenen costum. 

L’activitat es va iniciar el 2016 a la Biblioteca Mercè Rodoreda i s’ha incorporat l’any 2017 a la 

Biblioteca Miquel Martí i Pol. 

 

Presentacions de llibres, visites d’escriptors i taules rodones 

Periòdicament s’organitzen a les biblioteques presentacions de llibres (sobretot d’autors locals), 

visites d’escriptors i taules rodones amb autors, llibreters, i altres agents implicats en el món del 

llibre i la lectura (aquest any destaquem la taula rodona “L’art d’escriure” on diversos autors 

comarcals van parlar de les seves carreres com a escriptors/es i les seves properes publicacions). 
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Visites escolars 

S’ha continuat amb el programa de formació d’usuaris dirigit a les escoles de la població. S’han 

realitzat 23 visites escolars amb 519 alumnes participants. En concret han estat 10 visites 

d’educació infantil, 11 visites de primària i 2 de batxillerat. 

 

Dinamització sociocultural 

 

Concurs dels Premis Oscar 

BSJD organitza un concurs anual que premia a l’usuari o usuària que encerti un major nombre de 

guardons dels premis de cinema Oscar. A l’edició de 2017 van participar-hi 25 persones. 

 

Concurs “Sant Joan Despí escriu microrelats” 

Activitat anual de promoció de l’escriptura i de les xarxes socials que es realitza entre març i abril. 

Aquest any hem volgut donar un tomb a la dinàmica del concurs, presentant cada setmana una 

fotografia diferent a partir de la qual havien d’inspirar-se els autors per escriure una història amb 

un màxim de 150 paraules. Van participar-hi 18 persones amb 60 microrelats. 

 

Conferències 

De temàtica diversa: música, ciència, salut, cuina, etc. Se’n van realitzar 8 durant l’any.  

 

Tallers 

De periodicitat variable, i majoritàriament de temàtica infantil i de participació familiar. El nombre 

de participants varia en funció del públic al qual van dirigits, de la forma de desenvolupament de 

l’activitat i de la temàtica (al 2017 van ser d’hort urbà, ciència, manualitats, art, relaxació, cuina...). 

En total es van fer 27 tallers. 

 

Col·laboracions 

 

Associació de Dones Montserrat Roig 

Col·laboració en l’organització de la lectura compartida en veu alta de la novel·la “Molta roba i poc 

sabó” a la Biblioteca Mercè Rodoreda. Acte organitzat per commemorar el 25 aniversari de 

l'Associació de Dones Montserrat Roig.  

 

Centre Jujol Can Negre – Escola d’art 

Amb motiu de l'exposició “Sant Joan Despí medieval”, que es va poder visitar a Can Negre del 6 

d'octubre al 7 de gener, els alumnes de 3r i 4t de les escoles de Sant Joan Despí van crear vitralls 

medievals que es van exposar a les biblioteques, convertint-les en autèntics claustres medievals. 

L’exposició es va completar amb una mostra bibliogràfica a ambdues biblioteques. 
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Centre de Recursos Pedagògics  

Col·laboració en l’organització del “Concurs escolar de punts de llibre”. Hi participen tots els 

alumnes de les escoles Pau Casals, Sant Francesc d’Assís, Joan Perich i Valls, Espai 3 i Roser 

Capdevila i els alumnes de secundària de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia. El punt de llibre 

guanyador s’edita i es reparteix entre els lectors de les biblioteques, i tots els punts de llibre 

finalistes s’exposen a ambdues biblioteques entre abril i maig. 

Enguany s’amplia la col·laboració amb la creació de la Xarxa de Biblioteques Públiques i Escolars 

de Sant Joan Despí.  

 

Comerç local 

Les biblioteques han continuat col·laborant amb els comerços locals organitzant conjuntament 

diversos tallers i aparadors culturals. Destaca la col·laboració amb les llibreries locals 

“Alfa&Omega” i “Papyrus” que ofereixen un 5% de descompte en la compra de llibres presentant 

el carnet de les biblioteques. 

 

Dones Despí 

S’han organitzat exposicions temàtiques de documents amb motiu del 8 de març, dia de la dona; 

28 de juny, dia de l’orgull LGTBI, i 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les 

dones. Les directores de les dues biblioteques han format part del jurat dels “Premis de Relats 

Breus de Dones”. 

 

Escacs a la biblioteca 

Escacs a la biblioteca és un projecte que es va iniciar l’any 2015 i en què Miguel Angel Murillo 

(president del Club d’Escacs Sant Joan Despí), realitza una sessió al mes a cada biblioteca del 

municipi. La idea és donar a conèixer aquest esport a tota la població, ja que les classes es van 

adaptant al grup que assisteix, mentre que el grup de la Martí i Pol és més elevat ja que hi ha un 

grup consolidat de persones adultes, a la Mercè Rodoreda el nivell és més d’iniciació, ja que solen 

anar-hi infants. 

 

Escola de Música Enric Granados 

Els mesos d’abril i novembre, els alumnes de l’Escola de Música Enric Granados van fer audicions 

en directe a les dues biblioteques de la ciutat. 

 

Hocus pocus 

El grup de teatre amateur santjoanenc “Hocus pocus” col·labora amb les biblioteques en 

l’organització del club de lectura “Llegir el teatre”, que modera la seva directora, Yolanda López,  i 

participant alguns dels seus membres a la cloenda del concurs de superlectures. 
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Setmana de la ciència 

Al mes de novembre se celebra la setmana de la ciència a Sant Joan Despí. Aquest any les 

biblioteques hi han col·laborat amb aparadors culturals i una mostra de llibres, una gimcana i dos 

tallers (un per a infants i un altre adreçat a adults).  

La col·laboració ha continuat amb l’aportació de continguts al web “Som ciència” 

(http://www.ciencia.despientitats.cat/) on les biblioteques recomanen documents del seu fons a 

l’apartat de Bibliociència. 

 

 

Iniciatives solidàries 

 

Exposició “Refugiats” i projecció del documental Astral 

Durant els mesos de febrer i març la Biblioteca Mercè Rodoreda va acollir l’exposició “Refugiats”. 

Repartides pels diferents espais de la biblioteca es podien veure les obres dels artistes Carme 

Martí i Rubens Tosi. L’exposició pretenia crear una reflexió sobre el drama que viuen cada dia 

milers de persones refugiades. 

A més, a les biblioteques, als centres cívics, a Can Negre, al Bulevard i a l'Oficina Jove es podia 

signar l’adhesió a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra”. I es va projectar el documental Astral, 

de Jordi Évole, sobre un veler de luxe reconvertit en vaixell per a refugiats. 

 

Marató tv3 

Les biblioteques van col·laborar en la divulgació de la Marató de TV3, dedicada a les malalties 

infeccioses, amb l’organització, al mes de novembre a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, d’una 

conferència sobre aquest tema per part d’un professional de la medicina que va facilitar la Marató.  

 

1 Origami 1 euro 

Col·laboració en la campanya “1 origami 1 euro” organitzant tallers a ambdues biblioteques. La 

Fundació Mútua General de Catalunya dona a la Marató de TV3, Solidaritat Sant Joan de Déu o 

Amics de la Gent Gran, 1 euro per cada origami recollit. En total es van fer 546 origamis a les 

biblioteques. 

 

Panera cultural solidària 

Al desembre les biblioteques van organitzar la panera cultural solidària per col·laborar amb els 

més necessitats. Cada biblioteca va fer una panera plena de “cultura i oci”. Per obtenir una 

participació calia portar un quilo d'algun aliment de primera necessitat, i els aliments recollits es 

van donar a la Taula de Coordinació Social de Sant Joan Despí.   

 

 

http://www.ciencia.despientitats.cat/
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Polseres Candela 

La darrera setmana de juny les biblioteques van organitzar 4 sessions del taller de creació de 

polseres candela. Aquestes polseres després es venen per recollir diners per a la investigació del 

càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu. Al mes de desembre es va fer un altre taller a la 

Biblioteca Mercè Rodoreda. Durant la realització dels tallers es van recollir 852 euros. 

 

Programes de ciutat 

 

 “Sant Joan Despí ciutat plurilingüe”  

Programa en l’àmbit de ciutat que promou l’ús de la llengua anglesa de forma inclusiva. 

BSJD col·labora en el programa amb les següents activitats: club de lectura en anglès, cessió 

d’espais per a grups de conversa en anglès, organització de visites guiades i escolars a la 

biblioteca en llengua anglesa i hores del conte en anglès. 

 

 “Aules d’acompanyament a l’estudi”  

Aquesta col·laboració entre el Departament d’Educació i BSJD per reforçar els hàbits d’estudi i 

d’aprenentatge i el bon ús de la biblioteca entre els alumnes sorgeix de les polítiques municipals 

per incrementar l’èxit acadèmic. Un grup d’alumnes amb l’acompanyament de dos monitors 

utilitzen les dues sales de treball de la biblioteca Mercè Rodoreda i l’espai La Fàbrica de la 

Biblioteca Miquel Martí i Pol, durant 1 hora i mitja, 4 dies a la setmana, al llarg del curs escolar. 

 

Difusió i promoció de BSJD 

 

La biblioteca al carrer 

La Diada de Sant Jordi les biblioteques van sortir al carrer amb dues parades d’informació sobre 

les biblioteques, els seus serveis i activitats, i de venda de llibres de segona mà procedents de 

donatius. Els diners recaptats s’han destinat a la compra, a les llibreries locals, de nou fons per a 

les biblioteques. 

 

Col·laboracions amb els mitjans de comunicació locals 

Mensualment les biblioteques aporten contingut informatiu a la revista municipal El Butlletí (vegeu 

annex). 

 

Exposicions i guies de lectura 

Les guies de lectura i de novetats són distribuïdes en paper a les biblioteques i en format 

electrònic a través de les xarxes socials, la Biblioteca Virtual i el butlletí electrònic de notícies. En 

total el 2017 se n’han fet 20. 
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Les exposicions documentals de novetats i temàtiques són elaborades pel personal de les 

biblioteques i les exposicions alienes procedeixen del catàleg d’exposicions de la Diputació de 

Barcelona i d’altres entitats i equipaments municipals. En total el 2017 s’han fet 82 exposicions. 

 

 

Serveis virtuals 

 

BSJD manté una presència constant a internet i a les xarxes socials:  

 Facebook: utilitzem aquest mitjà per difondre les activitats i notícies relacionades amb les 

biblioteques, i informacions locals d’interès per a la ciutadania, especialment les derivades 

del Departament de Cultura. L’any 2017 va acabar amb un total de 2.310 seguidors entre 

ambdues biblioteques (un 8% més que l’any anterior) i 483 posts publicats. 

 Twitter: hi publiquem informació de les activitats i novetats de les biblioteques i compartim 

notícies d’interès del sector literari i cultural i informacions locals. A finals de 2017 el 

nombre de seguidors si sumem els perfils de les dues biblioteques era de 2.647 (un 24% 

més que el 2016) i es van publicar 1.034 tweets durant l’any. 

 Instagram: hi publiquem imatges del dia a dia de la biblioteca. A febrer de 2018 el nombre 

de seguidors dels comptes de les dues biblioteques eren 4.349 (un 33% més que l’any 

anterior). Mereixen una menció especial els #bookfacefriday (fotografies a persones, 

canviant les cares, o altres parts del cos, per la portada d’un llibre) que publiquen cada 

divendres les biblioteques a les xarxes socials amb l’objectiu de donar a conèixer els 

documents de la biblioteca d’una manera divertida i poc convencional. Aquestes fotografies 

tenen un gran seguiment i acollida, i a finals d’any s’imprimeixen, s’exposen a les 

biblioteques i s’organitza un concurs perquè els usuaris votin els millors de l’any 

 ISSUU: xarxa social utilitzada per a la publicació de guies de lectura i documentació de 

BSJD. Els materials que es pengen són documents hipertext que a més de la informació 

textual tenen continguts externs de vídeo i so. 

 Youtube: plataforma de visibilitat de les activitats que es realitzen a la biblioteca. També 

s’utilitza per publicar els videotutorials creats per la biblioteca. 

 Butlletí electrònic mensual de notícies de les biblioteques: s’envia per correu 

electrònic. Al 2017 es van enviar 10 butlletins. Són 4.883 el nombre d’adreces 

electròniques que rebien el butlletí a finals d’any i l’obren un 25% de persones de mitjana. 

 Biblioteca Virtual: canal de comunicació de la biblioteca més enllà del propi municipi 

(Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona) i a la vegada una eina que 

millora l’autosuficiència dels usuaris perquè permet fer consultes del fons, reserves i 

renovacions de documents.  
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Participació en grups de treball de BibliotequesXBM (Xarxa de Biblioteques Municipals) 

 

 Bategades (una bibliotecària de cada biblioteca) 

 De l’hort a la biblioteca (directores de les biblioteques) 

 PetitsLlobs (una tècnica auxiliar de cada biblioteca) 

 Prestatge virtual de consum (bibliotecària de la Biblioteca Mercè Rodoreda) 

 Prestatge virtual d’idiomes (directora de la Biblioteca Mercè Rodoreda) 
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INVERSIÓ ECONÒMICA 

 

 BIB. MERCÈ RODOREDA BIB. MIQUEL MARTÍ I POL  

Concepte Ajuntament DIBA Ajuntament DIBA TOTAL 

Manteniment ordinari: 

telèfon, 

subministraments, 

neteja, lloguer 

d’aparells, etc. 

67.098,81 € 29.712,07 €* 77.446,21€ 21.098,86 €* 195.355,95 € 

Altres despeses de 

funcionament: 

transport, inversions 

en manteniment i 

material fungible 

2.381,82 € 2.238,44 € 3.234,93 € 899,12 € 8.754,31 € 

Difusió 1.133,77 € - 1.811,37 € - 2.945,14 € 

Activitats 5.334,48 € - 6.609,92 € - 11.944,40 € 

Aules d’estudi 2.228,82 € - 1.057,54 € - 3.286,36 € 

Compra de fons 4.570,89 € 40.879,76 € 4.719,83 € 27.774,70 € 77.945,18 € 

CEDRO 794,74 € - - - 794,74 € 

Personal 158.886,95 € 103.574,25 €* 132.687,93 € 103.574,25 €* 498.723,38 € 

Serveis Centrals - 24.044,54 €* - 21.248,34 €* 45.292,88 € 

SUBTOTAL 242.430,28 € 200.449,06 € 227.567,73 € 174.595,27 € 845.042,34 € 

Aportació 

Generalitat per a 

compra de fons  

13.000 € 11.000 € 24.000 € 

TOTAL 455.879,34 € 413.163,00 € 869.042,34 € 

 

* Dades corresponents a l’any 2016. Encara no tenim disponibles les dades de 2017. 
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CONCLUSIONS 

 
L’any 2017 ha estat un any de consolidació de la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí, tant a 

nivell de visibilitat com d’organització conjunta d’activitats i projectes. Un dels objectius que ens 

vam marcar en començar l’any era millorar la visibilitat de la xarxa de biblioteques a nivell 

municipal, transmetent als usuaris la idea d’un servei de lectura pública únic amb dues seus (les 

dues biblioteques) però amb una col·lecció, uns serveis i uns projectes comuns. Ho estem fent, i 

cal continuar-hi treballant. 

 

Un d’aquests projectes en comú és el de crear nous espais que permetin compartir experiències i 

generar coneixements. Hem estat seleccionats per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona  per formar part del programa Bibliolab que desenvolupa i dóna suport a 

accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i 

metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.  

 

Un altre punt a destacar de la cooperació i el treball en xarxa és la recent creació de la xarxa de 

biblioteques públiques i escolars de Sant Joan Despí, una xarxa que volem impulsar amb la 

participació activa al seminari de biblioteques escolars i l’organització d’accions conjuntes com són 

les lectures en veu alta, la mostra de punts de llibre i les sessions del projecte Debat a bat. 

 

Hem assolit la majoria d’objectius que ens proposàvem per aquest any, tant a nivell d’integració en 

el teixit social i cultural del municipi (mantenint les col·laboracions existents i iniciant-ne de noves) 

com d’organització d’activitats (raconet dels contes, laboratoris de lectura, de l’hort a la biblioteca) i 

posada en marxa de nous projectes (Debat a bat). Han quedat pendents les obres de millora a la 

Biblioteca Miquel Martí i Pol i la incorporació de l’autopréstec per radiofreqüència. 

 

Per a les BSJD el foment de la lectura continua essent un dels seus trets distintius i un dels seus 

grans valors, tal i com mostren els indicadors d’ús dels serveis de la biblioteca. Tampoc ens 

oblidem de les noves tecnologies, i un dels objectius serà promoure la lectura en format electrònic. 

 

Nous projectes i nous reptes, que pretenem aconseguir gràcies a la professionalitat, la implicació i 

l’esforç de tot l’equip de BSJD i de les administracions que ens recolzen i ens donen suport. 
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ANNEX 

 
Recull de notícies 
 
El Butlletí, 271. Gener de 2017 
 

 
 
 
El Butlletí, 272. Febrer de 2017 
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El Butlletí, 273. Març de 2017 

 
 
El Butlletí, 274. Abril-maig de 2017 
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El Butlletí, 274. Abril-maig de 2017 

 
 
El Butlletí, 275. Juny de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Butlletí, 276. Juliol de 2017 
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El Butlletí, 276. Juliol de 2017 
 

 
 
 
El Butlletí, 277. Setembre de 2017 
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El Butlletí, 278. Octubre-novembre de 2017 
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El Butlletí, 279. Desembre de 2017 
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