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1. Presentació
Els llibres em van ensenyar a pensar,
I el pensament em va fer lliure.
Ricardo León

La biblioteca Santa Oliva és un equipament de titularitat municipal, gestionat
entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Diputació de Barcelona, mitjançant
un conveni signat recentment (desembre 2021).
Dona servei a una població de 24.1441 habitants. Olesa de Montserrat es situa a
la capçalera de la comarca barcelonina del Baix Llobregat, a l'esquerra del riu
Llobregat, a 20 km del monestir de Montserrat i a 30 km de Barcelona. El seu
terme municipal té una superfície de 16,75 km².
La funció de la biblioteca és oferir el servei de lectura pública, incloent la consulta
dels documents a sala, el préstec de documents, activitats de foment de la lectura
i tot tipus d’activitats culturals que afavoreixin el desenvolupament intel·lectual
de la ciutadania i propiciïn la cohesió social i el respecte entre individus i
col·lectius.
És el nostre deure oferir servei a tothom, sense cap tipus d’exclusió.
Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat
d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça,
el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social.
Manifest de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1994

La biblioteca, amb la voluntat de ser un element vertebrador de la cultura al
municipi, té dues línies d’acció molt marcades: per una banda, les activitats que
s’organitzen des del propi centre; per una altra, les activitats organitzades per
altres agents culturals als que cedim l’espai.
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En ambdós casos, sempre procurem oferir activitats amb un element clau:
difondre i fomentar el gust (i la passió!) per la lectura.
A grans trets, els serveis que s’ofereixen des de la biblioteca són:
•
Informació global i resposta a peticions concretes d’informació
•
Consulta a la biblioteca de llibres, revistes, diaris i CD’s de música
•
Préstec de llibres, revistes i audiovisuals, tant del fons propi com del de la
resta de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
•
Accés a la plataforma e-biblio, de documents electrònics
•
Ús d’ordinadors amb connexió a internet i amb un programari bàsic
d’ofimàtica
•
Ús de la xarxa wifi
•
Possibilitat d’impressió de documents en color i en blanc i negre
•
Visites guiades per conèixer el servei de biblioteca
•
Informació als usuaris de la disponibilitat de documents reservats i /o
sol·licitats
•
Zona d’ús diferenciat per a infants i petits lectors
•
Programació d’activitats culturals i formatives
En aquest sentit, el 2021 hem treballat amb quatre línies de treball per incidir en
diversos aspectes:
-

El foment de la lectura i promoció del fons
La millora de la col·lecció
La consolidació de la nostra relació amb els centres escolars
El coneixement local
El seguiment del projecte d’ampliació

La present memòria és un recull de les activitats i projectes que hem dut a terme
durant l’any 2021.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1

Competències i funcions

Les competències i funcions del servei que oferim venen determinades pel
Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública de l’any 1994, i per la Llei de
Biblioteques 4/1993 de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Poden resumir-se en la cobertura de tres àmbits concrets: l’educació, la
informació i el desenvolupament personal, incloent l’esbarjo i el lleure culturals.
Les biblioteques exerceixen una funció important en la creació i manteniment de
societats democràtiques, oferint accés lliure i gratuït a tot tipus d’informacions i
coneixements, idees i opinions. A més, la biblioteca pública compleix una funció
social que no podem obviar, precisament pel fet de no tancar les portes a ningú,
i d’oferir un espai de trobada i diàleg entre diferents agents de la comunitat. En
realitat, això és el que fa grans, especials i diferents les biblioteques públiques:
la seva voluntat conciliadora, acollidora i solidària.

2.2

Organigrama
Regidor de Cultura.
Xavier Rota Boada
Gerència
Mercè Roqué Compte

Cap d’Àrea
Francesc Sancho Cano
Cap de Servei de Cultura i Lleure
M. Montserrat Muñoz Montoro
Tècnic de Cultura
Alejandro Fernández Ortiz

Directora de la Biblioteca
Marta Puig Calafell

Bibliotecària
Núria Colom Canals

Administrativa
Verónica Núñez

(compartida amb Cultura)

Auxiliars de biblioteca
Marta Muñoz Azuara
Espe Piñero Garcia
Meritxell Solà Rivera
Biblioteca Santa Oliva. Memòria 2020
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2.3

Recursos materials

Per dur a terme l’activitat diària de la biblioteca, pel què fa al tractament dels
documents del fons i per a la realització d’activitats, destinem una part
significativa del pressupost a la compra de material fungible: folre i materials de
papereria principalment.
D’altra banda, la biblioteca està dotada de set ordinadors de treball, dues
impressores i una màquina de plastificar, subministrats per la Diputació de
Barcelona. És també la Diputació qui aporta els cinc ordinadors d’Internet i +, els
quatre OPACS, l’arc antifurts i les màquines de magnetitzar i desmagnetitzar els
documents, així com les tires magnetitzadores per a llibres, CD’s i DVD’s
El projector i la pantalla situats a la planta d’accés van ser adquirits per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

2.4

Seus, adreces i telèfons

Biblioteca Santa Oliva
c/Salvador Casas 28
08640 Olesa de Montserrat
93 778 72 04
b.olesam.so@diba.cat
www.bibolesa.wordpress.com

8

3. Activitats realitzades
3.1

CLUBS DE LECTURA

3.1.1 Descripció
Els Clubs de Lectura són espais de tertúlia i debat a partir de la lectura d’un
mateix títol per un grup determinat de persones.
A la biblioteca d’Olesa hem tingut, el 2021, quatre Clubs de Lectura:
Forma de prestació: prestat de forma directa (els mesos de gener, febrer i març
les sessions han estat virtuals)
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment de la lectura

• Foment de la lectura en diferents gèneres i nivells

Foment
de
la
participació
ciutadana en activitats culturals

• Crear espais de tertúlia entre persones de diferents àmbits

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Mensual

Club
lectura
general
Club
Lectura
Llegim
teatre

Mensual

Mensual

Metodologia
de

• Es reuneix un cop al mes. Conduït per Marta Puig

de

• Setena edició del club de lectura impulsat pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat, el Teatre Nacional de Catalunya i
l’editorial Arola. A banda de les tertúlies, el Club s’organitza per anar
a veure plegats les obres de teatre al Teatre Nacional de Catalunya,
i participa de les activitats grupals que es proposen des del Servei de
Biblioteques.
• El Club Llegim el teatre es troba els dissabtes al matí, fent coincidir
les sessions amb les representacions al TNC.
• Les conductores del grup són l’ Espe Piñero i l’Alba Soler
(voluntària).

el

Club
de
Lectura Llegir
Proust

• Nascut de la iniciativa d’OlesaAteneu, un grup d’una vintena de
lectors van començar a llegir A la recerca del temps perdut, guiats en
la seva lectura pel traductor de l’obra al català, Josep Maria Pinto,
present en diverses sessions. Passats sis anys aquest Club continua,
ara ja llegint altres obres de Proust.
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• El 2022 el Club deixarà de reunir-se a la biblioteca per passar a
fer les trobades al local de l’entitat
Quinzenal

Club
de
lectura infantil

• Els MENJALLILBRES! Club de lectura per a nens i nenes de 5è i
6è de primària.
• Conduït per les bibliotecàries Núria Colom i Marta Puig. Ens
trobem els dimecres cada 15 dies.

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.1.2 Resultats
Participants
Participants
Club de Lectura General
Club de Lectura Llegim el Teatre
Club de Lectura Infantil “Menjallibres”

15
12
10

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Constància en l’assistència a les sessions
Participacions externes (autors, traductors, etc.)
Formacions de les conductores del Club
Satisfacció dels usuaris (0-6)

100% constància
7 participacions
4 formacions
5

L’èxit dels clubs de lectura és inqüestionable. A Olesa hi ha participants que ho
són des de fa més de deu anys, i altres que es van incorporant quan hi ha alguna
baixa.
El 2021 ha anat vinculat a una nova pràctica que no havíem dut a terme i que
ens ha afegit valor a les sessions: convidar a autors, traductors i experts a
participar a les trobades.
3.1.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

Clubs de Lectura
650,00 €

650,00 €
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3.2

CONFERÈNCIES

3.2.1 Descripció
Ja fa anys que des de la biblioteca cedim l’espai a aquelles entitats que la
necessiten per al desenvolupament de les seves activitats. I moltes de les
conferències que programem estan organitzades per agents externs a la pròpia
biblioteca.
Les realitzem a la sala d’accés a la biblioteca. No disposar d’espai polivalent vol
dir moure revisters, taules i cadires i limitar l’ús habitual del servei pel què fa a la
lectura de diaris i l’accés a algunes prestatgeries. Però no deixa de ser un espai
accessible, que dóna molta visibilitat a les activitats i que dóna una imatge del
servei molt dinàmica.
Les restriccions han afectat els aforaments, que fins el mes de novembre van ser
del 70%.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment de diverses branques del
coneixement

• Posar en valor els coneixements i les capacitats de
persones i entitats olesanes

Foment de la cultura

• Donar a conèixer aspectes de la cultura, la història i la
tradició del municipi i del país

Activitats desenvolupades
Les conferències realitzades el 2021 han estat les següents:
Calendari
9 juny

29 setembre

13 octubre

18 novembre

Activitat
Medicina
Biomagnètica
i
Bioenergètica un altre manera de
tenir cura de la teva salut. A càrrec
de Jesús Sepúlveda. Org. Dones i
Progrés
Eines per al benestar del cos, la
ment i l’ànima. Org. Dones i
Progrés
Nou paradigma per a la
comprensió del dolor crònic, a
càrrec de Sílvia Garcia Aguilera.
Org. Dones i Progrés
Aromateràpia: farmaciola natural

Metodologia
Adequació de l’espai de la lletra ballarina

Adequació de l’espai de la lletra ballarina

Adequació de l’espai de la lletra ballarina

Adequació de l’espai de la lletra ballarina

Biblioteca Santa Oliva. Memòria 2020
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17desembre

Situació i futur de les pensions.
Org. Marea Pensionista

Adequació de l’espai de la lletra ballarina

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.2.2 Resultats
Participants
Activitat

Assistents

Medicina Biomagnètica i Bioenergètica un altre manera de tenir cura
de la teva salut. A càrrec de Jesús Sepúlveda. Org. Dones i Progrés
Eines per al benestar del cos, la ment i l’ànima. Org. Dones i Progrés

24

Nou paradigma per a la comprensió del dolor crònic, a càrrec de
Sílvia Garcia Aguilera. Org. Dones i Progrés
Aromateràpia: farmaciola natural

24

Situació i futur de les pensions. Org. Marea Pensionista

18

24

22

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Quantitat de conferències
Assistents
Interès en el fons relacionat (0-6)
Diversitat d’organitzadors
Satisfacció dels usuaris (0-6)

5
112
3
100% diversitat
5

Hem acollit / organitzat un total de 5 conferències, amb 112 assistents
comptabilitzats. Queden molt lluny les gairebé 500 persones que van venir a la
biblioteca el 2019 per participar en alguna xerrada/conferència. El 2020 van ser
129, de manera que la nostra esperança de recuperació es focalitza en el 2022,
amb la pandèmia sota control i sense restriccions.
3.2.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

Conferències
3.067,00

3.067,00

.
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3.3

PRESENTACIONS DE LLIBRES

3.3.1 Descripció
Les presentacions de llibres no acostumen a ser activitats de gran èxit de públic,
sobretot quan es tracta d’autors poc coneguts i que no són d’Olesa. Però
nosaltres mai diem que no a una proposta literària! Ens agrada que els llibres es
presentin a les biblioteques, i tenim la sort que la producció local és com un
degoteig que no para i que fa que, moltes vegades, la biblioteca s’ompli a vessar
per conèixer les novetats presentades pels nostres escriptors i escriptores.
Tanmateix cal apuntar que les limitacions d’aforament, amb pandèmia i sense,
fa que molts autors es decantin per altres espais més grans per a les
presentacions de llibres.
Forma de prestació: prestat de forma directa
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foments de la lectura

• Posar en valor els talents literaris i científics del municipi

Foment de la cultura

• Millorar la col·lecció local amb la introducció de nous títols

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

21 abril

Almateràpia, d’ Encarna Delgado.
Org. Dones i Progrés
Señora y Alfa, de Pepa Fraile

Adequació de l’espai Lletra Ballarina

16 juny

La infermera del desierto, de Jorge
Molinero. Organitza ACAPS

Adequació de l’espai Lletra Ballarina

21 juny

Parlem amb... Eva Baltasar. Org. amb
Òmnium Cultural
Buen Camino, de Pere Puig

Auditori de la Casa de Cultura

Calladeta no estàs més guapa (Dia
Contra la Violència de Gènere). Org.
Dep. Igualtat

Adequació de l’espai Lletra Ballarina

28 abril

5 novembre
24 novembre

Adequació de l’espai Lletra Ballarina

Adequació de l’espai Lletra Ballarina

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
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3.3.2 Resultats
Participants
Participants
Almateràpia

21

Señora y Alfa

15

La infermera del desierto, de Jorge Molinero. Organitza ACAPS
Parlem amb... Eva Baltasar. Org. amb Òmnium Cultural

10
34

Buen Camino, de Pere Puig

6

Calladeta no estàs més guapa (Dia Contra la Violència de Gènere).
Org. Dep. Igualtat

7

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Quantitat de presentacions
Quantitat d’assistents
Satisfacció dels usuaris (0-6)

6
93
5

3.3.3 Costos
Capítol I
Presentacions de llibres
3.067,00

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
3.067,0
0
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3.4

HORES DEL CONTE

3.4.1 Descripció
Les hores del conte són el “producte estrella” de les biblioteques. També de la
nostra. L’assistència a aquesta activitat de públic familiar sovint ens feia morir
d’èxit.
La majoria de les hores del conte programades el 2021 s’han dut a terme a
l’Auditori de la Casa de Cultura, ja que donades les restriccions en els aforaments
a la biblioteca hi hagués pogut venir molt poca gent.
Fer-ho a l’Auditori ens ha permès poder oferir aquesta activitat a com a mínim 40
persones. El nombre d’assistents ha anat augmentant a mida que millorava la
pandèmia i que les restriccions eren menors.
Programem hores del conte de dos tipus: les recomanades a partir de 4 anys
(HC), i les hores del conte per a petits lectors (PL). Durant el 2021 ambdós tipus
han requerit inscripció prèvia.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Específics
Fomentar la lectura i la imaginació en els
infantils

• Donar a conèixer el fons de literatura infantil de
la biblioteca

Propiciar la participació en activitats en
família

• Programar hores del conte per a diferents
edats

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat

Metodologia

15 febrer

PL, amb la Sandra Rossi

Adequació de la sala 3

19 febrer

HC, amb la Sandra Rossi

Auditori

12 març

No m’expliquis contes, amb Lídia Clua

Sala infantil

15 març

PL, amb la Mon Mas

Adequació de la sala 3

9 abril

HC, amb la Sandra Rossi

Auditori

12 abril

PL, amb la Sandra Rossi

Adequació de la sala 3

17 maig

PL, amb el Santi Rovira

Adequació de la sala 3

Biblioteca Santa Oliva. Memòria 2020
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21 maig

Contes arrugats, amb Patricia McGill

Bibliolilà

14 juny

PL, amb la Mon Mas

Adequació de la sala 3

22 juny

HC especial Festa Major, amb la Fal·lera
Olesana
HC, amb la Cia. Umpalumpa
PL Més que contes, Mercè Martínez
HC, amb la Cia. Umpalumpa
PL Sherezade Bardají
HC, amb la Cia. Umpalumpa
HC, Cia Patawa
Contes, sons i cançons, Mercè Martínez
HC, Cia Patawa
Contar, cantar i... jugar! Mercè Martínez
Contes de pa amb vi i sucre, amb Gina Clotet
PL Santi Rovira
HC, Ada Cusidó
HC, Sherezade Bardají
PL, Sherezade Bardají
PL, Sherezade Bardají
Conte musica, EMM
Hora del conte científica, amb Luciferasses
HC, amb la Pallasa Priska
Storytime, Kids’nUs
PL, amb Shere Bardají
Paraula d’una nena negra, amb Maisa Perk

Adequació espai lletra ballarina

2 juliol
5 juliol
9 juliol
12 juliol
15 juliol
16 juliol
19 juliol
23 juliol
26 juliol
5 set
13 set
17 set
1 octubre
25 octubre
11 nov
15 nov
16 nov
26 nov
27 nov
9 des
17 des

Sala infantil
Adequació de la sala 3
Sala infantil
Adequació de la sala 3
Sala infantil
Sala infantil
Adequació espai petits lectors
Sala infantil
Adequació espai petits lectors
Plaça de les Fonts
Adequació de la sala 3
Sala infantil
Auditori
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3
Sala infantil
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3
Auditori

Algunes hores del conte han estat assumides per altres Departaments, per a la
commemoració de determinades celebracions del calendari: Departament
d’Igualtat, Departament de Salut Pública, Departament de Diversitat i
Cooperació.
A més, el mes de juliol vam programar hores del conte per als casals d’estiu,
conjuntament amb el Departament d’Ensneyament.
També vam programar una hora del conte musicada amb el suport de l’Escola
Municipal de Música.
Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.4.2 Resultats
Participants
Participants
Contes
Hores del conte per Nadons

558
200
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El 2021 hem fet 31 hores del conte amb un total de 758 assistents
aproximadament.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Constància en l’assistència de les famílies
Qualitat de les hores del conte programades (0-6)
Quantitat d’assistents
Grau de satisfacció dels usuaris (0-6)

100% constància
6
758
6

3.4.3 Costos
La programació de les hores del conte ha suposat un cost total de 2.350,00 € de
la partida pressupostaria de la biblioteca.

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

Hores del conte
3.067,00

2.350,00

5.417,00

Biblioteca Santa Oliva. Memòria 2020
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3.5

BIBLIOLABS

3.5.1 Descripció
Els BiblioLabs són un projecte impulsat per la Gerència del Servei de
Biblioteques amb l’objectiu de donar 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.
Els BiblioLabs
àmbits:
o
o
o
o

que s’ofereixen a les biblioteques corresponen a quatre grans
Científico-social
Tecnològic
Artístic
Literatura i escriptura

Forma de prestació: prestat de forma directa
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Foment del coneixement científic,
tècnic i artístic

• Programació de tallers per a públic familiar basats en la
sensibilitat artística

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

19 abril

Taller Univers Quarck. Com funciona
un coet
Taller Univers Quarck. Com funciona
un coet
Materials
ecològics
per
a
construccions professionals, a càrrec
de Masterfad
Materials
ecològics
per
a
construccions professionals, a càrrec
de Masterfad
Taller d’il·lustració, amb Marta Font
(Projecte Teixint Creacions)
Fem sabons naturals, a càrrec de
BioEduca
Taller de joiera, amb Estefania
Bautista (Projecte Teixint Creacions

Adequació de la sala 3

20 abril
21 setembre

22 setembre

23 setembre
9 octubre
23 octubre

Adequació de la sala 3
Virtual

Virtual

Adequació sala 3
Adequació sala 3
Adequació sala 3
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5 novembre
20 novembre

Dones científiques, a càrrec de
Luciferasses
Taller de ceràmica, amb Marta
Comellas
(
Projecte
Teixint
Creacions)

Adequació sala 3
Adequació sala 3

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.5.2 Resultats
Participants
Participants
Taller Univers Quarck Com funciona un coet
Materials ecològics per a construccions professionals, a càrrec de
Masterfad
Taller d’il·lustració, amb Marta Font (Projecte Teixint Creacions)
Fem sabons naturals, a càrrec de BioEduca
Taller de joiera, amb Estefania Bautista (Projecte Teixint Creacions
Dones científiques, a càrrec de Luciferasses
Taller de ceràmica, amb Marta Comellas ( Projecte Teixint Creacions)

24
90
9
17
10
16
20

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Varietat de temàtiques treballades
Quantitat de bibliolabs programats
Quantitat d’assistents
Quantitat de persones en espera
Qualitat de les propostes (0-6)
Grau de satisfacció dels usuaris (0-6)

100% variat
7
186
?
6
6

3.5.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

BiblioLabs
3.067,00

950,00

4.017,00
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3.6

EXPOSICIONS

3.6.1 Descripció
La biblioteca no té un espai expositiu pròpiament dit, però mirem d’integrar-les
en l’espai de circulació dels usuaris.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar el coneixement de diversos temes
científics, històrics i culturals

• Oferir un espai expositiu alternatiu

Activitats desenvolupades
Aquest any hem acollit 10 exposicions.
El projecte Teixint Creacions ha inclòs també una exposició virtual per a
cadascuna de les disciplines artístiques.
A part d’aquestes, s’han fet exposicions bibliogràfiques de diverses temàtiques
al llarg de l’any, coincidint amb la commemoració de dies especials (Dia de la
Dona, Dia del Medi Ambient, Setmana de la lactància materna, etc.)
Calendari

Activitat

Metodologia

15 – 28 febrer

Teixint creacions – poesia – Carla Grima

Expositors reixats

15 – 30 març

Teixint creacions – il·lustració – Marta Font

Expositors reixats

15 – 30 abril

Teixint creacions – art floral – Fàtima Valldeperas

Expositors reixats

17-29 maig

Poesia Visual, d’Amkiel

Treballs de petit format

17-29 maig

Teixint Creacions – joieria – Estefania Bautista

Expositors de vidre

2 – 22 juny

Vida amb ulls d’infants, contes per canviar el món.
Premi Pilarin Bayés
Teixint Creacions – ceràmica – Marta Comellas
Expositor de les meravelles
Poemari fotogràfic
FreeByrds

Roll-ups

14 – 30 juny
2 – 30 agost
1 – 30 setembre
15 – 30 octubre

Expositors de vidre
Roll-ups
Revisters
Gran format

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
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Participants
Establir l’impacte de les exposicions és complicat, ja que no tenim per manera
de comptabilitzar quantes persones les han vistes.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Quantitat d’exposicions
Varietat temàtica
Quantitat d’entitats organitzadores
Qualitat del material exposat (0-6)

10
75% varietat
2
5

3.6.2 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

Exposicions
3.067,00

3.067,00
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3.7

ACTIVITATS AMB LES ESCOLES I INSTITUTS

3.7.1 Descripció
En aquest apartat enumerem i valorem les activitats que oferim als centres
educatius del municipi. Ho fem mitjançant el Catàleg de Serveis a les Escoles
gestionat pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa.
Totes les accions estan relacionades amb la lectura, ja sigui a través d’un tema
o d’un autor com a fil conductor.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Apropar la biblioteca als nenes i
nenes en edat escolar obligatòria

• Fomentar l’hàbit de la lectura
• Fomentar l’ús del català a través del joc
• Mostrar que la biblioteca és un espai d’aprenentatge,
de diversió, de socialització...

Activitats desenvolupades
Les activitats realitzades el 2021 han sigut aquestes:
Calendari

Activitat

Metodologia

Febrer i març

Anem a la biblioteca P5

Visites escolars per a alumnes de P5 i de 3r de primària.
En una primera part de la visita s’explica, mitjançant un joc,
el funcionament de la biblioteca. La segona part és un
conte, per als més petits, a càrrec de Pau Tarruell, i un
conte il·lustrat per als de 3r, a càrrec de Montse Cascante

Anem a la biblioteca 3r

Febrer- març

Club de Lectura Jove
(1r i 2n d’ESO)

Des de la biblioteca proposem la dinamització de les
lectures obligatòries de 1r o 2n de la ESO. Cada sessió
compta amb dues parts: una primera activitat per trencar
el gel i relacionada directament amb el llibre, i una segona
part de reflexió sobre algun dels temes destacats. Aquesta
segona part la dinamitza el personal de la biblioteca en
col·laboració amb un expert extern al nostre servei

Febrer
març

Som Viquipèdia
(6è, 1r ESO i 1r BATX)

Les sessions de formació es realitzen a l’aula d’informàtica
de cada centre. Dues persones de la biblioteca es
desplacen i fan una sessió de formació dividida en dos
blocs:
-Explicació del recurs.

Maig

-
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Març

La senyora dels llibres
(2n)

Abril

Un cel ple d’estrelles
(P2)
Qui som, què t’oferim
(3r ESO)

Abril

Abril

Petits Brossians
(4rt)

Maig

Tirallongues de Rodari
(3rt)

Abril

Qui som, què t’oferim
(3r ESO)

- Pràctica: bateria de preguntes a les que cal donar
resposta mitjançant la informació facilitada per la
Viquipèdia
Activitat per commemorar el dia 8 de març. El que oferim
des de la biblioteca és una sessió de 45 minuts on
expliquem el conte La senyora dels llibres. La història,
basada en fet reals, ens parla d’una bibliotecària que va
amb la seva euga per les muntanyes per tal de dur els
llibres a les famílies que viuen lluny dels pobles.
Expliquem breument la vida de deu dones, fent servir els
llibres de la col·lecció Petita & gran, de l’editorial Alba.
Durant una estona els nens i nenes miren per parelles els
contes, i finalment, els demanem que escriguin en unes
targetes adjectius que defineixin alguna dona important de
la seva vida: amigues, professores, veïnes, mares, la
senyora de la fleca que ens ven el pa cada dia...
Activitat de descoberta de la biblioteca per als nens i nenes
de les llars ‘infants.
Visites escolars on a través del joc, aprendrem a buscar
llibres i informacions concretes. I donarem la volta a alguns
mites: a la biblioteca no s’hi troba res, les bibliotecàries són
molt antipàtiques, no podem fer treballs en grup...
Activitat per conèixer la vida i la obra de Joan Brossa.
Expliquem un conte, fem un joc per relacionar poemes
visuals i els seus títols i finalment, cada alumnes farà la
seva pròpia poesia visual amb la A com a punt de partida.
Activitat pensada per al centenari del naixement de Gianni
Rodari. A través d’una carta, Rodari ens proposa jugar
amb les lletres del seu cognom. Amb això com a punt de
partida, coneixerem la seva vida i la seva obra, aprendrem
paraules i farem servir els mateixos recursos literaris que
utilitzava ell per als seus contes: rodolins, jocs de paraules,
etc.
Visites escolars on a través del joc, aprendrem a buscar
llibres i informacions concretes. I donarem la volta a alguns
mites: a la biblioteca no s’hi troba res, les bibliotecàries són
molt antipàtiques, no podem fer treballs en grup...

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
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3.7.2 Resultats
Participants
Participants
Participants totals

1.482

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Accions dutes a terme
Participants
Repetició de peticions per part dels centres escolars
Dificultats ens l’organització (0-6)
Grau de satisfacció dels usuaris (0-6)

9
1.482
100%
3
5

3.7.3 Costos
Activitats
amb
escoles i instituts

les

Capítol I
6.134,00

Capítol II
876,00

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
7.010,00
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3.8

ALTRES ACTIVITATS

3.8.1 Descripció
El que anomenem “altres activitats” són aquelles accions que no podem incloure
en cap altre categoria però que també tenen el seu lloc en la nostra programació
anual.
Són activitats molt importants per nosaltres, ja que la majoria neixen de la
col·laboració amb entitats socials i culturals del municipi a les que ens sentim
molt lligades.
D’altra banda, hi ha la participació en diversos grups de treball:
- Grup de treball comarcal de comunicació
- Grup de treball comarcal de col·lecció local
- Grup de treball comarcal de sales infantils
- Grup de treball comarcal de conductors de clubs de lectura
- Grup de treball de Xarxa del prestatge virtual d’esports
Forma de prestació: prestat de forma directa
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Diversificar l’oferta de la biblioteca

• Oferir un espai d’acció cultural a la biblioteca
• Donar la possibilitat a entitats per fer activitats culturals

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

27 febrer

Formació Viquipèdia per a les entitats
olesanes
Micro vs Pluma. Org. amb Dep.
Joventut
CONTA’M

Format virtual. Formació duta a terme pel
personal de la biblioteca
Adequació de la Lletra Ballarina

Tast de ratafies (Parcs i Biblioteques,
Montserrat – Naturalment)
Taller Sons de Montserrat (Parcs i
Biblioteques,
Montserrat
–
Naturalment)
Taller de reciclatge i màgia

Adequació de la sala 2 de la Casa de Cultura

23 abril
Dissabtes
d’abril
30 abril
4 maig

7 maig

Adequació de la sala 3

Adequació de la Lletra Ballarina

Adequació de la Lletra Ballarina
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14 maig
17 – 21 maig
8 juny
29 octubre
Oct. . des.
24 novembre
25 novembre

Presentació del projecte d’ampliació de
la biblioteca
Bibliolilà (activitats amb EMM, Arts i
Oficis, Servei de Benvinguda)
Projecció d’Otello
Projecció de Rigoletto, amb Albert
Galceran
Escacs per a nens i nenes (1 dissabte
al mes)
Enigmes, laboratori dels clàssics per a
nens i nenes
Grup d’Ajuda Mútua, org. El Globo Azul

Auditori Casa de Cultura
Espai Bibliolilà
Adequació de la Lletra Ballarina
Adequació de la Lletra Ballarina
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3
Adequació de la sala 3

Destinataris
Conjunt de ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.8.2 Resultats
Participants
Formació Viquipèdia per a les entitats olesanes
Micro vs Pluma. Org. amb Dep. Joventut
CONTA’M
Tast de ratafies (Parcs i Biblioteques, Montserrat – Naturalment)
Taller Sons de Montserrat (Parcs i Biblioteques, Montserrat –
Naturalment)
Taller de reciclatge i màgia
Presentació del projecte d’ampliació de la biblioteca
Bibliolilà (activitats amb EMM, Arts i Oficis, Servei de Benvinguda)
Bibliolilà (activitats amb EMM, Arts i Oficis, Servei de Benvinguda)
Projecció d’Otello
Projecció de Rigoletto, amb Albert Galceran
Escacs per a nens i nenes (1 dissabte al mes)
Enigmes, laboratori dels clàssics per a nens i nenes
Grup d’Ajuda Mútua, org. El Globo Azul

Participants
19
18
9
10
14
19
25
20
20
12
30
8
6
15

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Varietat temàtica de les activitats
Quantitat d’activitats programades
Quantitat de participants presencials

100% variat
14
225
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Grau de satisfacció dels usuaris (0-6)

5

3.8.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

Altres activitats
6.134,00

1.224,00

7.358,00
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1

Instàncies, trucades i visites

El servei de biblioteca pública no és receptor de cap tipus d’instància, però sí de
trucades i visites. Les trucades no les tenim comptabilitzades.
El resum de dades d’ús i la seva evolució dels darrers tres anys mostra com la
COVID-19 va ser devastadora però com, mica en mica, les biblioteques
públiques ens anem recuperant. Les dades del 2019 encara queden lluny, però
treballem per acostar-nos-hi.

Visites presencials
Visites al web de la biblioteca (inclou blogs, no inclou Xarxa local)
Préstecs
Exemplars prestats
Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)
Ús del servei d'Internet i Ofimàtica (usuaris diaris acumulats)
Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats)
Usuaris actius
Assistents a activitats amb inscripció
Assistents a activitats sense inscripció
Alumnes assistents a visites escolars

2019
96.798
5.786
40.988
12.501
13.934
4.560
6.443
3.830
1.932
2.692
1.783

2020

2021
59.946
7.142
43.209
12.128
13.271
2.282
3.805
2.904
699
1.056
1.761

37.978
7.222
30.465
9.974
8.926
1.863
2.142
3.223
724
3.207
1.309

Si mirem les mitjanes per dia de servei, veiem que cada dia han passat de mitjana
per la biblioteca 216 persones, que 48 han fet ús del servei de préstec i que s’han
realitzat, de mitjana 156 préstecs diaris.
El cost total de l’atenció a l’usuari i la recerca d’informació i bibliografia és el
següent:
Instàncies, trucades i
visites

Capítol I
101.216,75

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
101.216,75
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4.2

Expedients i tràmits

Els tràmits principals que s’hi realitzen són la cerca d’informació (no
comptabilitzada), els préstecs i els préstecs interbibliotecaris.
La generació d’expedients és derivada de:
- La contractació d’activitats
- L’adquisició de documents i material
- La sol·licitud de subvencions.
Els expedients generats pel servei estan incorporats a la memòria del
departament de Cultura, tot i que des del mes de juny la tramitació dels PD’s es
fa des de la biblioteca.
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya

Econòmica- RRHH
En espècie (SAB)
Econòmica (OSIC)

41.445,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
55.445,00 €

Total Subvencions Rebudes
Despeses 2
2021
O

P

E

Descripció

51

3321

20900

CULTURA-B-CÀNONS.
CULTURA-B-ORDINARI
INVENTARIABLE
CULTURA-B-PREMSA,
LLIBRES I ALTRES PUBLI.
CULTURABI PROPAGANDA

NO

51

3321

22000

51

3321

22001

51

3321

22602

51

3321

22606

CULTURA-B-REUNIONS I CONFERÈNCIES

51

3321

22699

CULTURA -B-DESPESES DIVERSES

REVISTES,
PUBLICITAT

51Q08

3321

62300

51Q08

3321

62500

Crèdits
totals

Oblig.
Reconeg.

500,00

500,00

0,00

200,00

200,00

243,54

100,00

563,17

705,92

300,00
6.200,00
2.000,00

Total CAP II
CULTURA-MAQUINÀRIA,
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
CULTURAMOBILIARI
I
BIBLIOTECA

Crèdits
inici
als

ESTRIS

Total CAP VI

300,00

471,90

6.279,99

5.368,43

2.000,00

266,59

9.300,00

9.843,16

7.056,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resum de despeses de Biblioteca per capítols:
Capítol I

134.955,62 €

Capítol II

7.056,38 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

142.012,00 €

Cal tenir en compte que únicament contemplem la part de cap. I pagada directament per l’Ajuntament. En
el cas de la biblioteca una part és assumit directament per la Diputació de Barcelona.

2

No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes.
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* La diferència entre el pressupost del que disposàvem i la despesa final és degut a les subvencions rebudes
per part de la Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de fons documental. La concessió de la subvenció
no estava resolta en el moment de l’elaboració dels pressupostos.
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