MEMÒRIA 2019
BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
CASTELLDEFELS

La memòria que presentem a continuació reflexa les dades d´ús i funcionament de la
biblioteca el passat any 2019.
Està estructurada en 4 parts:
1. Presentació: dades 2019 i aspectes més destacables.
2. Quadre resum de les dades basat en el quadre de comandaments del
ClickView: espais i edificis, dades i indicadors bàsics, accessibilitat, orientació a
l’usuari, anàlisi col·lecció i ús biblioteca i evolució 2016-2019.
3. Pla d’actuació 2019 vinculat amb les dades i fets de l’any .
4. Conclusions i visió de futur (pla d’actuació 2020).
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1. Presentació:
Dades 2019

Una infografia per presentar a la ciutadania els resultats obtinguts per la biblioteca aquest any
2019.
D’aquí s’extreuen les tres principals línies de treball de la biblioteca:
-

Col·lecció: 71.134 documents, dels quals 4.716 són nous d’aquest any 2019:
o 70 adquisicions per cada 1.000 habitants.
o 3.7% de creixement de la col·lecció.
o Elevat rendiment de la col·lecció: hem fet 124.131 préstecs, un 48% de la
col·lecció, si ens fixem sols amb el fons incorporat al darrer any (2018) aquest
percentatge puja al 87%.
o La ràtio de préstec per document del 1.7.

-

Activitats: 760 activitats programades amb 20.417 participants, d’entre elles cal
destacar 63 clubs de lectura, 260 tallers i 185 sessions de 15 minuts comptats.

-

Visitants: 204.373 visites, amb els següents usuaris acumulats: 34.826 al servei de
préstec, 9.643 al servei d’Internet i + i 24.033 al WIFI. (serveis on es demana el carnet
de la biblioteca).

-

Usuaris únics: 10.461, un 29% del total de socis de la biblioteca.
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2. Quadre resum de les dades (quadre comandaments del ClickView)
Edifici i espais
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Dades bàsiques

A destacar:
-

55% de la població de Castelldefels te el carnet de la biblioteca, la mitjana en
poblacions semblants es del 48%.
204.373 visites presencials aquest 2019, augmentant respecte als anys anteriors, en
4.259 persones, un 2.1 més.
124.130 préstecs: un lleuger augment respecte a l’any anterior i que trenca amb una
dinàmica de baixada d’anys anteriors, tot i que l’augment es petit, un 1.4 en total,
representa un augment i un canvi de tendència. L’augment prové bàsicament del
format llibre que guanya 3.740 préstecs respecte l’any anterior, i que permet aquest
augment tot i la baixada del material audiovisual en general.
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A destacar:
-

-

El % de la col·lecció que ha sortit en préstec, un 48%, la mitjana de biblioteques amb
una població semblant és del 36%, hi ha per tant, un molt bon rendiment de la
col·lecció.
Creixement de la col·lecció al 2019 d’un 4% molt per sobre de la mitjana (un 1%).
Nombre total d’activitats programades, 539 propostes, davant la mitjana de 144. (En
aquestes 556 no s’inclouen les visites escolars i altres propostes que si s’inclouen en el
total d’activitats citades anteriorment). Un 7%, davant la mitjana del 3%, d’usuaris que
venen a la biblioteca assisteixen a activitats de dinamització cultural.

Evolució de les dades 2017-2019

Observem les següents tendències:
-

-

Total usuaris inscrits: es manté el nombre d’usuaris inscrits i pel que fa als nous carnets
mantenim també una xifra sostinguda durant els darrers tres anys. En aquests
moments un 48% de la població és soci/a de la biblioteca i un 29% ha estat actiu en
algun dels tres serveis on es demana el carnet (préstec, WIFI o Internet i +) un total de
10.472 usuaris únics. Aquí caldria afegir els usuaris que venen a activitats i que aquest
any 2019 hem pogut quantificar: 801 usuaris en les activitats d’adults i 1.102 usuaris
de les activitats familiars (usuari infantil més acompanyant adult).
Augment en les visites presencials, un 2.1% respecte anys anteriors. Un augment
sostingut en el temps i que s’observa en els darrers anys.
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Pel que fa a usuaris únics, aquest any 2019 hem tingut 10.431 usuaris únics:

-

-

Veiem com certs serveis estan dominats per certs grups d’usuaris:
El servei de préstec: el grup d’adults 40-64 anys representen el 36% i el grup 5-14 anys
el 24%, la suma dels dos grups son el 60% del total.
El servei d’Internet i +, els grups de 5-14 anys representa el 29%, suposem que per tota
la cerca d’informació per fer treballs de l’escola i per jugar i el grup d’adults 40-64 un
28%, total un 57%.
El servei de WIFI està dominat totalment pel públic adolescent, de 15 a 24 anys que
representa el 43.3% del total.
3. Pla d’actuació 2019 i resultats obtinguts

Línies estratègiques i objectius plantejats durant el 2019 i accions que s’han dut a terme per
poder-los assolir:
Línia estratègica 1: Crear comunitat, arrelant la biblioteca al municipi, fomentant la
participació dels ciutadans i apropant-la a nous públics.


o

Objectiu estratègic 1.1: Augmentar el públic usuari entre els joves, per tal que
s’impliquin i trobin el seu lloc, més enllà d’una aula d’estudi.
Accions:
Engegar un nou club de lectura que inclogui els joves de 12 a 14 anys.
Durant aquest 2019 hem engegat un nou club de lectura per a joves de 12 a 14
anys, per nosaltres era la continuació natural dels clubs de lectura infantils i
donava solució de continuïtat a aquells joves que encara eren massa petits per
incorporar-se al club dels experts, però no els volíem deixar sense proposta de
lectura.
En aquest cas la proposta s’ha decidit que la porti directament una booktuber
coneguda, la Mixa, que ha estat assistent a la nostra tertúlia dels experts;
aquesta vessant de la moderador d’experta en noves tecnologies ha donat un
plus al grup i en aquests moments està complet amb 15 joves que assisteixen
mensualment a la tertúlia.
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o

Programar activitats que puguin atraure els joves en la línia de les últimes
innovacions tecnològiques i la filosofia “maker”(robòtica, impressió 3D...),
aquestes propostes s’han programat dins de les propostes del catàleg
BiblioLab, amb un èxit desigual, en general les propostes pels adolescents ens
costen d’omplir, els nostres canals de difusió i promoció no son els seus i el
boca-orella amb ells no funciona, les propostes per els nois i noies de 12-14
anys han funcionat millor.



Objectiu estratègic 1.2: Definir nous continguts virtuals i que aquests tinguin
més visibilitat.

Accions:
o Renovar la imatge de la web de la biblioteca en la línia de les altres webs
municipals de cultura.
Nova web, en consonància amb les noves web de Castelldefels Cultura i el
Teatre Plaza. Durant el 2019 hem estat treballant per la posada en
funcionament, però malauradament encara no està operativa i ho estarà al
llarg del 2020. Serà una nova pàgina web que anirà en consonància amb la
resta de webs de cultura de l’Ajuntament de Castelldefels, pel que fa el
disseny com algunes de les funcionalitats, millorarà el disseny de l’actual amb
un estil més modern i pràctic amb noves funcionalitats d’agenda i d’inscripció
d’activitats, entre d’altres. També disposarà d’un web més visual i intuïtiu,
amb una part fixe en català i castellà. Mantindrem l’esperit actual pel que fa a
publicació de noticies i novetats però amb un aire més modern i proper, i per
suposat, el disseny seguirà sent 100% adaptable al mòbil.

o

Posar en marxa la xarxa social Instagram.
Al mes de novembre del 2019 s’ha posat en marxa la xarxa Instagram amb la
idea d’apropar-nos a un públic més jove i amb un caràcter més informal. La
proposta amb aquesta xarxa son stories, quan el contingut té caducitat,
stories fixes quan el contingut és interessant durant un temps però no té tant
de pes com a formar part del mur de publicacions, o bé ens interessa
classificar-ho i notícies quan la imatge/vídeo visualment és atractiva i/o la
informació es perllonga en el temps. El contingut son bàsicament
recomanacions joves combinant curació de continguts (influencers) i de la
e-biblio, posant èmfasi en recopilar material de bookstagramers i d'altres
influencers
que
treballen
amb
aquesta
franja
d'edat.

o

Definir una política de xarxes socials: amb la incorporació del perfil
d’Instagram calia definir quina política / públics faríem servir per cada una de
les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), web i biblioteca virtual amb
la idea principal de no repetir continguts sinó que cada una de les xarxes tingui
un perfil propi i públic específic. Aquesta política s’ha fixat en un document
d’ús intern.

Memòria Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Castelldefels. 2019

Pàgina 8



o

Objectiu estratègic 1.3: Incrementar els nous socis, apropant la biblioteca a
nous sectors.
Accions:
Programar més activitats a la plaça de la biblioteca de cara a tenir més
visibilitat i d’aquesta manera arribar a nou públic.
Aquest any 2019 hem continuat fent a la plaça exterior de la biblioteca les
propostes de celebració de l’aniversari, Sant Jordi i Castanyada; aquesta
darrera en col·laboració amb la Regidoria de Cultura. L’afluència de públic es
molt alta i ens dona l’oportunitat d’apropar-nos a públics que tradicionalment
no venen a la biblioteca i poder donar una major visibilitat al servei.

o

Nombre nous socis: aquest any 2019 hem fet 1.890 nous socis, una xifra molt
semblant a anys anteriors... arribem a un total de 36.525, un 54% de la
població. Els tres darrers anys el nombre d’usuaris nous s’ha mantingut molt
estable, al voltant de les 1.900 noves altes.

o

D’aquests 36.525 socis, 10.461 han estat actius durant l’any 2019 en algun dels
serveis que requereix l’ús del carnet (préstec, WIFI o Internet i +), un 29% del
total.
Pel que fa al préstec cal destacar dos grups, per una banda els adults de 40 a
64 anys que representen el 37.3% d’usuaris inscrits, el 25.3% de noves altes i el
41.25% dels usuaris del servei de préstec i els infants de 5 a 14 anys, amb un
15.5% d’usuaris inscrits, un 23% d’altes i un 18.5 d’usuaris del servei de
préstec; aquests dos grups sumats fan el 52% del total d’usuaris inscrits i
representen el 59% dels usuaris de préstec.
Pel que fa a la WIFI el grup més representat son els joves de 15 a 24 anys, amb
un 52% del total i a Internet i + els adults (40-64 anys) amb un 40.7% del total.
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En la gràfica veiem que els usuaris que presenten un índex major d’ús en el darrer any son els
petits lectors i els infants.
o

Redefinir el protocol de benvinguda als nous socis, tant pel que fa la
informació que s’explica com el que es dóna en format paper.
Línia de treball no iniciada.

o

Bibliorepte 2019, després de la bona acollida que va tenir aquesta proposta a
l’any 2018, enguany d’octubre 2019 a l’abril 2020 hem decidir repetir-la, fent
més senzill el procés i renovant la imatge.



Objectiu estratègic 1.4: Cercar línies de treball per potenciar la participació
d’usuaris i de la ciutadania en el servei.

o

Accions
Buscar mecanismes de participació dels usuaris per a saber les temàtiques que
interessen per a les activitats de la biblioteca.
Aquest any a banda de les enquestes que s’envien via correu electrònic a totes
les persones que assisteixen a activitats amb inscripció prèvia (amb un índex
de resposta al voltant del 35%) hem incorporat també l’enquesta en paper per
respondre físicament al sortir de l’activitat per així augmentar el nombre de
respostes i també les enquestes genèriques per saber altres tipus d’activitats
interessants i recollir informació sobre altres horaris possibles.

Línia estratègica 2: Fomentar la transversalitat de la biblioteca com a servei per a
extreure el màxim potencial del fet de treballar amb d’altres agents.


o



Objectiu estratègic 2.1: Donar a conèixer la biblioteca i la seva potencialitat de
servei a la resta de l’administració local.
Accions:
Facilitar tota la informació, tan en paper com en digital, del que es fa a la
biblioteca als diferents departaments de l’Ajuntament i entitats
col·laboradores. En aquesta línia s’ha treballat estretament amb comunicació
per tal de que tota la informació relativa al funcionament de la biblioteca arribi
a totes les àrees, sobre tot la relacionada amb la gestió d’espais i el seu
funcionament com en la inclusió de la nostra programació en programacions
transversals.
Objectiu estratègic 2.2: Recerca de sinergies de la mateixa administració, tant
a nivell local com a nivell supralocal.

Accions:
o Tenir en compte les noves línies de treball dels diferents departaments de
l’Ajuntament, així com seguir amb els programes estables:
A destacar el treball fet amb els següents agents:
Participació grups de treball supramunicipals: Pla d’igualtat, Tinença d’alcaldia
de drets i ciutadania ...

Memòria Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Castelldefels. 2019

Pàgina 10

COMSalut: participació activa de la biblioteca en grup COMSalut format per
professionals de la salut, educació, gent gran, cultura.... i que te com a objectiu
la salut comunitària: un conjunt de prestacions, actuacions i serveis destinats a
millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques,
psicològiques i socials. Les seves bases són el treball en xarxa i la
intersectorialitat. Aquest any 2019 hem començat amb la inclusió de les
activitats de la biblioteca en el mapa d’actius i hem participat en 3 reunions
per coordinar accions.


Objectiu estratègic 2.3: Potenciar el treball en xarxa cercant nous actors que
apropin nous públics i potenciant determinats sectors del fons bibliogràfic.

Accions:
o Engegar un projecte propi de ciència ciutadana en col·laboració amb l’ICFO
(Institut de Ciències Fotòniques). Dins del projecte BiblioLab aquest any 2019
hem desenvolupat un projecte amb l’ICFO i amb la col·laboració del CRP per
engrescar als alumnes de secundària de Castelldefels.
Es tracta de l’aplicació Nigh&Up https://nightup.icfo.eu/desktop, un projecte
de ciència ciutadana que te com a objectiu avaluar la possibilitat d’obtenir
informació científica fiable sobre la pol·lució lumínica a través del mòbil
personal. Aquest any 2019 hem elaborat la fase 1 del projecte: la creació de la
plataforma digital i els materials de difusió i formació a nivell de biblioteca i
escoles.
o

o

o

o

Crear una eina d’avaluació i control del fons que ingressa i el seu ús,
incorporem dins de la política de col·lecció de fons aquesta eina d’avaluació i
control que ens permet per una banda tenir un control de tot el que s’ingressa
al fons (excepte donacions) per número de CDU i avaluar el seu posterior
rendiment.
Repensar la política de col·lecció pel que respecte la secció de música i cinema.
Pensem que cal fer un replantejament en aquest fons, les xifres actuals de
préstec així ens ho demanen i l’estratègia que seguirem serà la de les
especialitzacions. Partint del bon rendiment de les especialitzacions actuals en
cinema (documentals i cinema familiar), aquest 2019 hem començat a
preparar una especialització de cinema basada en una filmografia bàsica que
estarà disponible per aquest 2020 i que en funció del seu rendiment...
voldríem també fer a la secció de música.
Reconvertir el fons especial de Racó de pares a Famílies i + seguint directrius
de la Gerència de biblioteques s’ha reconvertit el racó de pares en racó de
famílies i + per incorporar noves tipologies de famílies, hem aprofitat per
canviar també les icones.
Donar una segona oportunitat a les novetats abans de guardar-les directament
a prestatgeria i avaluar si aquest canvi es tradueix en una major visibilitat i un
major préstec. Les novetats de coneixements que surten el dia 15 de cada mes
tenen una sortida diferent segons la seva tipologia, les novetats que físicament
es situen a 2a planta des del mes d’abril del 2019 tenen una segona
oportunitat d’exposició abans de passar a prestatgeria i hem comprovat, que
d’aquesta forma, tenen un índex de préstec més alt que abans.
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o

2015
2016
2017
2018
2019

La potenciació del fons bibliogràfic ens ha ajudat a mantenir en un bon nivell
els préstecs 2019: 124.131 documents, i que el suport llibre creixi respecte als
anys anteriors, com veiem a la gràfica.

Llibres
prestats
103.997
97.287
90.930
92.193
97.462

Variació
llibres
-6.710
-6.357
+1.263
+3.740

CDs prestats

DVD prestats

6.326
5.206
3.833
3.000
3.020

36.085
29.644
19.493
16.906
15.752

En general ha augmentat el préstec llibre des del 2017, gràcies a una aposta
forta, econòmicament parlant, per la compra de fons nou, la potenciació
d’exposicions i centres d’interès i la vinculació del fons amb les activitats.
Baixa, com passa en general, el préstec de la música i els DVD, en aquests
moments estem prestant menys de la meitat respecte al 2015, també es cert
que en comprem menys, però també els canvis en el consum cultural i les
plataformes de streaming expliquen aquesta davallada.
Cal destacar l’esforç en exposició de fons en centres d’interès, aquest any 2019
s’han realitzat 77 en diferents llocs de la biblioteca i lligats a dies
internacionals, efemèrides...
Línia estratègica 3: Convertir la biblioteca en equipament de proximitat per a tota la
ciutadania.


Objectiu estratègic 3.1: Establir un pla de comunicació que sigui la base de la difusió
del servei i de les seves activitats.
Accions:
o Posar en marxa la creació d’esdeveniments a través de Facebook
Hem posat en marxa aquesta eina de Facebook; en aquests moments en
aquesta xarxa tenim 1.902 seguidors i durant el 2019 vàrem compartir 373
posts.



Objectiu estratègic 3.2: Cercar elements socials estratègics que ajudin a donar serveis
inclusius i domiciliaris.
o
Línia de treball no iniciada.



Objectiu estratègic 3.3: Avançar en el treball amb les escoles de primària i de
secundària, de manera que es proposin accions més vinculades a la lectura i a la
comprensió lectora.
Accions:
o Projectes consolidats amb el CRP vinculats amb la lectura i el seu foment:
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Autor a l’aula: préstec dels llibres a les escoles participants i trobada
amb l’autor / il·lustrador a la biblioteca. Aquest any 2019 han passat
350 alumnes de primària.
Llibre d’història local Trepitgem Castelldefels, la biblioteca ha
participat activament en la confecció d’aquest llibre amb el hem
aconseguit un quadern de “bitàcora” amb rutes de diferents tipus per
passejar per Castelldefels, destinat a públic en general i fet per públic
infantil (5è i 6è de primària). Han participat més de 400 alumnes de
totes les escoles públiques de Castelldefels i el llibre es va presentar en
un gimcana per tot el poble on es visitaven varies rutes plantejades al
llibre.
Biblioteques escolars obertes al barri: quatre biblioteques escolars
obertes de dilluns a divendres de 17 a 19 h, amb la coordinació de la
nostra biblioteca i per on el curs 2018/2019 (d’octubre a maig) van
passar un total de 6.296 alumnes.
“Enxarxats” una proposta inspirada en “La lliga dels llibres” on 400
alumnes de 4t de primària de participen en aquest joc que te la lectura
com a eix principal. La biblioteca fa el préstec dels llibres i coordina la
final que te lloc a les nostres instal·lacions.

o

Engegar un nou projecte anomenat “Llegir per lligar caps” amb els instituts de
secundària per tal de fomentar la lectura d’oci entre els adolescents. Aquest
any 2019 hem engegat aquest nou projecte a mode pilot amb 2 instituts, un
total de 150 alumnes de 2n ESO.

o

Col·laborar en el projecte “El castell i les relíquies del temps” una web
d’història local per a les escoles. Un llibre on es narra per a públic infantil la
història de Castelldefels i amb la idea de que sigui el primer pas per a crear tot
una sèrie de material didàctic per treballar amb les escoles la història de la
nostra ciutat.

o

Incorporar a l’Espai Margarida Xirgu una exposició fixe anomenada “Espai
Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”, durant el 2019 s’ha treballat
amb l’empresa guanyadora per dur a terme el projecte i l’àrea d’Universitats
per que al 2020 aquesta exposició sigui una realitat.

Línia estratègica 4: Crear i establir un nou funcionament de treball com a resultat de la
implementació de la radiofreqüència, tant des del punt de vista del personal i
l’organització interna, així com l’adaptació dels espais i serveis a les noves necessitats.
Objectiu estratègic 4.1: Crear una nova organització del treball a partir de la
incorporació de la bústia de retorn intel·ligent.
Accions:
o

Redefinir la plantilla de llocs de treball de la biblioteca amb la incorporació
d’un tècnic mig especialista en programació d’activitats: finalment aquesta
figura s’ha incorporat a la biblioteca al febrer del 2020, durant el 2019 hem
viscut tot el procés de selecció.
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o

Redactar un document de funcionament per cada taulell amb totes les tasques
a realitzar. S’ha realitzat aquest document que ens ha servit per avaluar les
càrregues de treball de cada taulell, moure’n algunes per millor l’eficàcia i
també com a eina de formació per quan tenim noves incorporacions de
personal.

o

Establir un protocol de tancament de la biblioteca en casos d’emergència, com
per exemple la manca de subministrament elèctric. Compartit per tot el
personal de la biblioteca i personal de aules d’estudi nocturnes i de cap de
setmana.

o

Incorporar el personal temporal d’obertura de la biblioteca de les aules
d’estudi en els diferents protocols de funcionament.

o

Que ens ha permès la RFID? la idea inicial per nosaltres era poder deslliurar al
personal de tasques molt repetitives i de poc valor afegit, la RFID ens ha
permet augmentar el nombre d’activitats dirigides directament pel personal
de la biblioteca.
Aquesta evolució en els darrers 4 anys ha estat la següent:
Activitats fetes
pel personal
145
253
267
269

2016
2017
2018
2019
o



% del total

Assistents

% del total

23.9%
41.8%
38.75%
40%

2.682
3.540
4.116
4.416

18.6%
22.3%
27.7%
30.6%

Numero activitats anuals, seguiment i valoració: la RFID també ens ha permès
poder dedicar més personal al seguiment i valoració de les activitats.
Cal destacar per exemple l’activitat diària dels “15 minuts comptats”, una
activitat de foment a la lectura feta pel personal de la biblioteca, aquest any
2019 s’han realitzat 179 sessions amb 3.333 assistents o per exemple les
certificacions ACTIC, 51 en total durant l’any 2019.

Objectiu estratègic 4.2: Adaptar els espais a les noves necessitats, l’espai al servei de
la biblioteca i els seus usos, posant per davant la polivalència i la ductilitat.
Accions:
o Fer un estudi de determinats espais actuals a partir dels canvis produïts per la
instal·lació de la bústia intel·ligent, fruit d’aquest estudi hem vist la necessitat
d’esponjar el vestíbul, s’ha comprat nou mobiliari d’exposició per tal de donar
més sensació d’espai i mobilitat.
o Fer una proposta de mobiliari, decoració i ús de la terrassa de la sala infantil
Aquest punt no s’ha pogut tirar endavant ja que les tanques del parc del
Castell s’han d’elevar i fins que aquesta tasca, que depèn de la AMB, no es faci
no podem utilitzar per seguretat la terrassa de la sala infantil.
o Refer la proposta de la biblioplatja d’acord amb els estàndards del Ministeri de
transició ecològica. S’està treballant amb la Regidoria de platges per a un nou
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informe que avali la viabilitat de la nova biblioteca de la platja en el passeig
marítim.


Objectiu estratègic 4.3: Establir una planificació de les activitats en grans cicles
consolidats, tenint en compte la resta de programació municipal i fent valer la
biblioteca com una peça clau en qualsevol programació i proposta municipal.
Accions:
o Crear un nou club de lectura en el marc del projecte “Llegir el teatre” del
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Hem creat el nou club
de lectura, moderat per personal de la biblioteca, de caire bimensual te uns
10/12 assistents per sessió.



o

Grans cicles consolidats a la biblioteca: Vida Sana, Sant Jordi, Biblio & Teca o A
Taula (bianual), Biblioteca platja, Tastant... i Nadal.

o

Engegar un nou cicle d’activitats relacionat amb el feminisme anomenat “En
clau femenina”
Línia de treball no iniciada

Objectiu estratègic 4.4: Potenciar l’ús de les eines informàtiques, dotant d’una
programació estable l’aula multimèdia de la biblioteca.
Accions:
o Formar a l’equip de la biblioteca en l’ús d’eines informàtiques, per tal de poder
donar suport a l’usuari. Hem fet el recull de necessitats però de moment no
tenim resposta de formació per dur a terme les sessions de formació.
o



Fer formació en cascada al personal de la biblioteca en control i gestió dels
exàmens d’ACTIC. Hem realitzat la formació i en aquests moments 6 persones
poden donar suport a les certificacions d’ACTIC.

Objectiu estratègic 4.5: Incorporar la perspectiva de l’usuari de forma real en les
propostes de millora.
Accions:
o Realitzar enquestes als usuaris per tal de valorar les seves propostes de millora
en el funcionament de la biblioteca.
Línia de treball no iniciada.
o Incorporar petits jocs o preguntes relacionades amb les activitats o amb el nou
fons de cara a estimular més la participació de la gent a través de les xarxes
socials. Hem incorporat aquesta forma de difusió a través de l’Instagram.
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Línia estratègica 5: Mesurar per projectes i buscar mecanismes per avaluar l’impacte a
la localitat, tenint en compte la responsabilitat social de la biblioteca.


Objectiu estratègic 5.1: Estudiar les actuals mesures d’avaluació.
Accions:
o Revisar els patrons de resposta de les enquestes dels participants a les
activitats. S’està treballant en aquesta línia en dos aspectes, per una banda
millorar els informes que es proporcionen als talleristes i moderadors
d’activitats amb les respostes obtingudes a les activitats on han participat i per
altra banda en la millora de l’enquesta perquè sigui més breu i més efectiva.



Objectiu estratègic 5.2: Proposar noves formes de valoració dels serveis, de les
activitats i dels projectes portats a terme.
Accions:
o Avaluar les enquestes dels clubs de lectura; hem incorporat les enquestes en
els clubs de lectura (en format paper el mateix dia i per correu electrònic),
igualment al mes d’octubre vàrem fer una enquesta per saber quins autors els
hi agradarien als nostres usuaris que visitessin la biblioteca en les properes
tertúlies, 5 d’ells ens visitaran durant el 2020.
o Identificació dels usuaris actius en activitats: una de les dades que ens
mancaven era identificar els usuaris actius en activitats, una dada important
que sumant-les a les dades d’usuaris actius de préstec, internet i + i WIFI ens
donarien la foto completa dels usuaris de la biblioteca. Amb el sistema de
recollida actual no podem discernir si els usuaris d’activitats també son usuaris
d’altres serveis... però si que cal tenir-los en compte, ja que amb la quantitat
elevada d’activitats que duem a terme, son un gruix important de persones
per a les quals les activitats son el lligam que els uneix amb el nostre servei.
Aquest 2019 en les activitats amb inscripció prèvia, un 54.5% del total, en
aquestes activitats amb inscripció prèvia han participat 801 usuaris amb carnet
en les activitats per adults i 550 usuaris infantils (més els seus acompanyants
adults).
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4. Conclusions:
Estem elaborant la memòria en unes condicions totalment impensables fa un mes,
estem confinats a casa i amb el servei de biblioteca tancat fins a nou avís... en
aquestes conclusions sempre incloem una visió de futur, que enguany es molt
difosa.
Estem contents amb les dades del 2019, ens consolida com a servei essencial per a
la població, essencialitat que es veu en les línies estratègiques: creació de
comunitat, arrelament al territori, element de participació, transversalitat del
servei, equipament de proximitat per a tota la ciutadania i responsabilitat social
del servei.
L’essencialitat del servei rau en aquesta imbricació en el territori, com a servei
igualitari i integrat en l’engranatge general de l’Ajuntament. En aquest sentit el
nou pla estratègic 2020-2023, on s’inscriu el pla d’actuació 2020, treballa sis línies
estratègiques, les cinc primeres comunes amb tota l’Àrea de Cultura i dins del PAM
municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fomentar i consolidar el sentiment de pertinença a Castelldefels.
Català llengua vehicular.
Memòria democràtica.
Igualtat d’oportunitats.
Coneixement de l’entorn.
Millora dels processos interns de la biblioteca

Aquesta imbricació amb el territori es veu amb les dades d’ús que van augmentant
cada any: visitants, usuaris de les activitats, préstec del fons.... totes aquestes
dades ens reafirmen que estem treballant en la línia correcta. Un treball basat en
el procés de millora contínua, assumit per tot l’equip de la biblioteca com la millor
eina de treball, juntament amb una bona planificació, per tal de que el servei de
biblioteca pública pugui seguir creixement i consolidar-se com l’equipament
cultural més important de la ciutat.

Marta Granel Dalmau, Directora
Març 2020
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