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La Memòria que presentem a continuació reflexa les dades d’ús i funcionament de la
biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels durant l’any 2022.

S’estructura en:
1. Presentació de les dades 2021 i dades més rellevants
2. Quadre resum de les dades basat en el quadre de comandament del ClickView: espais i
edificis, dades i indicadors bàsics, accessibilitat, orientació a l’usuari, anàlisi de la
col·lecció i ús de la biblioteca i evolució 2018-2021.
3. Pla d’actuació 2021 i dades 2021.
4. Proposta de treball any 2022.
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1. Presentació de les dades 2021 i dades més rellevants
Principals dades 2021:

Relacionat amb les línies principals de treball de la biblioteca:
Col·lecció:
 79,1 adquisicions per cada 1.000 habitants, la mitjana de biblioteques del
nostre mòdul es de 52,5.
 Creixement de la col·lecció: 0% .
 Rendiment de la col·lecció: un 46% ha sortit durant el 2021 en préstec en
algun moment, la mitjana del nostre mòdul es d’un 37%.
 Préstecs per document: 1,5, la mitjana es de 1,1.
 Préstec per habitant: 1,7, la mitjana es de 1,1.
-

-

Activitats:
 444 activitats programades amb 12.199 participants. Les activitats han sigut
presencials a partir del mes d’abril, a un 50% o un 70% de l’ocupació en funció
de la normativa sanitària i no s’han pogut restablir al 100% fins al mes de
desembre.
Visites:
 117.881 visitants durant el 2021,
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2. Quadre resum de les dades basat en el quadre de comandament del ClickView: espais i
edificis, dades i indicadors bàsics, accessibilitat, orientació a l’usuari, anàlisi de la
col·lecció i ús de la biblioteca i evolució 2018-2021.
Dades i indicadors bàsics

A destacar:
 Dies i hores d’obertura normalitzats: retorn als nivells del 2019.
 Nous carnets: hem passat dels 872 del 2020 als 1.389 del 2021, retorn a les
dades 2019.
 Augment de documents prestats: en un 46% més respecte al fons prestat al
2020, però encara sense arribar als nivells de préstec del 2019, un 4.9% per
sota.
 Augment d’usuaris de préstec, amb 10.000 usuaris més, passant dels 19.939
las 29.478.
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 Retorn als nivells del 2019 en assistents a activitats, préstecs/dia i assistents a
activitats /dia.
Accessibilitat i orientació a l’usuari








% d’usuaris respecte població atensa: un 53%, mitjana modul 35%
% de col·leció que ha sortit en préstec: un 46%, mitjana modul 37%
Adquisicions per cada 1.000 habitants: 79,1 adquisicions, mitjana modul 52,5
Préstecs per document: 1.5 per document, mitjana modul 1
Préstecs per habitant: 1.7 per habitant, mitjana modul 1.1
% visites que assisteixen a activitats culturals: 10% del total, mitjana modul 2%
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Anàlisi de la col·lecció i ús de la biblioteca

-

-

Creixement de la col·lecció: incorporació de 5.335 documents nous, gràcies al
manteniment de les aportacions econòmiques de l’Ajuntament, Generalitat i Diputació
de Barcelona.
Documents donats de baixa: un 8.4%, fruit de una política d’exporgada continuada per
tal d’oferir els fons més actualitzats.
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Activitats

-

-

Nombre total d’activitats: 452, un 6% virtuals, la resta totes presencials. Son 78
activitats més que l’any anterior, tot i que es van començar a programar de forma
presencial a partir de principis d’abril.
Assistents a activitats: 12.199 persones, 2.995 més que l’any anterior, molt a prop de
les 20.417 de l’any 2019.

Préstec

El gran gruix dels usuaris de préstec segueix sent el públic adult de 40 a 64 anys, seguit de
l’infantil 0-14 anys.
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Destaca la fortalesa del format llibre, amb un 81% del total del préstec, al darrera un 6.8% el
DVD, un 4.4% els formats de e-biblio i e-film, i després revistes, música i altres suports, on
destaca el préstec de jocs de taula (amb una rotació del 5.5).
Serveis virtuals

En aquests moments estem mantenint actives comptes al Facebook, Twitter i Instagram. El
canal de Youtube s’ha utilitzat sobretot per les activitats virtuals i la gravació d’alguns actes
destacats.

Memòria 2021. Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Castelldefels

Usuaris inscrits

Pel que fa als usuaris inscrits, un 57% son adults entre 25 i 64, i aquests representen un 37%
dels usuaris actius totals, els joves son un 18% del total però en canvi són més actius, un 19%
del total.
2.

Pla d’actuació 2021 i dades 2021.

El Pla d’actuació 2020-2023 s’estructura en sis línies estratègiques, les cinc primeres comunes
amb la Regidoria de Cultura i la darrera relacionada amb els processos interns de millora de la
biblioteca. Aquestes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

En total per aquest any 2020 s’han plantejat 30 objectius amb 45 actuacions. D’aquestes 45
s’han assolit 30 (66.6%) i no assolit 15 (33.3%).
1. Fomentar i consolidar el sentiment de pertinença a Castelldefels.
1.1. Promoure la integració de la cultura en l’estructura de la biblioteca perquè infants i joves
esdevinguin de forma estable membres actius i coneixedors de la cultura popular.
Reforç dels elements de la cultura popular lligats a festes i tradicions: Nadal, Sant
Jordi...
Hem realitzat diversos tallers lligats tant a les tradicions popular vinculades a festivitats
com a història local amb el cicle “Detectius de la Historia”.
Creació d’un nou fons infantil d’imaginació vinculat a Festes i tradicions.
Nou fons infantil d’I1 sobre festes i tradicions.
Proposta de tallers i activitats al voltant de la lectura per les escoles el dia de Sant Jordi
a la plaça de l’Ajuntament.
No assolit ja que al 2021 per les restriccions sanitàries no es van fer tallers per escoles
per Sant Jordi
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2. Català, llengua de lectura per tothom. Conjunt d’accions que engloben a tota la població
i que tenen l’objectiu de donar eines de foment a la lectura al llarg de tota la vida.
2.1. Consolidació de l’activitat diària “quinze minuts comptats:
Calendarització de setmanes monogràfiques vinculades a les activitats de la biblioteca.
L’activitat dels 15 minuts comptats es reprèn de forma presencial al mes d’octubre,
durant el Tastant es fa una setmana monogràfica dins dels 15 minuts comptats. Es una
activitat amb una gran acollida i que te una mitjana de 15/20 assistents diaris (de
dilluns a divendres).
Estudi per incorporar a l’activitat altres agents.
A causa de les limitacions sanitàries no s’ha treballat aquest punt.
2.2. Crear sinèrgies entre els clubs de lectura dels 15 petits, grans, 1214 i experts.
Creació d’activitats on els grups es puguin interrelacionar, donat que son grups que es
van nodrint uns dels altres.
A causa de les limitacions sanitàries no s’ha treballat aquest punt ja que fèiem les
sessions com a grups bombolla.
Incorporar la figura del il·lustrador/a i traductor/a en les trobades amb els grups.
Al grup dels 7-10 “Lectura i descoberta” hem incorporat diferents figures a les
trobades, amb gran èxit d’assistència.
2.3. Augment en un 10% els participants de la tertúlia nova collita, dedicada a autors en llengua
catalana que han publicat la seva primera obra.
Recerca d’aliats en altres serveis per tal de augmentar el grau de coneixement
d’aquestes trobades.
Les tertúlies de nova collita s’han espaiat en el temps per no solapar-se amb la
programació habitual de tertúlia literària i s’ha fet un calendari més òptim i menys
atapeït.
2.4. Incorporar nous elements a les tertúlies literàries de la ma de l’Escola d’Hostaleria de
Castelldefels.
Contextualitzar les lectures de les tertúlies literàries amb la cata de petites
elaboracions de l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels que ajudin a apropar-nos d’un
altre forma als autors treballats.
Malauradament a causa de la situació sanitària l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels va
tancar la seva activitat, per tant no ha estat possible treballar amb ells.
2.5. Augment en un 10% els participants de la tertúlia llegir teatre, en col·laboració amb el TNC.
Recerca d’aliats en altres serveis per tal de augmentar el grau de coneixement
d’aquestes trobades.
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Les tertúlies de nova collita s’han espaiat en el temps per no solapar-se amb la
programació habitual de tertúlia literària i s’ha fet un calendari més òptim i menys
atapeït. S’ha augmentat l’assistència en un 10% aproximadament.
2.6. Incorporació, en com a mínim dues sessions del documental del mes, d’experts que facin
una introducció i un petit posterior debat.
Recerca d’experts en els nuclis més propers de la biblioteca per dur terme aquesta
activitat.
Des del mes de setembre s’ha incorporat la figura del moderador a la sessió del
documental del mes, d’aquesta forma ens permet donar un valor afegit a l’activitat
amb una presentació prèvia i un debat posterior. També hem canviat el dia de
l’activitat (ha passat d’un dilluns a un dijous) perquè pensem que es millor dia. La
presència del moderador ha animat sensiblement l’assistència i ha permès donar un
valor a la sessió presencial, en front a la on-line (que de moment es manté), com un
al·licient per venir presencialment a fer l’activitat a la biblioteca. Hem comptat amb la
presència de directors, especialistes en la temàtica....
2.7. Inici del cicle “Petits Cinèfils”
Sessions de cinema familiar a la biblioteca per promoure l’accés a la cultura
audiovisual, programació de 8 sessions, dues d’elles (inici i final) amb dinamització
pròpia.
Les sessions de petits cinèfils, animades pel mateix personal de la biblioteca, estan
pensades per promocionar el fons audiovisual infantil, amb una proposta educativa i
de qualitat, allunyada molts cops de les propostes més comercials. Es van reprendre al
mes d’abril i durant aquest any 2021 s’han programat 5 sessions amb una mitjana de
25 assistents per sessió.
2.8. Posada en marxa de l’activitat “Dóna-li la volta a la lectura obligatòria” pels 1rs de
Batxillerat dels instituts de Castelldefels.
Taller per a batxillerats per fer tertúlia literària sobre una de les obres de lectura
obligatòria en llengua catalana. Amb l’objectiu de animar a la lectura de clàssics
catalans contemporanis entre els joves des d’una vessant més lúdica i menys escolar.
A causa de les limitacions sanitàries no s’ha treballat aquest punt.

2.9. Reorganització del programa d’activitats organitzades per la biblioteca amb la col·laboració
del Centre de Recursos Pedagògics.
Redacció de les noves fitxes de les activitats perquè s’incorporin en la nova guia
educativa 2020-2021.
Amb la Regidoria d’Educació s’està treballant en la redacció d’una nova guia educativa,
per aquesta nova eina, s’han redactat les fitxes de totes les activitats que la biblioteca
posa a disposició de les escoles i instituts de Castelldefels.
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3. Memòria democràtica.
3.1. Donat el nou nom de la plaça on s’ubica la Biblioteca, Plaça Neus Català, recerca d’accions
que vinculin el nom amb la biblioteca.
Creació d’un fons especial dedicat als resistents, persones que van deixar constància
escrita del seu pas per camps de concentració i/o víctimes de règims feixistes.
S’ha creat aquest fons específic que va identificat amb una icona i acompanyat d’una
guia de recursos. El fons està integrat dins del fons general i en aquests moments
compta amb uns 60 exemplars. Està previst que vagi creixen conforme va creixent la
col·lecció.
Creació de documents de difusió sobre la figura de Neus Català, Ramon Fernàndez
Jurado i Margarida Xirgu.
S’han editat unes postals amb la fotografia i una petita biografia de les tres persones i
s’ha traslladat tota la informació a la plana web de la biblioteca
(www.bibliotecarfjcastelldefels.org) .
4. Igualtat d’oportunitats.
4.1. Estudi de l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial de l’equipament.
Encàrrec a una empresa externa.
No s’ha treballat.
4.2. Vetllar pel dret a la cultura garantint-ne l’accés per a tothom
Estudi dels col·lectius específics més susceptibles d’utilitzar la biblioteca, en
col·laboració amb associacions i entitats territorials.
Donada la situació actual no s’ha treballat de forma general, si amb alguns grups
específics.
4.3. Potenciar la participació de la biblioteca en el programa COMSalut
Sistematització de l’entrada d’activitats en el Pla d’actius de Salut per tal de que els
metges tinguin coneixement de les activitats i funcionalitats de la biblioteca per evitar
situacions de solitud.
Donada la situació de saturació dels CAPs es un projecte que s’ha posposat.
Iniciar les actuacions con a punt de detecció de situacions de solitud, juntament amb
els dos CAPs de la ciutat.
Donada la situació de saturació dels CAPs es un projecte que s’ha posposat.
4.4. Potenciar la programació vinculada a noves tecnologies.
Establiment d’una programació estable per a públic adult i infantil en informàtica,
robòtica, programació....
Especial èmfasi de difusió entre nenes i joves per tal de fomentar el talent femení.
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4.5. Creació de noves activitats en clau femenina i jove
Estudi de les activitats actuals en aquests àmbits
Recerca d’activitats que connectin els nostres fons especials amb les necessitats del
joves
Proposta d’activitats que pugui tenir com a públic diana els dos clubs de lectura juvenil
Programació de com a mínim una activitat per trimestre d’aquesta temàtica.
4.6. Estudi de viabilitat d’una nova proposta per substituir les tertúlies no literàries.
Recerca de possibles moderadors que incentivin i dirigeixin diàlegs participatius i crítics
sobre grans temes de l’actualitat.
Integrar aquesta proposta als grans cicles de programació de la biblioteca.

5. Coneixement de l’entorn
5.1. Consolidació del programa “Castelldefels Porta Sud del Parc Natural del Garraf”.
Continuïtat de les activitats relacionades amb el Parc del Garraf: programa Viu al Parc i
Passaport Naturàlia.
A causa de les limitacions sanitàries no s’ha treballat aquest punt.
Creació d’un fons bibliogràfic especialitzat.
El projecte mare a causa de les limitacions sanitàries no s’ha pogut tirar endavant, per
tant la creació del fons, de moment ha quedat parada.
5.2. Promoció del coneixement del patrimoni cultural, conservació i difusió.
Redacció d’un programa de fitxes amb activitats a dur a terme a partir dels dos títols
ja editats sobre historia local fets per les escoles i amb el llibre Castelldefels i les
relíquies del temps.
Aquest tema no s’ha treballat, passa al 2022.
5.3. Redifinició del programa estable de l’Hora del medi ambient a la biblioteca de la platja.
Nova proposta d’activitats més lúdiques i relacionades amb l’entorn de platja on es
situa la biblioteca. Caldria que es relacionés estretament amb el futur centre
d’interpretació dunar de la platja.
Durant la biblioplatja 2021 s’han programat un total de 8 hores del medi ambient, amb
un total de 202 assistents. Tot i que a l’estiu encara hi havia restriccions sanitàries per
dur a terme activitats a l’exterior, aquest any hem notat una millora molt substancial
en tots els paràmetres a la biblioteca de la platja. Les activitats han tingut molt bona
acollida i concretament les vinculades al medi ambient han tingut una mitjana de 24
persones per activitat.
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5.4. Redifinició del programa “L’Hort a la biblioteca” per al coneixement del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
Replantejament de la participació de la biblioteca dins d’aquest programa: estudi de
les activitats dutes fins ara i la seva tipologia.
Proposta de temporització de les activitats dins de les Jornades de Vida Sana i A Taula.
Durant el 2021 totes les activitats relacionades amb la temàtica s’han programat dins
dels cicles Vida Sana i A Taula, dos cicles amb una consolidació important dins de la
programació de la biblioteca, amb una difusió pròpia, i que han permès arribar a més
persones.
5.5. Dinamització de l’exposició Garraf Orígens: la ubicació permanent de la nova exposició en
una part de la sala Margarida Xirgu.
Establir un calendari estable de visites guiades pel públic general.
S’han programat tres visites (octubre, novembre i desembre) en dissabte matí amb
èxit de convocatòria (20 persones de mitjana).
Establir un calendari estable de visites per les escoles, aquest primer any per a 5è de
primària.
Tot i que la gestió de les visites escolars aquest any ha estat complex pel tema sanitari,
aquest 2021 han passat per l’exposició el 75% dels alumnes de 1r d’ESO dels instituts
de Castelldefels, d’octubre a desembre, coincidint amb l’avaluació on es treballa la
Prehistòria a nivell curricular. Les de primària, s’han realitzat aquest 2022.
Durant l’estiu 6 grups de Casal d’estiu (de diferents escoles públiques) van passar
també per l’exposició amb visites guiades.
Creació d’un fons documental relacionat específic que recolzi l’exposició i permetre
ampliar els coneixements en aquest camp tant per a públic adult com infantil.
Aquest punt no s’ha treballat, es passa a l’any 2022.
Establir un calendari d’activitats familiars a integrar dins de la programació general de
la biblioteca, sempre amb un caràcter molt divulgatiu.
S’han programat dos tallers al darrer trimestre de l’any i una sessió específica amb el
grup de Lectura i descoberta (7 – 10 anys).
6. Millora dels processos interns de la biblioteca.
6.1. Redefinir els documents de benvinguda als nous socis més enllà de l’actual carta de
serveis.
Redactar nous documents de benvinguda als nous socis, molt més gràfics i visuals que
els anteriors.
Aquest punt no s’ha treballat, es passa a l’any 2022.
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6.2. Actualitzar el reglament de funcionament de la biblioteca.
Aprovar el reglament de funcionament de la biblioteca, corregint alguns aspectes que
no es van tenir en compte al 2013 en el moment de la seva aprovació i incorporant
nous aspectes.
Aquest punt no s’ha treballat, es passa a l’any 2022.
6.3. Treballar en la nova ubicació de la biblioteca de la platja.
Redactar el projecte d’usos i planificació del nou servei de biblioteca de la platja.
S’està treballant amb la secció d’Edificis municipal per a la redacció del projecte, en
aquests moments en fase d’avantprojecte. Per aquest any 2022 s’ha decidit ubicar un
model de lloguer en la ubicació futura.
6.4. Millorar la comunicació interna.
Establir referents de tasques i processos.
S’ha treballat i actualitzat el document intern de distribució de tasques, processos i
comissions de treball.
6.5. Proposar una redistribució del vestíbul (lligada a la concessió d’una línia de subvenció de la
Diputació de Barcelona).
Treballar una proposta de redistribució del vestíbul tenint en compte una ampliació de
l’espai d’exposició i d’estada per l’usuari.
S’ha treballat amb la proposta de forma conjunta amb la Secció d’Arquitectura de
Gerència de Biblioteques i Edificis de l’Ajuntament de Castelldefels. Està previst fer la
intervenció la primera quinzena de juliol de 2022.
6.6. Actualitzar els procediments de funcionament de la biblioteca.
Actualitzar els procediments de funcionament: habitual, amb restriccions COVID i en
situació de confinament domiciliari.
Procediments actualitzats.
6.7. Millora dels processos administratius: aquests dos objectius s’han assolit amb la creació
de documents nous per la millora del control pressupuestari.
Reorganització de l’arxiu administratiu
Millora de l’excel de control de contractes menors.
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3. Proposta de treball per l’any 2022.
Per aquest any 2022 la biblioteca basarà la seva feina en el pla d’actuació encara vigent (20172022) amb 8 línies estratègiques es desglossen en 36 objectius estratègics i 51 actuacions o
objectius operacionals.
Aquest any 2022 tenim tres grans reptes, per una banda celebrem el nostre desè aniversari i a
banda de les celebracions pertinents, engeguem un procés participatiu amb la finalitat
d’apropar-nos, conèixer i establir un diàleg amb la ciutadania, usuaris i no usuaris, per tal de
planificar el nostre pla d’actuació de cara al 2022-2026. El disseny i planificació d’aquest procés
participatiu està enfocat a conèixer, empatitzar i idear plegats amb la nostra població. Aquest
procés es durà a terme fins a finals d’estiu amb la intenció de fer un retorn amb els resultats al
mes d’octubre.
Per altra banda a l’estiu durem a terme la remodelació del vestíbul per tal de reconvertir un
espai de trànsit en un espai de trobada i comunitari.
El tercer es el nou emplaçament de la biblioteca de la platja, en aquest any en que celebrem el
seu 30è aniversari, ens localitzarem al mateix passeig Marítim, un lloc molt més visible i
estrenant mòdul i mobiliari.
Aquest 2021, tot i que amb dades més properes a les habituals en visites, activitats i préstecs,
encara no ha estat del tot normal... no hem recuperat les activitats físiques fins al mes d’abril i
el 100% de l’aforament fins a l’octubre i en les activitats fins al desembre. Tot i així els resultats
son esperançadors i veiem com poc a poc es va retornant a la normalització dels serveis.
Aquest any 2022 seguirem treballant en aquells objectius que per les restriccions sanitàries no
s’han pogut dur a terme durant aquests dos anys anteriors i en propostes noves sorgides de
les noves necessitats, adaptant-nos així als nous temps.

Marta Granel Dalmau
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado -Castelldefels
Maig 2022

