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Presentació 
 
La Biblioteca Joan Triadú dóna servei al conjunt de la població de Vic, una ciutat de 41.191 
habitants que concentra, en tant que capital de la comarca d’Osona, la majoria d’equipaments 
culturals, educatius, sanitaris, etc. En ser central comarcal, la Biblioteca té també com a àrea 
d’influència la població de la comarca d’Osona, una comarca que aglutina 51 municipis i que té 
una extensió de 1.266,84 Km2. En aquesta funció de central comarcal, la Biblioteca dóna suport a 
les 11 biblioteques de la comarca i als dos bibliobusos (Guilleries i Tagamanent).  
 
L’any 2012 ha estat per a la Biblioteca Joan Triadú un any de transició: la jubilació de la directora 
de la Biblioteca, l’agost de 2011, i la incorporació de la nova titular de la plaça, el juliol de 2012, 
han deixat la Biblioteca sense direcció durant un període de gairebé un any. Aquesta situació ha 
comportat que durant el 2012 es continuessin realitzant els programes en desenvolupament, a 
l’espera d’engegar nous projectes quan hi hagués la nova direcció. Malgrat l’absència de direcció, 
l’equip de professionals de la Biblioteca ha continuat treballant per oferir un bon servei als 
ciutadans i ciutadanes, amb la voluntat de fer de la Biblioteca un equipament que respongui a les 
necessitats i interessos de la població. 
 
A finals d’aquest any 2012, s’ha tornat a emprendre el projecte del nou equipament bibliotecari al 
sud de la ciutat, tot i que la conjuntura econòmica actual fa preveure un desenvolupament lent del 
projecte, amb canvis considerables respecte al projecte inicial, amb petits avenços i amb moltes 
aturades. Des de la Biblioteca, continuarem vetllant perquè aquest nou equipament sigui una 
realitat i continuarem treballant per millorar els serveis i recursos de l’actual equipament, oferint un 
servei de proximitat i de qualitat a l’usuari, garantint la democratització de la cultura, l’accés a la 
informació, a la formació i al lleure, i esdevenint un espai de trobada i de relació. 
 
La present memòria pretén descriure l’activitat de la Biblioteca  Joan Triadú al llarg de l’any 2012, 
valorar els resultats obtinguts, conèixer quins aspectes s’han de millorar i plantejar noves 
propostes de funcionament.  
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1. Introducció 
 
1.1. Vic: Situació i població 
 
Vic, capital d’Osona, està situada al bell mig de la Plana de Vic i de la comarca. Limita al nord-oest 
amb el terme de Gurb; a l’est amb Folgueroles, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga; al sud amb 
Malla i Muntanyola; i a l’oest amb Santa Eulàlia de Riuprimer. 
 
 

 
Població (habitants) 
 

 
41.191 

Superfície (km 2) 
 

30,6 

 
Altitud (m) 
 

 
484 

 
Longitud (º) 
 

 
2,25 

 

 
Latitud (º)  

 
41,93 

 
D’aquesta població de 41.191 habitants, un total de 10.1951 són d’origen estranger, fet que 
representa un 24,8 % de la població total (una xifra lleugerament inferior a la de 2011, on els 
habitants de nacionalitat estrangera representaven el 25,3 % del total de la població). Malgrat que 
a la ciutat hi ha una elevada diversitat pel que fa a la procedència de població nouvinguda (estan 
enregistrades fins a 90 nacionalitats diferents), i que en els darrers anys hi ha hagut un increment 
de persones vingudes de països com Ghana, Índia o Equador, la realitat és que el percentatge 
més elevat de persones nascudes fora de l’estat espanyol ho són del continent africà, més 
concretament del nord d’Àfrica, de la zona del Magrib (i concretament del Marroc). 
 
 
La distribució de la població vigatana2 és molt similar a la resta de Catalunya, amb el gruix de la 
població concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 anys, tal i com es pot observar a la gràfica 
següent. 
 

                                                 
1 Dades extretes de la web del Consell Comarcal d’Osona:  
http://www.ccosona.es/admin/uploads/htmlarea/Informe_%20Osona_2012.pdf 
2 Les dades de les gràfiques d’aquest primer apartat han estat extretes de l’Institut de Estadística de Catalunya: 
http://www.idescat.cat/ 
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La població de Vic, segons el sexe, mostra un percentatge més elevat de dones que d’homes, tal i 
com queda reflectit al següent gràfic, a excepció de l’any 2009, en què va ser lleugerament 
superior el nombre d’homes que el de dones. 
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Pel que fa a l’àmbit econòmic, Vic és un municipi que es caracteritza per tenir un sector serveis 
predominant, seguit per un sector industrial d’arrel tradicional, un sector de la construcció que, 
igual que succeeix a la resta del país, es troba en crisi, i un sector primari molt reduït. Ciutat de 
fires i mercats, Vic és una ciutat on el sector comercial i de serveis té un pes molt important i on 
les explotacions ramaderes i les indústries de transformació del sector primari conviuen amb un 
teixit industrial molt diversificat.  
El percentatge d’aturats, en el cas de la població vigatana, és inferior en les dones que en els 
homes, a semblança del que es constata a tot Catalunya i al contrari del què succeeix a la resta 
de la comarca d’Osona.  
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La ciutat està molt ben comunicada gràcies a la construcció de diferents vies de comunicació que 
han permès comunicar Vic amb Barcelona, Manresa, Lleida, Girona i la comarca de la Garrotxa.  
 
L’oferta educativa a la ciutat és diversa i variada, tant en l’àmbit públic com en el privat, i comprèn 
els diferents nivells acadèmics, des de les llars d’infants fins a la Universitat. També el parc 
cultural de Vic es caracteritza per la seva quantitat i diversitat: a la Biblioteca Joan Triadú –en 
aquests moments l’única biblioteca pública de la ciutat- hi hem d’afegir equipaments com el Museu 
Episcopal de Vic (un dels més importants de Catalunya), el Museu de l’Art de la Pell, l’Arxiu 
Històric Comarcal d’Osona o el Centre d’Arts Escèniques d’Osona (L’Atlàntida), per citar només 
uns exemples.  
 
 
1.2. La Biblioteca 
 
La Biblioteca Joan Triadú es va inaugurar el 24 d’abril de 1996, fruit de la fusió de dues 
biblioteques de llarga tradició a la ciutat de Vic: d’una banda, la Biblioteca de la Caixa de 
Pensions, inaugurada el 24 de desembre de 1929 i, de l’altra, la Biblioteca Jaume Balmes, en 
funcionament des del 29 de març de 1931.  
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic és un servei públic municipal, que garanteix a tots els ciutadans i 
ciutadanes i a les diferents entitats en l’àmbit local i comarcal l’accés lliure i gratuït a la informació, 
la formació i l’oci, alhora que fomenta l’ús de les noves tecnologies, contribuint al 
desenvolupament personal i col·lectiu i a la cohesió social. És un espai de convivència i relació en 
constant evolució, d’acord amb les noves necessitats i expectatives de la seva comunitat. Com a 
biblioteca central comarcal dóna suport a les biblioteques de la comarca d’Osona. 
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic té la voluntat ser un servei útil als ciutadans i ciutadanes de Vic i 
d’Osona, i contribuir al seu desenvolupament personal i professional alhora que pretén millorar la 
vitalitat cultural, educativa, social i econòmica de la ciutat i la seva comarca. 
 
 
2. Línies estratègiques 2012 i objectius 
 
Les línies estratègiques 2012 no es van poder començar a desenvolupar fins a 1 de juliol de 2012, 
quan es va resoldre la convocatòria de direcció i va assumir la direcció de la Biblioteca la nova 
titular de la plaça. Per aquest motiu, les línies estratègiques fan referència al període 2012-2013. 
Les línies d’actuació es van concretar en 5 grans eixos: 
 
 
 
 



 8 

Línia 1: Gestió dels recursos humans. 
• Elaborar un document que defineixi les tasques i funcions de cada membre de l’equip, 

abans de 31-12-2012. 
• Fer el seguiment de la proposta d’adequació del lloc de treball a la categoria corresponent 

dels tècnics auxiliars abans del 31/03/2013. 
• Establir 3 canals de comunicació interna abans del 30/09/2012. 

Línia 2: Gestió de l’equipament. 
• Incrementar en un 5 % el nombre de senyals externes de la Biblioteca, abans del 

30/06/2013. 
• Incrementar en un 5 % la senyalització interna de la Biblioteca, abans del 31/03/2013. 
• Elaborar un projecte d’adequació dels espais de la Biblioteca, abans del 31/08/2013. 

Línia 3: Adequació del fons documental a les necessitats de la població. 
• Elaborar la política de desenvolupament de la col·lecció abans de 30/06/2013. 
• Incrementar en un 20 % el fons de petits lectors i en un 10 % el de filmografia i  el de 

documents electrònics, abans de 31/12/2013. 
• Elaborar un projecte de digitalització de la col·lecció local, abans de 31/12/2013. 
• Fer un projecte de catalogació del fons del Círcol Literari de Vic, abans de 31/12/2013. 

Línia 4: Adequació dels serveis de la Biblioteca a les necessitats actuals de la població. 
• Incrementar en un 5 % l’horari d’obertura de la Biblioteca, abans de 31/12/2012. 
• Engegar un programa de formació continuada i educació permanent, abans de 31/12/2013. 
• Desenvolupar un programa d’activitats que converteixi la Biblioteca en espai de trobada i 

de cohesió social, abans de 31/12/2013. 
• Desenvolupar un programa d’activitats d’extensió cultural, abans de 31/12/2013. 

Línia 5: Difusió i comunicació. 
• Elaborar un projecte per fer publicitat de la Biblioteca als mitjans de comunicació, abans de 

31/03/2013. 
• Millorar tots els materials de comunicació i difusió existents abans de 31/06/2013. 
• Incrementar en un 5 % els serveis en línia de la Biblioteca i la presència a les xarxes 

socials, abans de 31/03/2013. 
 
 
3. Recursos 
 
La Biblioteca Joan Triadú de Vic és un servei municipal i alhora forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. És gestionada conjuntament per 
l’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona, en base al conveni establert.  
 
3.1.Recursos humans 
 
L’equip humà de la Biblioteca està format per 8 persones3 (1 bibliotecària directora, dues 
tècniques bibliotecàries i 5 tècnics auxiliars). 

 
3.1.1. Composició 
 
La composició de l’equip de treball de la Biblioteca és la que segueix: 

• 1 Directora: Esther Farrés Sucarrat (a partir de l’1 de juliol de 2012). 
• 2 tècniques bibliotecàries: Montserrat Fàbregas Dachs i Ariadna González Esmerats (a 

partir de l’1 de juliol de 2012). 
L’Ariadna González va ocupar la plaça de bibliotecària que havia deixat vacant l’Esther Farrés, 
en assumir la direcció de la Biblioteca, l’1 de juliol de 2012. 
La Montse Fàbregas fa reducció de mitja jornada, una reducció de jornada que van cobrir, 
primer, l’Assumpta Molist Codina (fins al 30 de març de 2012) i la Marta Mas Colomer (de l’1 
d’abril a 31 de desembre de 2012). 

                                                 
3 El personal tècnic bibliotecari depèn de la Diputació de Barcelona mentre que els tècnics auxiliars depenen de 
l’Ajuntament de Vic. 
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• 5 tècnics auxiliars: Alia Fartassi Mena, Robert Jové Raubert, Rosa López Rodríguez, Ester 
Muntané Bertrans, Cristina Prat Cirera. 

 
3.1.2. Formació 
 
Els treballadors de la Biblioteca que han realitzat algun curs de formació són els que a continuació 
s’esmenten: 
 
Anna Collell Jordà 

• Curs de Format Marc 21: iniciació. Un total de 20 h. 
• Sessió formativa en la comunitat xbm: osonaXBM. Un total de 3 hores. 

 
Montse Fàbregas Dachs 

• Curs Mecenatge, patrocini i voluntariat: com aconseguir recursos en temps de crisi. Curs 
virtual, d’un total de 12 hores. 

• Curs de Gestió de conflictes. 20 hores totals de curs. 
• Curs de Format Marc 21: iniciació. 20 hores totals de curs. 

 
Esther Farrés Sucarrat 

• Curs Gestió dels conflictes als equipaments públics municipals. Un total de 28 hores. 
• Curs Pla d’acció. Un total de 8 hores lectives. 
• Sessió formativa en la comunitat xbm: osonaXBM. Un total de 3 hores. 
• Curs Introducció a l’arquitectura de biblioteques. Un total de 5 hores. 
• Curs Formació de mentors. Un total de 20 hores lectives. 

 
Ariadna González Esmerats 

• Curs Gestió dels conflictes als equipaments públics municipals. Un total de 28 hores. 
• Curs Format Marc 21: iniciació. Un total de 20 hores lectives. 
• Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública. Un total de 12 hores lectives. 

 
Marta Mas Colomé 

• Sessió de formació en Millenium. Un total de 4 hores i mitja. 
 
Ester Muntané Bertrans 

• Curs Gestió dels conflictes als equipaments públics municipals. Un total de 28 hores. 
• Curs Gestió dels drets d’autor i foment de l’accés lliure als centres culturals. Un total de 8 

hores lectives. 
 
Teresa Nofrarias Espadamala 

• Curs Gestió dels conflictes als equipaments públic municipals. Un total de 28 hores. 
 
Montse Ribé Giol 

• Curs Gestió dels conflictes als equipaments públics municipals. Un total de 28 hores. 
• Curs Digitalització del fons local. Un total de 12 hores. 
• Sessió formativa en la comunitat xbm: osonaXBM. Un total de 3 hores. 

 
El total d’hores de formació en àmbits relacionats amb les tasques que es realitzen a la Biblioteca 
ha estat de 310 hores i mitja. 
 
3.1.3. Incidències en la jornada laboral 
 

• Baixes. Durant l’any 2012, hem tingut dues baixes per maternitat, ambdues de personal de 
Diputació. Totes dues han estat cobertes per la Gerència de Serveis de Biblioteques. 
Hem patit, també, tres baixes per malaltia: 3 d’aquestes baixes han estat inferiors a 10 dies 
mentre que les altres dues han estat de 30 dies i de 45, respectivament.   

            El total d’hores de baixa del personal de la Biblioteca Joan Triadú ha estat de 294 hores. 
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• Alumnes en pràctiques. Hem acollit, del 3 de setembre al 5 d’octubre de 2012, un alumne 
de segon de Batxillerat de l’IES Castell del Quer, de Prats de Lluçanès, dins l’assignatura 
de Pràctiques a l’empresa. El total d’hores realitzades ha estat de 88 hores. 

• Mesures penals. El 14 de novembre de 2012 va començar a treballar a la Biblioteca una 
persona per realitzar hores de treball en benefici de la comunitat. Durant el 2012, aquesta 
persona ha realitzat un total de 54 hores. 

 
���� Pel que fa als recursos humans amb què compta la Biblioteca, cal destacar la manca d’un 
tècnic de manteniment, que tingui cura de les instal·lacions de la Biblioteca. Les reparacions que 
cal efectuar a la Biblioteca van a càrrec de la brigada municipal i de Minsvic4. Minsvic s’encarrega 
de reparar els desperfectes relacionats amb l’electricitat i l’aigua, proporcionant a la Biblioteca un 
servei eficient i ràpid; les reparacions a càrrec de la brigada costen molt més de realitzar-se i cal 
anar insistint perquè es vagin arreglant els desperfectes. 
 
� També cal destacar que suposa un problema no disposar d’una persona pel punt d’atenció al 
públic que hi ha al vestíbul de la Biblioteca. La manca de personal en aquest espai de la Biblioteca 
comporta que, cada dia, trobem grups d’adolescents i de joves asseguts en aquest punt d’atenció 
o en diferents racons de l’ampli vestíbul. 
 
� Els tècnics auxiliars continuen estant en un nivell inferior de la categoria que els correspon. 
Caldria adequar aquesta tipologia de personal a la categoria que els correspon ja que, a més, es 
tracta de personal molt ben format, amb gran capacitat per desenvolupar les seves tasques. 
 
� L’Ajuntament no cobreix les baixes dels seus treballadors. 
 
 
3.2. Recursos d’infrastructures 
 
3.2.1. Ubicació i espais 
 
La Biblioteca Joan Triadú està ubicada a l’antic convent del Carme i comparteix edifici amb el 
Museu de l’Art de la Pell i amb el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO). La 
ubicació de la Biblioteca és molt cèntrica, propera al casc antic i al centre comercial de la ciutat. 
Ocupa una superfície útil de 1.280 m2 , distribuïts en una única planta més un altell. A aquests 
1.280 m2, cal afegir-hi la superfície que ocupa la sala polivalent, que és de 70 m2. 
 
La Biblioteca comprèn diferents espais d’ús públic, clarament diferenciats: 

• L’àrea general, amb dos taulells d’atenció a l’usuari, comprèn l’àrea de lectura d’adults, la 
zona d’Internet i +, la zona de Wi-Fi, i l’àrea d’audiovisuals i de revistes. 

• L’àrea infantil, amb un taulell d’informació i de préstec. 
• La sala polivalent. 
• Els serveis, ubicats al vestíbul de la Biblioteca. 
• El pati exterior, que s’utilitza esporàdicament per a la realització d’activitats de foment a la 

lectura. 
 
Els espais d’ús intern estan formats pel despatx de direcció, l’ampli magatzem i la zona de 
col·lecció local (que comprèn els documents de col·lecció local exclosos de préstec i el fons del 
Círcol Literari de Vic). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Minsvic és una empresa d’il·luminació industrial i enllumenat públic, que treballa per l’Ajuntament de Vic. 
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3.2.2. Equipament informàtic 
 

D’ús públic 17 Ordinadors 
De treball 10 

OPAC’s  5 

Portàtils  2 

Lectors de codis de barres  10 

Impressores  5 

Escàner  1 

 
Dels ordinadors d’ús públic, 13 estan ubicats a l’àrea d’adults i 4 a l’àrea infantil. La Biblioteca 
disposa, per tant, de 0,41 ordinadors per cada 1.000 habitants. 
Els ordinadors de treball estan ubicats en espais interns de la Biblioteca (2 al despatx i 2 a l’espai 
restringit del fons de col·lecció local i del fons del Círcol Literari de Vic) i als taulells d’informació i 
de préstec (4 a l’àrea d’adults i 2 a l’àrea infantil). 
 
Pel que fa als OPAC’s o PC’s de consulta del catàleg, la Biblioteca compta amb 4 PC’s a l’àrea 
d’adults (1 dels quals fa també la funció de moneder per al servei d’Internet i +) i 1 a l’àrea infantil. 
 
De les 4 impressores, 2 són en blanc en negre i són de treball per al personal de la Biblioteca; una 
tercera és en color i pertany al servei d’Internet i + (tot i que el personal també la utilitza per 
imprimir material de difusió i comunicació en color); les altres dues impressores són, 
respectivament, de carnets i de teixells. 
 
L’escàner és d’ús intern i està ubicat al despatx.  
 
3.2.3. Equipament audiovisual 
 

Pantalles de TV 2 

Reproductor de CD 1 

Platines de casset 2 

Punts d’autoescolta 8 

Auriculars 2 

Minicadena 1 

Aparell de música i taula de so 1 

Altaveu 1  
Equip de so Micròfons 2 

Pantalla 1  
Equip de projecció Projector 1 

 
L’equipament audiovisual de la Biblioteca no s’ha renovat des que la Gerència de Serveis de 
Biblioteques va fer el traspàs a l’Ajuntament de Vic. Es tracta d’un equipament obsolet, que no 
permet l’autonomia de l’usuari i que no s’utilitza.  
La minicadena s’utilitza per a diferents activitats de foment a la lectura com, per exemple, els 
Tallers de poesia amb les escoles.  
 
3.2.4 Altres equipaments 
 
La Biblioteca disposa d’1 sistema antifurt/comptador format per 1 passadís i per 2 aparells 
activadors i 1 de desactivador. 
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A finals de 2012 es va retirar la fotocopiadora (aparell d’ús intern i d’ús públic) perquè havia 
quedat obsoleta, s’espatllava contínuament i no es podia oferir un  bon servei. No s’ha substituït la 
fotocopiadora per un aparell de reprografia nou i, per tant, la Biblioteca ha deixat d’oferir aquest 
servei als seus usuaris. 
 
En relació als recursos d’infrastructures, cal destacar que: 
� Durant el 2012 han persistit els problemes relacionats amb l’edifici: el sistema de 
refrigeració/calefacció per aire ha continuat donant problemes, tot i que a finals d’any es va 
experimentar una certa millora i no es va patir el fred de l’any 2011. 
 
� La instal·lació elèctrica és deficient i no compleix les mesures de seguretat vigent. El router de 
la Biblioteca està ubicat al Museu de l’Art de la Pell, amb els inconvenients que aquest fet genera 
en cas d’avaria del sistema informàtic ja que la Biblioteca fa un horari més ampli que no pas el 
Museu. 
S’ha denegat l’ampliació del senyal de Wi-Fi a la sala polivalent. A l’àrea infantil, hi continua 
havent problemes perquè arribi el senyal. 
Han persistit també els problemes de goteres que apareixen en diferents punts de la Biblioteca, en 
els dies de pluja abundant. 
 
� La sala polivalent necessita una sèrie de reformes per un adequat desenvolupament de les 
activitats. És necessari sobretot col·locar una porta que separi la sala infantil i que aïlli els sorolls i 
les interferències que es produeixen amb motiu de la realització d’una activitat o del propi 
funcionament de la sala infantil. També caldria pintar la paret i treure les prestatgeries existents a 
una banda de la paret de la sala. 
 
�El taulell de la sala infantil comprèn dos punts d’atenció a l’usuari però la seva ubicació fa que, 
un dels dos professionals que hi treballen, no tingui espai suficient per realitzar les seves tasques 
amb comoditat ja que queda pràcticament encaixat en el seu lloc de treball. La ubicació del taulell 
d’informació i de préstec, dins l’àrea de consulta general, genera molt soroll, un soroll que 
s’eliminaria si es poguessin separar els serveis d’informació i de préstec, traslladant el servei de 
préstec al vestíbul i quedant el punt d’informació a l’àrea de consulta general de la Biblioteca. 
La manca d’espai per a una adequada distribució del fons, fa necessària l’adquisició d’una 
prestatgeria per a les novel·les, per a la filmografia, bucs per als còmics de l’àrea d’adults i bucs 
pels contes d’imaginació de l’àrea infantil.  
 
� Per tal d’optimitzar l’espai de les diferents prestatgeries, s’ha hagut de moure bona part del fons 
de la Biblioteca però no s’ha modificat la retolació de les prestatgeries, de manera que el què 
indiquen els rètols no correspon al tipus de document que hi ha a les prestatgeries. 
 
3.3. Recursos econòmics 
 
Aquest any 2012 ha continuat la disminució dels recursos destinats a la Biblioteca, tant per part de 
Diputació com d’Ajuntament.  
Pel que fa als recursos aportats per la Diputació, les partides que més reducció han tingut han 
estat la de publicacions periòdiques (un 35,38 % menys aquest any 2012 respecte el 2011) i la 
d’audiovisuals (amb una reducció del 33,66 %). Les partides que menys reducció han tingut han 
estat la destinada als recursos electrònics (amb un 11,52 %) i la de llibres (un 11,82 % menys que 
l’any 2011). 
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Diputació de Barcelona 
Remuneració de personal 5 

Bibliotecaris 127.376,54 € 

Substitucions 40.011,24 € 

Total remuneració personal 167.387,78 € 

 

Despesa en fons documental 33.375,91 € 

Total fons documental 33,375,91 € 

Despeses en manteniment 6  

Informàtica 36.633,89 € 

Material fungible 4.145,10 € 

Total manteniment 40.778,99 € 

Total 241.542, 58 € 

 
 
Pel que fa als recursos econòmics invertits per l’Ajuntament de Vic en la Biblioteca l’any 2012, 
s’observa: 
 

Ajuntament de Vic 
Remuneració de personal 133.344,7 € 

Despesa en manteniment 7 6.128,24 € 

Despesa en fons documental 3.315,04 € 

Despesa en activitats 4.116,84 € 

Total 146.904,82 € 

 
De l’apartat de recursos econòmics comentar: 
� L’any 2012 ha continuat la reducció de recursos econòmics destinats a la Biblioteca per part de 
les administracions. 
 
� La gestió directa del pressupost municipal proporciona gran autonomia a la Biblioteca.  
 
� La reducció dels recursos per part de les administracions ha de portar a la Biblioteca a buscar 
altres fórmules de finançament per tal de poder proporcionar un fons d’actualitat i d’interès a la 
seva població i per continuar desenvolupant el seu programa de foment de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Les dades relatives a la remuneració de personal de Diputació corresponen a l’any 2011 i s’han estret de les Dades 
d’avaluació 2011. No disposem encara de les dades corresponents a l’any 2012. 
6 Les dades de manteniment informàtic corresponen a l’any 2011 ja que no disposem de les de 2012. 
7 Les dades de manteniment municipal corresponen a l’any 2011 en no haver rebut encara les de l’any 2012. 
 



 14 

3.4. Fons documental 
 
El fons de la Biblioteca Joan Triadú, a data de 31 de desembre de 2012, era de 88.904 documents 
(sense revistes), desglossat de la següent manera: 
 

 Volums Creixement anual % 
Fons general 36.882 308 0,83 % 

Fons infantil 12.824 238 1,85 % 

Música i Cinema 6.601 -225 -3,40 % 

Col·lecció local 8.033 276 3,43 % 

Petits lectors 289 126 43,59 % 

Magatzem 17.345 483 2,78 % 

Fons especial 6.928 185 2,67 % 

Total 88.902 8 1.391  

 
Aquestes xifres indiquen que la Biblioteca ofereix 2,15 volums per habitant.  
 
 
3.4.1. Fons documental incorporat a la Biblioteca a  través de la Diputació 
 
Els nous documents que la Biblioteca incorpora al fons de la Biblioteca per la via de la Gerència 
de Serveis de Biblioteques (GSB) de la Diputació de Barcelona provenen, en primer lloc, dels lots 
mensuals, als quals hi hem d’afegir les subscripcions a revistes de temàtica diversa i a diaris 
d’informació general (d’àmbit nacional, comarcal i local), les tries temàtiques, la compra directa i 
l’accés a documents electrònics a través del web de la Gerència (enciclopèdies en línia, 
subscripcions a bases de dades i premsa digitalitzada). 
 
Durant l’any 2012, la Biblioteca Joan Triadú ha rebut un total de 1.066 llibres, de 143 CD’s i de 106     
DVD’s. El títols de publicacions periòdiques als quals ha estat subscrita la Biblioteca han estat de 
136 €, entre diaris (generals i comarcals) i revistes (de temàtica variada). 
 

 Exemplars Valoració 
Llibres compra lot 872 15.940,76 

CD’s compra lot 132 2.281,00 € 

DVD’s compra lot 106 2.020,35 € 

Llibres S.A.B. 159 2.132,85 € 

Donatius 36  

Subscripcions revistes  6.975,00 € 

Subscripcions diaris  2.208,00 € 

Subscripcions recursos electrònics  767,95 € 

Compra directa  750,00 € 

Projecte Nascuts Per Llegir  300,00 € 

Total Fons documental 1.305 33.375,91 € 

 
Al llarg de l’any 2012, s’han pogut fer 4 tries temàtiques: guies de viatge, cinema i de temàtica 
general, les dues darreres. El cost total d’aquestes tries ha estat de 3.345,54 €. 
 

                                                 
8 No hem comptabilitzat el fons de referència, format únicament per 2 volums i d’aquí la diferència de xifres. 
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3.4.2. Fons incorporat a la Biblioteca a través de l’Ajuntament 
 
Pel que fa a la via municipal, la Biblioteca gestiona directament el pressupost atorgat per 
l’Ajuntament, del qual en destina una partida a la compra de fons documental. A l’hora d’adquirir 
nous documents amb pressupost municipal, la Biblioteca té en compte els següents criteris: 

• Comprar tots els documents publicats sobre la ciutat de Vic i la comarca d’Osona, així com 
totes les obres dels autors locals i comarcals. 

• Satisfer les desiderates dels lectors. En aquest cas, abans de comprar una sol·licitud feta 
per un lector, avaluem si el document en qüestió és adequat pel fons de la Biblioteca, 
d’acord amb les premisses de qualitat, actualitat i d’interès general. 

• Omplir els buits temàtics detectats pel personal bibliotecari. 
 
La taula i el gràfic següents reflecteixen en quina tipologia de document s’ha gastat la partida 
municipal destinada a l’adquisició de fons documental de la Biblioteca. 
 

Tipologia Títols Import 
Col·lecció Local 49 684,62 € 

Buits Temàtics 105 1.864,70 € 

Desiderates 55 1.020,19 € 

Total 209 3.569,51 € 

 
 
3.4.3. Fons incorporat a la Biblioteca a través de donatius 
 
Una darrera via d’incorporació de nous documents a la col·lecció documental de la Biblioteca és la 
que prové de les donacions (tant de particulars com d’autors, ajuntaments, biblioteques i entitats 
diverses). Durant l’any 2012, hem rebut un total de 585 exemplars, dels quals únicament 81 
exemplars han estat acceptats i han passat a formar part del fons de la Biblioteca; la resta 
d’exemplars s’han derivat a altres entitats de la ciutat i de fora de la ciutat o s’han portat a reciclar. 
Enguany s’ha rebut un 77,06 % menys de donatius que anys anteriors9, fet que s’explica 
segurament perquè l’any 2012 es va rebre un important donatiu (un total de 2.014 documents) de 
Benestar Social. Si excloem el donatiu de Benestar Social, enguany s’hauria experimentat un 
lleuger augment (un 8,93 %) de donatius respecte el 2011. L’elaboració de la política de donatius, 
que es dóna a qualsevol usuari que vol fer una donació de documents, ha comportat que trobem 
donatius anònims a la bústia de retorn de documents que hi ha a l’exterior de la Biblioteca. 
 
La major part dels donatius, igual que ha succeït en anys anteriors, procedeix dels particulars, 
seguits per les donacions rebudes d’autors i de diferents biblioteques públiques (bàsicament de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i, dins d’aquests, sobretot de 
biblioteques de la comarca) i, en menor mesura, de les administracions i de les entitats 
socioculturals. L’Editorial Eumo ha continuat fent donatiu a la Biblioteca de cada títol que ha 
publicat al llarg de l’any 2012. La taula següent reflecteix la procedència dels donatius rebuts, la 
quantitat de donants i la d’exemplars. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 L’any 2011 la Biblioteca va rebre 2.551; el 2010, 816 i l’any 2009, 758 exemplars.  
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Tipologia donants Quantitat de donants Quantitat d’exemplars 
Administració Pública 10 68 

Autors 25 29 

Biblioteques 22 66 

Centres d’ensenyament 2 9 

Editorials 2 41 

Entitats socioculturals 9 9 

Particulars 3410 353 

Altres entitats 4 10 

Total 108 585 

 
De l’apartat de fons documental, destacar: 
 
� La Biblioteca Joan Triadú té un fons especialitzat en Jacint Verdaguer i és dipositària del fons 
del Círcol Literari de Vic, elements ambdós distintius de la Biblioteca respecte la resta de les 
biblioteques de la Xarxa. 
 
� La posada en marxa de l’aplicació SELPART per a la tria de llibres i audiovisuals atorga a la 
Biblioteca una major llibertat per decidir la seva col·lecció documental però es pot córrer el perill 
de desequilibris en la col·lecció documental i d’aquí la importància d’elaborar la política de 
desenvolupament de la col·lecció per oferir un fons equilibrat, d’interès i d’actualitat.  
 
� Amb el pressupost municipal, la Biblioteca només compra cd’s de col·lecció local ja que amb els 
lots que arriben de la Gerència de Serveis de Biblioteques és suficient en haver canviat els hàbits 
dels usuaris, els quals consumeixen música a través d’altres vies.  
 
� Dels donatius que la Biblioteca rep, la majoria de documents no passen a formar part del fons 
de la mateixa sinó que es deriven a entitats, de dins i fora de la ciutat o es porten a reciclar. 
 
 
4. Serveis i programes 
 
4.1. Horari de servei 
 
Durant l’any 2012 la Biblioteca ha ofert un total de 283 dies i de 2.015 hores de servei als seus 
usuaris (pels 280 dies i 1.895,5 hores de l’any 2011). La Biblioteca ha passat d’obrir un total de 40 
hores a l’hivern a obrir un total de 48 hores i mitja.  A l’estiu (juliol i agost), la Biblioteca ha obert un 
total de 32 hores setmanals per les 31 hores que va obrir l’any 2011. 
 

 Matins Tardes 
Hivern De dimarts a dissabte, de 

10:00 h. a 13:30 h. 
De dilluns a divendres, de 
16:00 a 20:30 h. 

Estiu (juliol i agost) Dimarts i dijous, de 10:00 h. a 
13:30 

De dilluns a divendres, de 
15:00 h. a 20:00 h. 

 
A partir de l’1 de setembre de 2012, la Biblioteca ha passat a fer el següent horari: 
 

                                                 
10 El nombre és aproximat ja que només hem pogut comptabilitzar els usuaris que porten els exemplars al taulell 
d’informació i de préstec però hi ha molts usuaris que deixen els seus donatius a la bústia de retorn de llibres, que no té 
precisament la finalitat de recollir els donatius. 
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Dilluns De 15:30 a 20:00 h. 

De dimarts a divendres De 10:00 a 20:00 h. 

Dissabte De 10:00 h. a 14:00 h. 

 
� Pel que fa a l’horari de servei, cal destacar que la Biblioteca compleix els estàndards de 
biblioteca pública11. A l’estiu, el gran canvi ha estat passar d’oferir servei únicament un matí a obrir 
dos matins, un d’ells dimarts, dia de gran afluència de gent a la ciutat amb motiu del mercat 
setmanal. A l’hivern s’ha ampliat considerablement l’horari, obrint de manera ininterrompuda de 
dimarts a divendres. 
 
4.2. Dades dels usuaris 
 
Al llarg de l’any 2012, la Biblioteca ha rebut un total de 128.259 visitants12, que suposa una mitjana 
de 453 persones diàries. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les de l’any 2011 (133.190 
visitants, que fan una mitjana diària de 476 persones) i a les del 2010 (amb 136.648 visites i una 
mitjana diària de 485). 
 
 

 2009 2010 2011 2012 
Total visites 136.915 136.648 133.190 128.259 

Mitjana diària 487 485 476 453 

Visites/habitant 3,43 3,42 3,21 3,11 

Despesa corrent 
municipal/ habitant 

2,90 € 3,34 € 3,81 €  

 
S’han fet un total de 1.143 nous carnets que, sumats als existents, fan un total de 25.032 usuaris 
inscrits. En relació a la població del municipi, les xifres mostren que hi ha  60  inscrits a la 
Biblioteca per cada 100 habitants, igual que a l’any 2011. 
 
Tal i com es constata a la taula següent, el nombre de carnets nous va experimentar una 
davallada l’any 2010 respecte al 2009 i ha patit una lleugera davallada l’any 2012 respecte el 
2011. El nombre de carnets per habitant en els darrers anys, tal i com queda reflectit a la taula, ha 
estat el mateix, a excepció de l’any 2012 en què hi va haver un increment. 
 

 2009 2010 2011 2012 
Total usuaris inscrits 25.194 26.460 24.909 25.032 

Carnets nous 1.685 1.396 1.397 1.143 

Carnets / habitant 13 0,60  0,66  0,60  0,60 

 
Aquest any 2012 s’han fet un 18,18 % carnets menys que l’any 2011. 
 
Dels usuaris amb carnet, un 64 % han estat actius el 2012. A la pàgina següent es mostra el total 
d’usuaris actius del servei de préstec. 
 
 

                                                 
11 Estàndards bàsics de Biblioteca Pública. Gener 2008, elaborats conjuntament per la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 
12 De juny a novembre de 2012, vam tenir el sistema antifurt/comptador espatllat i les xifres d’aquest període no són, per 
tant, fiables. 
13 Titulars del carnet de la xarxa 
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Usuaris actius del servei de préstec 
(han realitzat un préstec o més) 

Petits lectors (0 - 4 anys) 949 

Infants (5 -14 anys) 4.183 

Joves (15 – 24 anys) 3.461 

Adults 1 (25 – 39 anys) 11.862 

Adults 2 (40 – 64 anys) 14.670 

Gent gran (més de 65 anys) 2.516 

Biblioteques 363 

Servei domiciliari 17 

Staff 411 

Altres 128 

Total 38.560 

 
A continuació mostrem gràficament el percentatge d’usuaris actius, representant únicament les 
persones físiques. 
 

Usuaris actius Servei Préstec. 2012
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Tal i com queda palès a la taula i al gràfic, el grup d’usuaris que més utilitzen el servei de préstec 
és el dels adults, tant els de la franja compresa entre els 40 i 64 anys d’edat, com els que es 
troben en la franja d’edat d’entre 25 i 39 anys. S’ha incrementat, respecte anys anteriors, el 
nombre de gent gran que fa ús del servei del préstec, malgrat ser, aquesta, una tipologia d’usuari 
que acostuma a usar sobretot el servei de consulta de diaris i revistes.  
 
4.3. Préstec.  Préstec interbibliotecari. Préstec a  entitats 
 
� Pel que fa al préstec , durant l’any 2012 s’han deixat un total de 88.562 documents, fet que 
suposa una mitjana diària de 336,73 documents prestats per dia i de 2,15 préstec per habitant. La 
rotació del fons, és a dir, la mitjana de vegades que un document ha sortit en préstec durant el 
2012 ha estat de 0,99 vegades. Tal i com queda palès a la taula següent, les xifres de préstec han 
disminuït respecte el 2011 i el 2010 i són lleugerament superiors a les de l’any 2009.  
 

 2009 2010 2011 2012 
Total 87.248 96.790 96.546 88.562 

Documents prestats /dia 310 343 345 337 

Documents prestats/fons 1,2 1,2 1,09 0,99 
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0 
El total de documents prestats per seccions ha estat: 
 
 

 Fons final 
(2012) 

Préstecs Percentatge sobre 
el total de préstecs 

Índex rotació 

Fons general 36.882 38.470 95,87 % 0,95 

Fons infantil 12.824 24.702 51,91 % 0,51 

Música i i cinema 6.601 16.087 41,03 % 0,41 

Revistes 12.051 5.074 42,10 % 0,42 

Col·lecció Local 8.033 1.325 16,49 % 0,16 

Petits Lectors 289 780 37,05 % 0,37 

Magatzem 17.345 1.551 8,94 % 0,08 

Fons especial 6.928 6.356 91,74 % 0,91 

Total  
(sense revistes) 

88.904 89.275 99,58 % 0,99 

Total 
(amb revistes) 

101.034 94.349 93,38 % 0,93 

 
Tal i com queda palès a la taula, els documents que tenen menys rotació són els que estan 
ubicats al Magatzem, un fet lògic si tenim en compte que es tracta de documents que no són de 
lliure accés per als usuaris. També la col·lecció local té un índex de rotació baix en la mesura que 
es tracta de documents que acostumen a ser consultat per estudiosos, investigadors o escolars 
que fan treballs acadèmics. 
 
���� El préstec interbibliotecari  es realitza per dues vies diferents: a través d’un servei de 
missatgeria (maletes) contractat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i a través de Caixa 
Catalunya.  
 

 2009 2010 2011 2012 
Documents deixats 2.411 1.983 2.405 2.555 

Documents rebuts 2.252 2.798 3.254 2.812 

 
Pel que fa al préstec interbibliotecari, tal i com queda reflectit a la gràfica, la Biblioteca sempre rep 
més documents que no pas en deixa, a excepció de l’any 2009 en què es van deixar més 
documents que no pas se’n van demanar a altres biblioteques de la Xarxa. El nombre d’exemplars 
demanats per la Biblioteca és més elevat que el nombre de documents que aquesta presta, en 
gran part, pels clubs de lectura que funcionen dins de la Biblioteca però també fora de les seves 
portes (la Biblioteca dóna suport, per exemple, al club de lectura del casal d’avis, al de la 
Biblioteca Municipal de Prats, etc.). L’activitat del club de lectura implica demanar, mensualment, 
un nombre elevat de títols a la resta de biblioteques de la Xarxa.  
 
Malgrat que el volum dels documents (tant dels que es deixen com dels que es sol·liciten) ha anat 
creixent en els darrers anys, el servei de préstec interbibliotecari funciona bastant bé. 
L’inconvenient que presenta el servei és que tot el volum de documents (rebuts i enviats) es 
canalitza per mitjà de dues vies: el sistema de maleta (dilluns, dimecres i divendres) i la valisa de 
Caixa Catalunya (a través de 2 oficines) i, a vegades, el volum de documents en circulació és tant 
alt que acaba saturant el servei i el termini de lliurament del document a l’usuari s’endarrereix. 
També cal tenir en compte que la Biblioteca Joan Triadú fa d’enllaç amb altres biblioteques de la 
comarca (moltes de les quals tenen únicament una única via de canalització del servei –maleta o 
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oficina de Catalunya Caixa) i de receptora dels dos bibliobusos de la comarca (Guilleries i 
Tagamanent). 
 
� En relació al préstec a entitats, la Biblioteca Joan Triadú ha continuat deixant en préstec lots 
de llibres a les escoles bressol municipal, que formen part del Projecte Nascuts Per Llegir que 
desenvolupa la Biblioteca, préstec a centres escolars de primària i a la Biblioteca Municipal de 
Prats de Lluçanès. 
 
�El préstec a domicili  continua tenint molt pocs usuaris i es realitza a través d’un voluntari de la 
Creu Roja. 
 
4.4. Servei d’accés a Internet i ofimàtica. Interne t i + 
 
Al llarg de l’any 2012, el servei d’Internet i + ha tingut un total de 15.984 usuaris (pels 17.074 de 
l’any 2011), que suposen una mitjana diària de 60 usuaris (pels 61 de l’any 2011). Aquestes xifres 
mostren que, de cada 100 visites que ha rebut la Biblioteca, 12 han utilitzat el servei d’ofimàtica i 
d’Internet i +. 
 

Usos del Servei d’Internet i + 2012 
Petits lectors (0 – 4 anys) 46 

Infants (5 – 14 anys) 3.322 

Joves (15 – 24 anys) 3.284 

Adults 1 (25 – 39 anys) 5.065 

Adults 2 (40 – 64 anys) 3.843 

Gent gran (més de 65 anys) 342 

Altres 82 

Total 15.984 

 
Per grups d’edat, els usuaris que utilitzen més aquest servei d’accés a Internet i d’ofimàtica són 
els adults compresos en la franja d’edat de 25 a 39 anys, seguits dels adults que es troben entre 
els 40 i els 64 anys, dels infants i dels joves. La gent gran continua essent, deixant de banda per 
raons evidents el grup de petits lectors, la tipologia d’usuari que menys utilitza aquest servei, 
malgrat que aquest any ha augmentat el nombre de gent gran que ha utilitzat el servei d’Internet 
respecte l’any 2011 (342 usuaris l’any 2012 pels 147 de l’any 2011).  
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Ús Servei Internet i +  2012
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Respecte l’any 2011 ha augmentat el percentatge d’infants que han usat el servei d’Internet i + 
(del 16 % de l’any 2011 al 21 % del 2012); també han augmentat però més lleugerament el 
percentatge d’adults entre els 25 i 39 anys (el 31 % d’usuaris l’any 2011 pel 32 % del 2012) i el 
adults que tenen entre 40 i 64 anys (un 22 % l’any 2011 i un 24 % el 2012); un augment 
considerable ha tingut, com ja hem comentat, el grup de gent gran que el 2012 ha utilitzat el servei 
d’Internet, tot i que percentualment no és tan visible. Ha disminuït en canvi el nombre de joves que 
han utilitzat el servei d’Internet durant el 2012: del 29 % de l’any 2011 s’ha passat al 21 % de l’any 
2012. 
 
4.5. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa  Wi-Fi 
 
Els usuaris del servei de Wi-Fi han estat, aquest any 2012, un total de 9.173 (pels 6.106 de l’any 
2011), que significa que una mitjana de 35 usuaris han utilitzat aquest servei d’accés a Internet 
sense fils. Per tant, de cada 100 visites que rep la Biblioteca, 7 són usuaris del servei de Wi-Fi. En 
relació a l’any 2011, els usuaris del servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-FI han 
augmentat un 50 %. 
 
 
4.6. Activitats de foment de lectura i dinamització  cultural 
 
Les activitats que organitza la Biblioteca Joan Triadú tenen com a objectiu, d’una banda, donar a 
conèixer la Biblioteca com un equipament cultural i, de l’altra, difondre la cultura i estimular l’hàbit 
de la lectura. D’aquí l’organització d’actes adreçats a una tipologia variada de públic que comprèn 
des d’exposicions, a presentacions de llibre, clubs de lectura, hores del conte, etc. Al llarg de l’any 
2012 s’han realitzat un total de 163 activitats, a les quals han assistit un total de 2.675 persones. 
El percentatge de visites per assistir a activitats de dinamització cultural ha estat del 2.08 % 
mentre que el nombre d’assistents per activitat de dinamització cultural ha estat de 16 persones. 
Una altra dada a destacar és les 2,37 places en clubs de lectura per cada 1.000 habitants, que ha 
ofert la Biblioteca a la seva població. 
 
La taula i el gràfic consegüent serveixen per reflectir de manera gràfica el nombre d’actes 
realitzats a la Biblioteca així com el nombre d’assistents als mateixos i són un bon indicador de 
l’acceptació que han tingut els actes desenvolupats a la Biblioteca al llarg de l’any. 
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Tipologia d’activitat Nombre d’activitats Nombre d’assistents 
Nascuts Per Llegir 3 105 

Hora del conte 17 991 

Club de lectura 98 838 

Presentació llibres 2 220 

Conferència 1 26 

Mostra documental 24  

Exposició Sala 2  

Tallers 2 65 

Cessió d’espais 13 247 

Altres 1 183 

Total 163 2.675 
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La Biblioteca ofereix un programa d’activitats de foment de la lectura i de dinamització cultural  
divers i variat: 
 
� Les activitats de foment a la lectura per a infants  es centren en dos programes bàsics com 
són el projecte Nascuts Per Llegir i Temps de contes. 
 

• El projecte Nascuts Per Llegir és un projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 
3 anys, que contribueix a establir un vincle afectiu entre adults i infants al voltant del llibre. 
Pretén afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional de l’infant, prenent la lectura 
en veu alta com un vehicle fonamental pel seu creixement integral. Les activitats incloses 
en aquest projecte són de les que més èxit tenen, de manera que en les diferents activitats 
que s’organitzen sempre queda gent en llista d’espera: la Biblioteca té més demanda de la 
que pot satisfer. Les activitats que s’organitzen estan pensades pels diferents grups d’edat 
inclosos en el projecte: nens i nenes de 0 a 12 mesos, d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys.  
L’any 2012 s’han fet un total de 41 carnets nous que, sumats als ja existents, fan un total 
de 318. El nombre de carnets ha anat disminuint amb el pas del temps ja que l’any 2009 es 
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van fer un total de 11114; al 2010, 60 carnets; al 2011, un total de 54 carnets mentre que 
aquest any 2012 se n’han fet 41, la majoria dels quals a través de la Biblioteca i no del 
CAP. Per tant, per augmentar el nombre de carnets, caldria potenciar la col·laboració amb 
els centres d’atenció primària, que ha anat disminuint des de l’inici del projecte. 
Pel que fa a les activitats, s’han organitzat un total de 3 i hi ha hagut un total de 105 
assistents. 

 
• Temps de contes  és una activitat de promoció de la lectura adreçada a nens i nenes a 

partir dels 3 anys. Les sessions van a càrrec de rondallaires professionals que, mitjançant 
la narració oral de contes i d’històries, apropen la lectura als més petits. Aquesta activitat 
es realitza, de manera quinzenal, els dissabtes al matí. Durant aquest any 2012, s’han 
realitzat un total de 17 sessions, amb un total de 991 assistents. De les diferents sessions 
organitzades al 2012 destaquem la realitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental, una activitat que fa 6 anys que es celebra i  que es realitza de manera conjunta a 
les diferents biblioteques de la comarca d’Osona. 

 

 
 

• Altres activitats organitzades al 2012 pel públic infantil han estat Disfressa’t de personatge 
de conte (per carnestoltes) i el taller de Nadal amb la Farinera. Centre d’Arts Visuals de 
Vic.  

 
� Les activitats de foment de la lectura adreçades al públic juvenil es concreten en: 

• Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove . Aquests premis són convocats pel Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil i per l’Associació Catalana d’Amics del Llibre Infantil i 
Juvenil. La Biblioteca Joan Triadú hi participa amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector dels 
nois i noies i d’estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre ells. Des del novembre fins a 
l’abril, els participants en aquesta activitat han de llegir un nombre determinat de llibres 
(entre 3 i 4, segons la categoria) i a l’abril es troben un dia a la Biblioteca per comentar els 
llibres llegits i donar el seu vot. Aquesta és una activitat que es realitza arreu de Catalunya 
i hi participen tant biblioteques com centres escolars, de manera que una vegada tots els 
participants han enviat les seves votacions, s’escull el llibre més votat i el consegüent 
guanyador del Premi. La Biblioteca Joan Triadú ha participat, pel que fa al curs 2011-2012, 
en la categoria de 10 (amb 4 participants) i en la de 11-12 del Premi Atrapallibres (s’hi van 
inscriure 8 nois i noies) i en la categoria de 15-16 anys del Premi Protagonista Jove 
(únicament hi van participar 2 joves). 

                                                 
14 Després d’un reduït nombre de carnets l’any 2008, quan es va posar en marxa el projecte Nascuts Per Llegir, l’any 
2009 es va fer el gran salt quantitatiu amb 111 carnets nous i a partir d’aquí va començar el descens d’inscrits 
anualment.  
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• El club de lectura juvenil , de periodicitat mensual, s’adreça als nois i noies entre 11 i 14 
anys que tinguin ganes de llegir i de comentar les lectures fetes. La sessió es 
complementa, a vegades, amb la visita d’un escriptor per tal que els lectors tinguin 
l’oportunitat de conèixer l’autor d’algun dels llibres llegits. Aquest any 2012 no s’ha comptat 
amb cap autor.  

 
 
���� Les activitats adreçades a adults es basen essencialment en el club de lectura (activitat fixa) i 
en la realització de conferències i presentacions de llibres. 
 

• El club de lectura d’adults  és un espai de tertúlia i de debat a l’entorn d’una lectura, en 
què un grup de persones s’organitza per llegir el mateix llibre i reunir-se un dia, a la 
Biblioteca, per comentar el llibre. Es tracta d’una activitat que reuneix persones amb una 
afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura. Aquesta activitat té una periodicitat 
mensual i els seus membres es reuneixen a la Biblioteca, el darrer dimarts de mes, a les 
20:00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De les 10 sessions realitzades l’any 2012, destaca la que, de manera conjunta, es realitza 
l’octubre, amb altres clubs de lectura de les biblioteques d’Osona, amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental.  
 

• El club de lectura en veu alta  es realitza amb col·laboració amb l’Associació de 
Sant Tomàs i té una periodicitat setmanal. Hi participen joves i adults amb 
discapacitat intel·lectual, que es troben en situació laboral activa. Aquesta activitat 
té com a objectius fomentar l’hàbit de la lectura i contribuir a l’adquisició de la 
competència lectora dels participants, facilitar la socialització de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i promoure la integració a la comunitat d’aquest col·lectiu, 
evitant la seva exclusió social. 
Durant el 2012 han funcionat tres grups, que s’han agrupat en funció del nivell lector 
i de comprensió dels seus membres. 

 
• El club de lectura amb l’Aula d’Extensió Universitària  de la Gent Gran 

d’Osona. Aquest club ha constat de 3 sessions realitzades al febrer de 2012. Els 
participants en aquesta activitat llegeixen una novel·la, que es comenta al llarg de 
les 3 sessions. Les sessions han estat conduïdes per Carme Rubio, professora de 
la Universitat de Vic. Aquest any 2012 s’havia de comptar, en la darrera sessió, 
amb la presència de la Sílvia Soler ja que els membres del club havien llegit Petons 
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de diumenge però les inclemències meteorològiques (perill de nevades) ho van 
impedir.  

 
• El club de lectura de l’Escola d’Adults es realitza amb els alumnes de l’Escola 

d’adults Miquel Martí i Pol, de Vic. Es van fer un total de 6 sessions i es va llegir un 
llibre per a l’assignatura de català, Senyoria de Jaume Cabré, i un per l’assignatura 
de castellà, El guardián entre el  centeno, de J.D. Salinger.  

 
• Les conferències pretenen donar a conèixer un tema d’interès o d’actualitat i promoure la 

Biblioteca com a centre de dinamització cultural. Al llarg de 2012 s’ha realitzat únicament 
una conferència, que va comptar amb un total de 26 assistents.  

 
� Hi ha activitats que s’adrecen a tot tipus de públic com són la trobada de col·leccionistes de 
punts de llibre, les exposicions i les mostres documentals. 
 

• La trobada de col·leccionistes de punts de llibre  s’ha convertit en un acte habitual de la 
Biblioteca dins el marc del Mercat del Ram de Vic. El dissabte del Mercat del Ram té lloc la 
trobada i s’aprofita per lliurar el premi als guanyadors del concurs de punts de llibre.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  
•  
 
• Les exposicions  s’organitzen  amb l’objectiu de tenir una major afluència de visitants i per 

mostrar que la Biblioteca és un centre cultural, dinàmic i viu. Al llarg de l’any 2012, s’han fet 
un total de 2 exposicions.  
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• Les mostres documentals consisteix en donar a conèixer una part del fons documental 
de la Biblioteca. Es realitzen amb motiu d’una exposició que aculli la Biblioteca, per 
commemorar alguna efemèride, per donar a conèixer novetats editorials, perquè la 
temàtica dels llibres és de vigent actualitat, etc. En total s’han fet 24 mostres documentals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De les activitats de foment de la lectura i dinamització cultural, cal destacar: 
 
� Disposar d’una sala polivalent permet realitzar diferents activitats, sense entorpir el bon 
funcionament de la sala de consulta ni deixar d’oferir serveis degut al desenvolupament d’una 
activitat. Aquest any 2012, també s’ha fet l’activitat de Temps de contes a la sala polivalent, en 
comptes de l’àrea infantil com era habitual. 
� La sala polivalent es posa a disposició de les entitats i associacions del municipi que ho 
requereixin. Durant l’any 2012, s’ha cedit la sala polivalent en 13 ocasions. 
� S’ha continuat apostant pels clubs de lectura, adreçats a diferents sectors de la població. Pel 
que fa a les exposicions, es continua prioritzant  acollir exposicions que estiguin preparades per 
ser penjades a les guies que envolten el claustre de la Biblioteca, deixant d’aquesta manera lliure 
els espais de circulació pels usuaris. Les conferències han estat el tipus d’activitat que més s’ha 
vist afectada per la reducció de pressupost que ha patit la Biblioteca: el cost que suposava aquest 
tipus d’activitat i el reduït nombre d’assistents que participava en ella, ha fet que la Biblioteca 
realitzi altres actes de foment de la lectura i de dinamització cultural. 
� D’aquest any 2012 destaquem també el taller de castells realitzat amb els Sagals d’Osona, al 
mes de setembre, per donar a conèixer el món dels castellers. 
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4.7. Activitats de formació 
 

 Sessions de formació Participants 
Visites escolars 58 1.295 

Sessions de lectura i/o consulta 6 103 

Sessions a centres no escolars 1 20 

Tallers de poesia 14 343 

Grups d’adults 3 43 

Total 62 1.499 
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Tipologia de sessions

 
 
• Sessions de benvinguda 
Quan l’usuari es fa el carnet de la Biblioteca, se li ofereix una sessió de benvinguda que li 
permet conèixer les diferents àrees de la Biblioteca, com està distribuït el fons, com buscar un 
document, com funcionen els serveis de la Biblioteca i amb quins recursos compta. 
 
• Visites escolars   
La Biblioteca ofereix als centres escolars de la ciutat i de la comarca la possibilitat de realitzar 
visites guiades per conèixer els recursos i serveis d’aquest equipament. S’adrecen als 
estudiants dels diferents nivells acadèmics, des de les escoles bressol fins a la Universitat.  Al 
llarg de 2012, s’han realitzat un total de 42 visites escolars, amb la participació de 17 escoles 
(12 de la ciutat de Vic i 5 de la comarca d’Osona)15 i de 1.040 alumnes. A aquestes visites, cal 
afegir-hi les que es van fer a les escoles bressol municipal de la Serra de Sanferm, l’Horta 
Vermella i els Caputxins, amb un total de 16 grups i 255 nens i nenes així com la visita del 
casal d’estiu de l’Escola Guillem de Mont-rodon, al mes de juliol, amb un total de 20 nens i 
nenes. 
 
Tal i com s’observa al gràfic següent, els mesos d’octubre i de novembre és l’època de l’any 
en què la Biblioteca ha realitzat més visites escolars. Al novembre sobretot s’ha assolit una 
xifra molt elevada amb 24 grups i un total de 460 alumnes, degut a les visites rebudes a la 
Biblioteca però també a les visites realitzades pel personal de la Biblioteca a les tres escoles 
municipals de Vic. Dins el projecte Nascuts Per Llegir, la Biblioteca visita les escoles bressol 
municipal per portar-los un lot de contes i per explicar-los contes. Maig i juny, en canvi, són 

                                                 
15 Les escoles de Vic que han visitat la Biblioteca han estat: Pare Coll, Joaquim Salarich, Sagrat Cor, Andersen, 
Sentfores, Sínia, Sant Miquel dels Sants, Guillem de Mont-rodon, Vic Centre, Escorial, Escola Bressol Municipal Horta 
Vermella, Escola Bressol Municipal Els Caputxins. De la comarca d’Osona, ens han visitat: l’escola Quatre Vents 
(Manlleu), Mossèn Cinto Verdaguer (Folgueroles), Muntanyola, Sant Genís i Santa Agnès (Taradell) i el SES Bisaura 
(Sant Quirze de Besora).  
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mesos en què no es fan visites escolars perquè és final de curs i no té gaire sentit si el que es 
pretén és que els alumnes coneguin la Biblioteca per tal d’aprofitar els recursos i serveis que 
aquesta ofereix. I a l’estiu, com a molt, es realitza durant el mes de juliol –com ha succeït 
enguany- la visita d’algun casal d’estiu. 
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El percentatge d’escolars que han visitat la Biblioteca durant l’any 2012 ha estat del 22,25 % pel 
13,96 % d’escolars d’ESO que han realitzat una visita a la Biblioteca. Per tant, les visites escolars 
amb els alumnes de primària funcionen molt bé però s’haurien d’oferir serveis específics a 
secundària per augmentar el nombre de visites a la Biblioteca d’escolars entre els 12 i els 15 anys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tallers de poesia 
Els Tallers de poesia és un servei que la Biblioteca Joan Triadú ofereix, en col·laboració amb 
el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRPO), als centres escolars de Vic. S’adreça als 
alumnes de cinquè de primària de les diferents escoles de la ciutat amb l’objectiu d’apropar els 
escolars al gènere poètic, aconseguir que coneguin un ampli ventall de poetes i fomentar el 
préstec dels llibres de poesia. 
Al curs 2012-2013, s’han reorientat els tallers de poesia amb la voluntat d’obtenir-ne un major 
rendiment. Aquest curs, doncs, el taller de poesia ha tingut 2 sessions: una primera en què els 
escolars, amb el seu mestre, venien a la Biblioteca a conèixer la secció de poesia i a triar llibres 
de poesia, tant del fons de la Biblioteca com dels lots proporcionats pel CRPO, per tal 
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d’emportar-se’ls en préstec i treballar-los a l’escola; una segona sessió en què realitzen, també 
a la Biblioteca, el taller de poesia pròpiament dit; i, finalment, de les 2 sessions, en resulta un 
producte final, treballat tant a l’escola com el taller en forma de poesia escrita o dibuixada. 
L’any 2012 s’han realitzat un total de 14 tallers de poesia, amb un total de  5 escoles 
participants (Sant Miquel dels Sants, Guillem de Mont-rodon, Sínia i Sentfores) i de 343 
alumnes. 

 
• Sessions de formació d’adults 
La Biblioteca ofereix sessions de formació a grups d’adults i, en funció de la tipologia del grup, 
de les seves necessitats i característiques, es realitza un tipus de sessió o altre; en totes 
aquestes sessions, però, s’explica el funcionament de la Biblioteca, els recursos i serveis que 
aquesta ofereix. Al llarg de l’any 2012, s’han fet 3 sessions amb un total de 43 assistents, 
pertanyents respectivament al col·lectiu de mares de l ‘Associació Casal Claret16, a un grup de 
mares inscrites en el Projecte Nascuts Per Llegir i al Servei de formació i inserció laboral 
Eina.17 

 
• Sessions de lectura i/o consulta  
Han passat un total de 6 grups, amb un total de 103 participants, corresponents a segon de 
primària del Col·legi Sant Miquel dels Sants, al Casal Claret i a usuaris del Servei de 
Rehabilitació Comunitària de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. 
 
 

4.8. Servei d’informació i de consulta 
 

• El servei d’informació de la Biblioteca Joan Triadú està gestionat per professionals que 
atenen, de manera personalitzada, les sol·licituds d’informació dels usuaris –siguin 
particulars, empreses o entitats-, i els assessora sobre els serveis i recursos disponibles 
així com sobre la manera d’utilitzar-los. 
Aquest servei comprèn diferents punts d’informació que orienten l’usuari sobre la 
localització i la utilització del fons de la Biblioteca, la consulta del catàleg, l’ús de fonts 
d’informació, etc. Els punts d’informació estan ubicats en diferents espais de la Biblioteca: 
a la zona de consulta general, aquests punts es troben al taulell d’informació i de préstec i 
al taulell de col·lecció local, mentre que a l’àrea infantil hi ha un únic punt d’informació i de 
préstec. 
Per tal de poder satisfer totes les demandes d’informació, la Biblioteca Joan Triadú disposa 
d’una acurada selecció d’obres de consulta: diccionaris i enciclopèdies, anuaris, directoris, 
premsa local digitalitzada i bases de dades en línia, l’accés a les quals és totalment gratuït. 
El servei d’informació atén les demandes d’informació a través de diferents canals: de 
forma presencial, a través del telèfon i per mitjà de correu electrònic així com a través de la 
xarxa d’Internet, que permet a l’usuari fer diverses gestions (des de la renovació de 
documents a la reserva de documents de la Biblioteca, sol·licitud de carnet, demanda 
d’informació bibliogràfica, consulta del catàleg, accés a les novetats documentals i un llarg 
etcètera més de gestions en línia). 

 
• Pel que fa al servei de consulta, la Biblioteca disposa d’un total de 128 punts de lectura: 

36 a l’àrea infantil i 92 a l’àrea d’adults. D’aquests 92 punts de lectura que hi ha a l’àrea 
d’adults, 68 són punts de lectura amb taula i 24 són butaques per a la consulta de revistes 
o per escoltar música. La Biblioteca  també disposa de 8 punts d’autoescolta de cd’s. 

 
 

                                                 
16 Institució d’educació no formal, que vol contribuir al desenvolupament personal i social dels seus membres, a través 
de diferents activitats. Els seus principals àmbits de treball són el social, d’acollida dels nouvinguts, de diàleg 
interreligiós, el terapèutic i el d’aprofundiment en la fe-vida. 
17 El Servei de formació i d’inserció laboral Eina pertany a l’Associació de Sant Tomàs i té com a objectiu facilitar els 
suports necessaris perquè les persones amb discapacitat intel·lectual accedeixin al món laboral.   
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 Àrea Infantil Àrea d’Adults 
Amb taula 36 68 

Sense taula  24 

Total 36 92 

 
La Biblioteca posa a disposició dels usuaris 5 PC’s de consulta al catàleg i 17 punts de consulta 
d’Internet i d’ofimàtica (13 a la sala d’adults i 4 a la sala infantil). Un d’aquests 13 punts de 
consulta d’Internet de la sala d’adults conté el programari JAWS, que permet l’accés a Internet per 
a persones invidents. 
 
� Del servei de consulta, cal destacar que els punts de consulta de CD’s són obsolets i que 
impossibiliten l’autonomia de l’usuari en dependre del personal bibliotecari per poder escolar el 
material audio. Quan un usuari vol escoltar un CD de la Biblioteca, ha de donar el CD al personal 
perquè aquest el pugui posar a l’equip de música ubicat al taulell; a l’usuari se li proporciona uns 
auriculars per poder escoltar els CD’s des de les butaques preparades per a la consulta d’aquest 
material. 
 
4.9. Serveis virtuals 
 
La Biblioteca Joan Triadú disposa d’una pàgina web pròpia, del portal de la Gerència de Serveis 
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona (la Biblioteca virtual) i de diverses eines 2.0 amb 
l’objectiu d’obrir nous canals d’informació i de compartir informació amb els usuaris sobre els 
serveis i recursos de la Biblioteca. 
 
� La pàgina web18 de la Biblioteca és una eina gestionada pel personal bibliotecari, el qual 
s’encarrega d’omplir de continguts la web. No obstant això, l’estructura i el disseny depenen del 
tècnic informàtic de l’Ajuntament, de tal manera que la web esdevé una eina massa rígida i poc 
modificable ja que, qualsevol canvi d’estructura i de disseny, ha de passar necessàriament pel 
tècnic informàtic municipal.  
Durant l’any 2012, la pàgina web de la Biblioteca va rebre un total de 61.443 visites, amb una 
mitjana diària de visites al dia. El nombre de visites a la web de la Biblioteca ha tingut un 
creixement exponencial, com ho demostren les dades d’anys anteriors. 
 

 2009 2010 2011 2012 
Visites a la web de la Biblioteca 35.444 52.153 55.281 61.443 

Mitjana diària 97 143 151 171 

Visites al web per habitant 0,88 1,29 1,33 1,49 

 
� El portal de la Diputació de Barcelona: la Biblioteca virtual19 també s’omple d’activitats per 
informar dels serveis, recursos i agenda d’activitats de la Biblioteca. La Biblioteca Joan Triadú 
participa, a més, en el portal infantil Gènius, a través de recomanacions mensuals, i en el 
prestatge de salut, a través de les recomanacions mensuals i de les notícies d’actualitat sobre 
salut, de manera trimestral.  
 
� La biblioteca disposa, a més, d’eines web 2.0 amb l’objectiu de ser visible a les xarxes socials. 
La Biblioteca utilitza aquestes eines 2.0 com una plataforma per establir una comunicació ràpida, 
eficaç i directa amb els seus usuaris, com una via per difondre els recursos i els serveis que 
ofereix així com les activitats que organitza. A través de les eines 2.0, la Biblioteca busca una 
major interacció amb els usuaris, fomentar la relació amb la seva comunitat de clients i 
desenvolupar nous serveis que s’ajustin a les seves necessitats. Amb aquest objectiu van néixer 

                                                 
18 http://www.bibliotecavic.cat 
19 http://bibliotecavirtual.diba.cat 
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els dos blocs20, corresponents al club de lectura d’adults i al club de lectura juvenil respectivament, 
i s’ha volgut ser present a Facebook21.  Tants els blocs com Facebook han esdevingut un 
instrument que facilita a la Biblioteca l’elaboració de continguts web, que agilita la publicació de 
notícies i que permet una major interacció amb els usuaris, establir una conversa amb els lectors a 
través dels seus comentaris i suggeriments, creant-se autèntics canals d’informació entre la 
Biblioteca i els usuaris. El bloc del club de lectura d’adults va rebre un total de 52 869 visites l’any 
2012 mentre que el del club de lectura juvenil en va rebre 7.728. 
 
 
5. Relacions amb les entitats 
 
La Biblioteca Joan Triadú treballa amb les diferents entitats amb l’objectiu d’optimitzar recursos, 
crear vincles i xarxes de contactes que permetin augmentar la visibilitat de la Biblioteca dins la 
comunitat, i crear i desenvolupar nous serveis que sense la col·laboració seria impossible d’oferir. 
Al llarg de l’any 2012, la Biblioteca ha col·laborat amb les següents entitats: 
 

• L’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’O sona 
Enguany s’ha continuat organitzant l’habitual club de lectura que té lloc al febrer i que ha 
constat de 3 sessions. La Biblioteca cedeix la sala polivalent per a la realització del club, 
s’encarrega de proporcionar els diferents exemplars del títol llegit i de contractar la persona 
que conduirà el club de lectura.  

 
• CAP El Remei i CAP Vic Nord 
A través del projecte Nascuts Per Llegir, els dos centres d’atenció primària de la ciutat 
col·laboren amb la Biblioteca en el foment de la lectura per a infants de 0 a 3 anys i les seves 
famílies. Aquesta activitat no seria possible sense la implicació del personal i dels 
responsables dels dos centres.  

 
• Escoles bressol municipals 
En el projecte Nascuts Per Llegir hi col·laboren també les tres escoles bressol municipals. Es 
visita cada escola per fer cessió d’un lot de contes de la Biblioteca, el qual queda en dipòsit 
durant el curs i es va renovant. S’aprofita la visita per fer una presentació dels diferents contes 
que es poden trobar a la Biblioteca i per explicar un conte.  

 
• Casal de la Gent Gran i Centres de dia 
La Biblioteca col·labora amb aquestes entitats proporcionant lots de préstec de material 
documental i fent donació de revistes donades de baixa.  

 
• Vic Dones 
Amb aquesta entitat col·laborem habitualment en l’organització dels actes que es realitzen a la 
ciutat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Enguany, la directora de la Biblioteca va 
representar el centre en l’acte Lectura de poesia i relats en femení, que es va celebrar a la 
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, el dia 8 de març. 

 
• Centre de Recursos Pedagògics  
Amb aquesta entitat organitzem els tallers de poesia - adreçats als cursos de 5è i 6è dels 
centres escolars de Vic- amb l’objectiu d’estimular l’interès per la poesia per part dels alumnes 
i de promoure la Biblioteca a les escoles. A més d’aquesta col·laboració, el Centre de 
Recursos Pedagògics és un dels canals que la Biblioteca utilitza per donar a conèixer les 
seves activitats a les escoles.  
 
 

 

                                                 
20 http://decasaalclub.blogspot.com i http;//aquifemtertulia.blogspot.com 
21 https://www.facebook.com/bibliotecajoantriaduvic 
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• Associació Sant Tomàs  
La Biblioteca ha col·laborat amb l’Escola Eina22 a través de la realització d’un club de lectura 
fàcil, que ha funcionat durant el curs 2010-211.  

 
• Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona  
La Biblioteca col·labora amb aquesta institució coordinant les diferents activitats que les 
biblioteques de la comarca d’Osona organitzen amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. 
Les activitats organitzades enguany han estat: una exposició de documents relacionats amb 
els trastorns mentals i, concretament, amb el de la follia (amb la consegüent guia de lectura, 
elaborada des de la Biblioteca Joan Triadú, que recull tots els documents que sobre aquest 
tema tenen les biblioteques d’Osona), una hora del conte a les diferents biblioteques de la 
comarca (que pretenia acostar als infants a les malalties mentals), i un club de lectura 
comarcal (aquest any el club es va celebrar a la Biblioteca Antoni Pladevall Arumí i va reunir 
els membres dels diferents clubs de lectura que hi ha a les biblioteques de la zona). 

 
• Nits de Cinema Oriental 
La Biblioteca ha col·laborat amb una nova edició de les Nits de Cinema Oriental a través de la 
projecció de diferents pel·lícules de cinema asiàtic, de l’exposició de documents relacionats 
amb el continent asiàtic, i de l’elaboració d’una guia de lectura que recollia els documents 
exposats. 

 
� De cara a l’any 2012, la Biblioteca pretén continuar i potenciar aquesta línia de col·laboració 
amb les diferents entitats i associacions de la ciutat, per tal d’aconseguir una major presència al 
municipi, una millor difusió dels seus recursos, serveis i activitats i per tal d’optimitzar els recursos 
de què disposa. Una col·laboració que comporta cedir l’espai de la sala polivalent, organitzar i 
coordinar l’activitat però ja no, com succeïa anys anteriors, finançar l’activitat.  
  
 
6. Difusió 
 
La Biblioteca utilitza diferents canals per difondre les seves activitats, els seus serveis i recursos i 
per donar a conèixer l’equipament als ciutadans i ciutadanes. 
 

• L’agenda d’activitats de la Biblioteca  es publica a l’agenda de l’Ajuntament de Vic. 
També es publica a la web de la Biblioteca i al portal virtual de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques. A la vegada, la Biblioteca difon els actes que organitza a través de la xarxa 
social Facebook així com a través dels blocs dels clubs de lectura.  

 
• La Biblioteca edita guies de lectura  per donar a conèixer el seu 

fons documental. Aquestes guies s’elaboren en base a un tema 
d’interès o d’actualitat pels usuaris i a les activitats que la 
Biblioteca realitza. Dins de les guies de lectura, volem destacar 
les que s’elaboren amb motiu de les sessions del club de lectura 
juvenil i del club de lectura d’adults. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 L’Escola Eina, que pertany a l’Associació de Sant Tomàs, facilita la inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
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• La Biblioteca edita, mensualment, butlletins de novetats  
(corresponents a les novetats de la secció d’adults, de la secció 
infantil i juvenil i de la secció d’audiovisuals) i, anualment, la guia 
de publicacions periòdiques  (que recull tots els títols de revistes i 
de diaris que rep la Biblioteca). En total s’han editat 19 materials de 
difusió, entre butlletins de novetats (8 en total), guies de lectura (10) 
i la guia de publicacions periòdiques (es publica a principis d’any, 
quan arriben les noves subscripcions a revistes i diaris). 

 
 

• Una altra eina de difusió la constitueix l’En Portada, la revista 
trimestral de la Biblioteca. Des de l’abril de 2012, la revista ha 
deixat de publicar-se en format paper i es fa en suport electrònic, per l’elevat cost que 
suposava editar-la en suport paper. Des de l’abril fins a desembre de 2012, s’han creat un 
total de 76 posts. 

 
• La Biblioteca fa publicitat de totes les seves activitats dins la mateixa biblioteca a través de 

cartells i de targetes  que informen sobre l’acte a celebrar. 
 

• Periòdicament, s’envia informació sobre les activitats de la Biblioteca als mitjans de 
comunicació locals i comarcals. A més, la Biblioteca Joan Triadú ha participat en les 
recomanacions que les diferents biblioteques d’Osona fan a l’estiu a través del canal de 
televisió local, El 9 TV. 

 
���� Un aspecte que la Biblioteca hauria de millorar, en l’àmbit de la difusió, és el d’aconseguir una 
major presència als mitjans de comunicació locals i comarcals a través de la publicació periòdica 
d’articles que informin dels serveis i recursos de la Biblioteca, d’anuncis publicitaris i de 
col·laboracions diverses. 
      
 
7. Conclusions i propostes de futur 
 
� La Biblioteca està molt integrada al municipi i ha esdevingut un punt de referència per a la 
població vigatana alhora que és present i participa en els diferents projectes culturals i en les 
activitats que s’organitzen a la ciutat. No obstant això, cal treballar per fomentar la cultura 
bibliotecària dels ciutadans i ciutadanes de Vic i convertir la Biblioteca, més que en un lloc per fer 
els deures i estudiar, en un autèntic centre d’informació, de cultura, d’oci i de trobada. 
 
� La Biblioteca té una dinàmica de col·laboració amb les entitats de la ciutat molt consolidada. Cal 
continuar en aquesta línia i aconseguir que, d’aquesta cooperació, se’n generin uns beneficis 
recíprocs i s’optimitzin els recursos.  
 
� Els serveis d’Internet i +, i Wi-Fi són molt utilitzats per la població però alhora generen molts 
problemes d’ordre públic. Cal treballar conjuntament amb l’Ajuntament per posar fi a aquests 
problemes i per fomentar el bon ús dels serveis: cal difondre aquests serveis com un instrument 
de formació, aprenentatge i oci útils al ciutadà i, a la vegada, garantir una autèntica rotació 
d’usuaris d’aquest servei perquè la realitat demostra que sempre són els mateixos usuaris els que 
utilitzen aquest servei, els quals, a més, ho fan amb una única finalitat –jugar, visualitzar vídeos-.  
 
� Tot i que la Biblioteca realitza diferents activitats de formació, aquestes acostumen a estar 
centrades en l’àmbit acadèmic i, per tant, destinades a un públic molt concret, com és la població 
en edat escolar. En el context econòmic i social actual, és més necessari que mai realitzar tallers 
de formació en diferents àmbits adreçats a col·lectius amb necessitats específiques (persones que 
estan a l’atur, nouvinguts a la ciutat, gent gran, etc.).  Aquests tallers es poden realitzar en 
col·laboració amb altres entitats de la ciutat o departaments municipals. 
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� Per esdevenir un gran centre d’informació, formació i oci, la Biblioteca ha de disposar d’un fons 
d’interès i d’utilitat per als ciutadans, que respongui a les necessitats de la seva població. Cal 
elaborar una política d’adquisicions que possibiliti oferir als ciutadans i ciutadanes un fons renovat 
i actual, alhora que cal fer accessible tot el material documental de la Biblioteca a través de la 
xarxa d’Internet. En aquest sentit, és necessari també redactar un projecte de digitalització de la 
col·lecció local per fer-la accessible als usuaris a través d’Internet. 
 
� La programació actual d’activitats respon a l’objectiu de fomentar l’hàbit lector -a través de la 
realització de clubs de lectura i activitats com la de Temps de contes, el Projecte Nascuts Per 
Llegir, els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove- i l’ús de l’equipament –realització de visites 
escolars, exposicions, etc-. Cal continuar desenvolupant aquest programa i incorporar-hi noves 
activitats com les presentacions d’autors locals i comarcals, una activitat que contribuirà a difondre 
la col·lecció local de la Biblioteca. A l’hora, cal buscar fórmules de finançament alternatives a les 
existents fins ara, que permetin desenvolupar aquest programa de foment de la lectura 
 
� La Biblioteca vol continuar apostant pels serveis virtuals, aprofitant les possibilitats que 
ofereixen les xarxes socials per arribar a un públic molt més ampli. Així, l’objectiu és substituir la 
pàgina web actual, que presenta una estructura molt estàtica i rígida, per una eina web 2.0 que 
ens permeti oferir la mateixa informació que ofereix la pàgina web (el nombre de visites que rep la 
web de la Biblioteca demostra que la informació que conté és útil i d’interès per al nostre públic) 
però alhora possibiliti una major interacció amb els usuaris. Un altre objectiu és dotar de major 
prestacions el Facebook de la Biblioteca i continuar omplint de contingut els dos blocs com hem 
fet fins a l’actualitat així com la Biblioteca virtual de la Diputació. 
 
� És necessari elaborar un programa de comunicació i màrqueting per tal de donar a conèixer les 
activitats de la Biblioteca però també els seus recursos i serveis i aconseguir que el ciutadà vegi la 
Biblioteca com el centre d’informació, formació i d’oci per excel·lència de la ciutat. 
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Annex 1: Activitats 
 
 

Gener 2012 
Dissabte 14, a les 11:30 h. Temps de contes 

Els tres pèls del diable, a càrrec de 
Roger Cònsul 

A partir de 4 anys 

Dijous 19, a les 16:00 h. Club de lectura 
Amb l’Aula d’Extensió Universitària 
d’Osona de la Gent Gran d’Osona. 

Comentari de Petons de diumenge, a 
càrrec de Carme Rubio 

A partir de 65 anys 

Dimecres 25, a les 18:30 h. Club de lectura juvenil 
Comentari de la novel·la Bel: amor més 

enllà de la mort, de Care Santos 

Per a nois i noies 
d’entre 11 i 15 anys. 

Dijous 26, a les 17:00 h. Club de lectura 
Amb l’Aula d’Extensió Universitària 
d’Osona de la Gent Gran d’Osona. 

Comentari de Petons de diumenge, a 
càrrec de Carme Rubio 

A partir de 65 anys 

Dissabte 28, a les 11:30 h. Temps de contes 
Llegendes de Leonardo, amb Carme 

Brugarola 

A partir de 3 anys 

Dimarts 31, a les 20:00 h. Club de lectura d’adults 
Comentari del llibre Viatge al fons de la 
nit, de Louis Ferdinand Céline. A càrrec 

de Miquel Vilardell 

A partir de 18 anys 

Febrer 2012 
Dijous 2, a les 16:00 h. Club de lectura 

Amb l’Aula d’Extensió Universitària 
d’Osona de la Gent Gran d’Osona. 

Comentari de Petons de diumenge, a 
càrrec de Carme Rubio 

A partir de 65 anys 

Dijous 9, a les 16:00 h. Club de lectura 
Amb l’Aula d’Extensió Universitària 
d’Osona de la Gent Gran d’Osona. 

Comentari de Petons de diumenge, a 
càrrec de Carme Rubio 

A partir de 65 anys 

Dissabte 11, a les 11:30 h. Temps de contes 
Contes amb tot el cor, amb Caro Von 

Arend 

A partir de 4 anys 

Dissabte 25, a les 11:30 h. Temps de contes 
Contes de carnestoltes, amb Joan De 

Boher 

Per a nens i nenes de 4 
a 9 anys 

Dimarts 28, a les 20:00 h. Club de lectura d’adults 
Comentari del llibre de Pío Baroja, Las 

inquietudes de Shanti Andia 

A partir de 18 anys 

Dimecres 29, a les 18:30 h. Club de lectura juvenil 
Comentari de còmics manga 

Per a nois i noies entre 
11 i 15 anys 
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Març 2012 
Dissabte 3, a les 11:00 h. Projecte Nascuts Per Llegir 

Moixaines i cançons de bressol: 
comunicació afectiva amb l’infant. A 

càrrec d’Isabel Masó. 
 

Per a nens i nenes de 0 
a 12 mesos 

Dissabte 10, a les 11:30 h. Temps de contes 
La flor romanial , amb Manel Ricart 

Per a  públic familiar 

Dissabte 24, a les 11:30 h. Temps de contes 
Contes d’aventures amb la Clara 

Gavaldà. 

A partir de 4 anys 

Dimarts 27, a les 18:00 h. Premi Atrapallibres 
Reunió del jurat participant en la 

categoria de 10 anys. 

Nois i noies de 10 anys 

Dimarts 27, a les 20:00 h. Club de lectura d’adults 
Comentari de El moliner udolaire, 

d’Arto Paasilinna. 

A partir de 18 anys 

Dimecres 28, a les 18:30 h. Club de lectura juvenil 
Comentari del llibre de Jay Asher, 

Per 13 raons. 

Nois i noies entre 11 i 
15 anys. 

Dijous 29, a les 18:00 h. Premi Atrapallibres 
Reunió del jurat participant en la 

categoria de 11-12 anys. 

Nois i noies d’11 a 12 
anys 

Divendres 30, a les 18:00 h. Premi Protagonista Jove 
Reunió del jurat participant en la 

categoria de 15-16 anys 

Nois i noies de 15 a 16 
anys 

Abril 2012 
Dissabte 14, a les 11:30 h. Temps de contes 

Viatge al País dels contes amb Caro 
Von Arend 

A partir de 4 anys 

Divendres 20, a les 20:00 h. Presentació del llibre 
La vida per rail de Ramon Erra. 

 

Per al públic en general 

Dimarts 24, a les 20:00 h. Club de lectura d’adults 
Comentari de Primavera, estiu, 

etcètera de Marta Rojals. 

A partir de 18 anys 

Dimecres 25, a les 18:00 h. Club de lectura juvenil 
Comentari de El prodigi de Gerard 
Guix. Amb la presència de l’autor 

Nois i noies a partir de 
13 anys 

Dissabte 28, a les 11:30 h. Temps de contes 
Contes d’ara i de sempre amb Joan 

de Boher. 

Públic familiar 
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Maig 2012 
Dimecres 2, a les 10:00 Club de lectura Escola d’Adults 

Comentari del llibre El guardián 
entre el centeno, de J.D. Salinger 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol 

Dijous 3, a les 11:00 h. Club de lectura Escola d’Adults 
Comentari del llibre El guardián 

entre el centeno, de J.D. Salinger 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol 

Divendres 4, a les 18:00 h. Club de lectura Escola d’Adults 
Comentari del llibre El guardián 

entre el centeno, de J.D. Salinger 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol 

Dissabte 5, a les 11:00 h. Projecte Nascuts Per Llegir 
Núvols, amb la companyia 

Malumaluga 

Per a nens i nenes de 
12 a 24 mesos 

Dilluns 7, a les 17:00 h.  Club de lectura Escola d’Adults 
Comentari del llibre Senyoria, de 

Jaume Cabré 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol 

Dimarts 8, a les 18:00 h.  Club de lectura Escola d’Adults 
Comentari del llibre Senyoria, de 

Jaume Cabré 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol 

Dissabte 12, a les 11:30 h.  Temps de contes 
Contes bufats i fets ampolles, amb 

Bruno Bon Vent. 

Públic familiar 

Dimarts 15, a les 19:00 h.  Club de lectura Escola d’Adults 
Comentari del llibre Senyoria, de 

Jaume Cabré 

Alumnes de l’Escola 
d’Adults Miquel Martí i 
Pol. 

Dissabte 26, a les 11:30 h.  Temps de contes 
Guirigall de contes amb Rosa Fité 

A partir de 4 anys. 

Dimarts 29, a les 20:00 h.  Club de lectura d’adults 
Comentari de La casa de l’alegria 

d’Edith Warthon. 

A partir de 18 anys. 

Dimecres 30, a les 18:30 h.  Club de lectura juvenil 
Comentari de la novel·la de Jordi 

Sierra i Fabra, Gauditronix. 

Nois i noies entre 11 i 
15 anys. 

Dijous 31, a les 19:30 h.  Club del llibre 
Comentari de la novel·la de Care 

Santos, Habitacions tancades. 
Amb la presència de l’autora 

Públic general 
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Juny 2012 
Dijous 14, a les 19:30 h.  Presentació de l’estudi-projecte 

educatiu Millorem, un estudi sobre el 
fracàs escolar, de Toni Argent 

Públic general 

Dissabte 16, a les 11:30 h.  Temps de contes 
Festa final de contes amb ¾ de 15 

Públic familiar 

Dimarts 26, a les 20:00 h.  Club de lectura d’adults 
Comentari de Últimas tardes con 

Teresa, de Juan Marsé. 
A càrrec de Daniel Sánchez Pardos 

A partir de 18 anys 

Setembre 2012 
Divendres 21, a les 18:00 h.  Taller de castells 

Amb els Sagals d’Osona 
Públic familiar 

Octubre 2012 
Dissabte 6, a les 11:30 h.  Temps de contes 

Contes amb tomàquet, amb l’Ós 
mandrós 

Públic familiar 

Dissabte 20, a les 11:30 h.  Temps de contes 
Contes certs o incert amb Rosa Fité. 

Amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental 

A partir de 5 anys 

Dissabte 27, a les 10:00 h. Taller de Coaching Wingwave 
A càrrec de Carina Casanovas, de 
l’Institut d’Autoestima de Barcelona 

Públic general 

Dilluns 29, a les 18:00 h.  Conferència Coaching Wingwave 
A càrrec de Vicens Olivé i Aina 

Olivé, de l’Institut Gestalt de 
Barcelona 

Públic general 

Dimarts 30, a les 20:00 h.  Club de lectura d’adults 
Comentari de El cinquè en joc de 

Robertson Davies 
 

A partir de 18 anys 

Dimecres 31, a les 18:00 h.  Club de lectura juvenil 
Comentari de El Clan de la lloba de 

Maite Carranza 

Per a nois i noies d’11 a 
16 anys 
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Novembre 2012 
Dissabte 3, a les 11:30 h. Temps de contes 

Contes de tardor amb Caro Von 
Arend 

A partir de 4 anys 

Dilluns 5, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 7, a les 11:00 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Divendres 9, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dilluns 12, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 14, a les 11:00 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Divendres 16, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dissabte 17, a les 11:30 h.  Temps de contes 
Contes del Japó, amb Núria i Laura 

Portabella 
Amb motiu de la Nit manga de Vic 

A partir de 3 anys 

Dilluns 19, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimarts 20, a les 19:00 h.  Club de lectura en col·laboració amb 
VicDones 

Comentari de El secret del meu 
turbant, de Nadia Ghulam. 

Amb la presència de l’autora 

Públic general 

Dimecres 21, a les 11:00 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 
 
 
 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 
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Divendres 23, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dissabte 24, a les 10:00 h.  Taller d’Art Teràpia, en col·laboració 
amb l’Associació Mileva 

Públic general 

Dilluns 26, a les 17:30 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimarts 27, a les 20:00 h.  Club de lectura d’adults 
Comentari de Los anillos de Saturno, 

de W.G. Sebald 
 

A partir de 18 anys 

Dimecres 28, a les 11:00 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 28, a les 18:00 h.  Club de lectura juvenil 
Comentari del llibre L’amic retrobat 

de Fred Uhlman 

Nois i noies d’entre 11 i 
15 anys. 

Divendres 30, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Desembre 2012 
Dissabte 1, a les 11:30 h.  Temps de contes 

Sota les sabates amb Ada Cusidó 
A partir de 4 anys 

Dilluns 3, a les 17:30 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 5, a les 11:00 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dilluns 10, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 12, a les 11:00 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dijous 13, a les 19:30 h.  Club del llibre 
Tertúlia amb Maria Barbal al voltant 

de la seva darrera novel·la La 
pressa del temps i de la seva obra 

literària 

Públic general 
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Divendres 14, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

 
 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dissabte 15, a les 11:00 h. Projecte Nascuts Per Llegir 
Bosquim Boscam 

 

 

Dilluns 17, a les 17:30 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup Alfabetització  

 
Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimarts 18, a les 18:00 h.  Taller de fanalets 
Amb la Farinera 

A partir de 3 anys 

Dimecres 19, a les 11:00 h.  Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup teatre 

 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

Dimecres 19, a les 18:30 h.  Club de lectura juvenil 
Comentari de Eragon, de 

Christopher Paolini. 

Nois i noies entre 11 i 
15 anys 

Divendres 21, a les 17:30 h. Club de lectura en veu alta en 
col·laboració amb l’Associació de 

Sant Tomàs 
Grup narrativa 

 
 

Usuaris de l’Associació 
de Sant Tomàs 

 
 
 
Annex 2: Exposicions sala 
 

Del 31 de març al 2 de maig Exposició dels Punts de lectura presentats al Concurs de Punts 
de lectura, organitzat amb motiu del Mercat del Ram. 

Del 5 de maig al 29 de juny Panoramio: Catalunya a l’aparador global. Fotografies de 
paisatges del nostre país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

Annex 3: Mostres documentals 
 

Gener 2012 
Mostra de l’obra de Josep Maria de Sagarra, amb motiu de la 
celebració del 50è aniversari de la seva mort.  
 

Àrea general 

Exposició de les obres de Charles Dickens  per commemorar els 200 
anys del seu naixement. 
 

Àrea infantil 

Febrer 2012 
Selecció de llibres relacionats amb el carnestoltes: la festa, les 
disfresses, les màscares, els contes, cd’s, etc. L’exposició ha anat 
acompanyada d’una guia de lectura. 
 

Àrea infantil 

Selecció de filmografia: els clàssics de sempre. 
 

Àrea general 

Arran de la mort d’Antoni Tàpies, la Biblioteca ha realitzat una mostra 
de les obres que de l’artista tenim a la Biblioteca. 
 

Àrea general 

Març 2012 
Mostra de Poesies en femení, que recull una selecció d’obres de 
poesia escrites per dones. Aquesta exposició s’inscriu en el marc de 
la col·laboració amb Vic Dones, amb motiu dels actes que organitzen 
a la ciutat pel Dia Internacional de la Dona. En aquest cas, l’exposició 
ha anat acompanyada d’una guia de lectura. 
 

Àrea general 

Mostra de l’obra de Pilarín Bayés, amb motiu de la presentació de les 
noves històries d’en Pau i la Laia.  

Àrea infantil 

Mostra de les obres de Teresa Pàmies, amb motiu de la seva mort Àrea general 

Abril 2012 
Exposició de llibres entorn del Centenari del Naixement de Pere 
Calders (1912-1996) 

Àrea general 

Mostra de llibres de novetats literàries de Sant Jordi.  Àrea general 

Selecció de llibres relacionats amb la Diada de Sant Jordi Àrea infantil 

Maig 2012 
Amb motiu del Voll-Damm 14 Festival Jazz Vic s’ha preparat una 
exposició de llibres i cd’s de Jazz, amb llibres i DVD’s com en la 
columna central exposant els CD’s de música 

Àrea general 

Exposició de llibres en motiu de la defunció del dibuixant de llibres 
infantils Maurice Sendak.  

Àrea infantil 

Mostra de llibres de fotografia, aprofitant que la Biblioteca acollia 
l’exposició de fotografia Panoramio: Catalunya al món global 

Àrea general 

Juny 2012 
Mostra de les guies de viatges més noves que han arribat a la 
Biblioteca. La mostra ha anat acompanyada d’una guia de lectura. 

Àrea general 

Amb motiu de la mort de l’escriptor Emili Teixidor s’ha exposat l’obra 
de l’autor de Roda de Ter. 

Àrea general 

Exposició de llibres per commemorar el centenari del naixement d’ 
Avel·lí Artís Gener “Tísner”.  
 

Àrea general 
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Juliol 2012 
Mostra de llibres, revistes, CD’s i DVD’s entorn de la cultura asiàtica i, 
concretament, Hong Kong, el país escollit en la 9a edició del Festival 
Nits de Cinema Oriental. La mostra va anar acompanyada d’una guia 
de lectura. 

 
Àrea general 

Recomanacions de lectures adreçades als lectors de 8 a 16 anys Àrea infantil 

Agost 2012 
Mostra de guies de viatge Àrea general 

Selecció de llibres de cuina d’estiu i d’excursions per Catalunya Àrea general 

Setembre 2012 
Mostra de CD’s dels artistes que van actuar en el marc del Mercat de 
Música Viva de Vic 

Àrea general 

Octubre 2012 
Exposició de llibres de coaching i autoestima, amb motiu del taller i 
de la conferència que sobre aquestes temàtiques s’organitzava a la 
Biblioteca. 

Àrea general 

Mostra de documents (llibres, cd’s, dvd’s) relacionats amb la tardor. Àrea infantil 

Novembre 2012 
Exposició de les obres del filòsof Josep Ferrater i Mora, amb motiu 
del centenari del seu naixement.  

Àrea general 

Àrea general  Mostra de còmics manga, amb motiu de la Nit Manga de Vic 

Àrea infantil 

Desembre 2012 
Àrea general Exposició de llibres, cd’s i dvd’s relacionats amb les Festes de Nadal 

Àrea infantil 
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Annex 4: Notícies publicades a la premsa 
 
- Notícia publicada a Osonacomarca, el 2 de febrer de 2012, p. 10 
 
 

 
 
 
- Notícia publicada a El 9 Nou, el 26 de novembre de 2012, p. 19 
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- Notícia publicada a El 9 Nou, 7 de desembre de 2012, p. 24 
 

 
 
 
 


