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1. INTRODUCCIÓ 

La present memòria és la valoració dels resultats de la Biblioteca Torras i Bages referits a l’any 2017 i les 

propostes de futur i de millora per a l’any 2018. 

 

MISSIÓ 

La Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès és un servei municipal que està gestionat pel 

Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i rep el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de 

Barcelona. Actua com a biblioteca comarcal de l’Alt Penedès i també com a cap de zona de l’Alt Penedès 

i el Garraf, donant suport a 2 bibliobusos i 9 biblioteques. 

Té com a missió ser un espai cultural públic de proximitat, on tots els ciutadans i ciutadanes de 

Vilafranca i de la comarca puguin trobar serveis de qualitat per a cobrir les necessitats d’informació, de 

lectura, de formació i d’accés a la cultura, tot ajudant al desenvolupament de les persones i a la seva 

inclusió dins la societat. Esdevé un espai de relació i d’intercanvi, obert a la participació ciutadana, amb 

la finalitat de promoure un major arrelament i coneixença de l’entorn. 

La Biblioteca Torras i Bages, com a cap de zona de les biblioteques de l’Alt Penedès i del Garraf, també 

té la missió de facilitar a aquests equipaments bibliotecaris les eines necessàries per al seu 

desenvolupament dins el territori, així com oferir-los suport i assessorament, tot vetllant per donar a la 

ciutadania un servei compartit i coordinat. 

 

VISIÓ 

La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública 

al municipi i esdevindrà un model de servei bibliotecari global que aposti per incorporar la innovació 

tecnològica, els serveis digitals i l’elaboració de productes d’informació amb valor afegit. 

La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre el ciutadà i el coneixement i la cultura, 

oferint serveis de qualitat que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual. Tot això ho 

farà en estreta col·laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes 

línies d’informació, formació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més 

desfavorits de la població. 

La Biblioteca Torras i Bages, com a cap de zona de les biblioteques de l’Alt Penedès i del Garraf, també 

té com a visió esdevenir un referent per a les biblioteques del seu àmbit territorial, tant des del punt de 

vista presencial com virtual, i ser pionera a l’hora d’impulsar nous serveis compartits. 
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EL MUNICIPI 

Vilafranca del Penedès té actualment una població de 40.479 habitants, dels quals un 17,5% són infants i 

joves (0-14 anys), un 65% adults (15-64 anys) i un 17% de més de 65 anys. El 49% són homes i el 51% 

dones. L’edat mitjana de la població és de 41 anys. 
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La població estrangera (5.781 habitants) representa un 14% del total de la població, el grup més 

nombrós procedeix del Marroc (2.730 habitants = 47% de la població estrangera). 
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2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL 

 

Per a l’any 2017 la Biblioteca Torras i Bages es va proposar treballar 3 línies estratègiques concretades 

en 13 objectius i 51 accions: 

Línia 1 Donar suport a les iniciatives d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent 

d’informació local i patrimonial 

Objectiu 1 Donar major accessibilitat i difusió a la Col·lecció Local 

Valoració S’ha reorganitzat la ubicació del fons especial d’enologia i viticultura, traslladant-lo 

del segon pis a la planta baixa, dins la sala de revistes i lleure, on la circulació de 

visitants és major. S’ha col·locat de forma estratègica, al costat de la secció del 

Punt d’Informació Turística (PIT) i davant de la secció de gastronomia. Amb 

aquesta acció se li ha donat major visibilitat i s’ha incrementat la seva consulta i 

préstec.  

Gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona (Catàleg de Serveis, 2017) 

s’ha pogut digitalitzar els programes de Festa Major de l’any 1939 al 1960, 

consultables en línia a través de la plataforma Trencadís. També s’han digitalitzat 6 

monografies de CL de domini públic. 

Pel que fa als goigs del Penedès, s’ha finalitzat la seva digitalització (iniciada al 

2016) i estan en procés per allotjar-los a la plataforma digital Trencadís. 

La Política de Desenvolupament de la Col·lecció Local s’ha finalitzat i queda 

pendent  posar-la en comú amb la resta de biblioteques de la zona.  

Per tal de donar a conèixer els autors locals, s’ha creat una nova secció al web de 

la biblioteca anomenat “El Penedès escriu”, on de forma periòdica es van 

incorporant noves entrades d’escriptors/es de Vilafranca i comarca. 

Per tal de donar visibilitat als autors/es locals i al fons especial d’enologia i 

viticultura d’àmbit local, s’han realitzat diverses exposicions bibliogràfiques al llarg 

de l’any. 

S’ha continuat amb la depuració de l’accés al catàleg del fons de publicacions 

periòdiques de la CL però encara no s’ha pogut finalitzar, a causa de canvis de 

personal en l’equip. 
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Línia 1 Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre 

referent d’informació local i patrimonial 

Objectiu 2 Participar i impulsar projectes vinculats al sector turístic local 

Valoració Després de 3 anys en el nou programa, podem dir que la biblioteca ja està 

consolidada com a PIT (Punt d’Informació Turística), projecte liderat per la 

Gerència de Biblioteques i l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de 

Barcelona. S’ha participat en la formació organitzada des del Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès (27 d’abril i 1 de juny) i en la reunió de la Gerència de Servei de 

Biblioteques (24 gener). 

Al mes de juliol la biblioteca rep de la Diputació de Barcelona el mobiliari 

identificatiu PIT (cub-mostrador, rètol amb logotip, expositor per fulletons i cub 

identificador de prestatgeries), tot realitzat amb cartró imprès. Amb aquesta 

acció es dóna més visibilitat al projecte. 

El fons bibliogràfic de turisme local es trasllada a la sala de revistes i lleure, al 

costat del fons d’enoturisme i viticultura, aconseguint d’aquesta manera una 

menor dispersió de temes relacionats. 

Al mes de novembre la biblioteca va participar en la 5a edició del projecte 

“Biblioteques amb DO”, amb Mas Comtal com a celler patrocinador. Es van 

realitzar sis activitats dirigides a públic adult i dues a públic familiar, 

acompanyades de dues exposicions (una relacionada amb el concurs Vinstagram i 

l’altra de l’artista penedesenca Ma. Teresa Baltasar).  

Gràcies a les trobades del programa PIT i als contactes realitzats amb el projecte 

Biblioteques amb DO s’ha pogut donar a conèixer la biblioteca a noves 

institucions, entitats i empreses vinculades a l’enoturisme comarcal, augmentant 

d’aquesta manera les sinergies amb el sector. 

 

Línia 1 Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre 

referent d’informació local i patrimonial 

Objectiu 3 Crear un centre d’interès de cinema relacionat amb l’enologia i l’enoturisme 

Valoració A primers d’any es va contactar amb VINSEUM i Cine Club Vilafranca per tal de proposar-

los que al biblioteca adquirís fons cinematogràfic de tema vinícola vinculat al festival de 

cinema MOST. Es va valorar però, en ser pel·lícules no comercials, la problemàtica dels 

drets d’autor i d’exposició pública va provocar que es desestimés la proposta. 

Es decideix adquirir, amb pressupost municipal, fons cinematogràfic comercial de 

temàtica vinícola enriquint, d’aquesta manera, el fons especial d’enologia i viticultura.  
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Línia 2 Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al 

municipi 

Objectiu 4 Millorar la vessant inclusiva de la biblioteca 

Valoració Amb l’objectiu de sensibilitzar la societat envers la inclusió, com una manera de donar 

oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat i garantir la seva inserció plena 

a la societat, des de la biblioteca s’han dut a terme un seguit d’accions en aquesta línia, 

moltes concentrades al llarg del mes d’octubre (mes de les Biblioteques Inclusives). Es va 

organitzar una exposició i conferència sobre el TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) amb 

la implicació del col·lectiu d’il·lustradors del Penedès Gargots i una assistència de 110 

persones. També va haver un taller de Braille, hora del conte amb llengua de signes i 

l’exposició bibliogràfica “El calaix de la diversitat”, amb el fons cedit per la biblioteca 

Armand Cardona Torrandell de Vilanova. Com a cloenda d’aquesta acció conjunta de totes 

les biblioteques de la zona Penedès-Garraf, es va organitzar el Concert Clams! (1 de 

desembre, auditori de Vilanova i la Geltrú). 

També s’ha anat incorporant fons documental adaptat (lletra gran, llengua de signes, 

audiollibres...) i a través de les pantalles informatives els materials de difusió s’adapten a 

usuaris amb discapacitats visuals. 

El nou web de la biblioteca, estrenat a primers d’any, s’ha dissenyat tenint en compte 

l’accessibilitat per a qualsevol usuari amb discapacitat. 

No s’ha pogut donar continuïtat al Projecte “InterLibris”, en col·laboració amb la Fundació 

Mas Albornà (fundació privada que es dedica a la inserció social i laboral de persones amb 

discapacitat i trastorn mental), per manca de voluntaris. 

La biblioteca ha participat en la campanya municipal de sensibilització envers el Dia 

internacional de la salut mental  (10 octubre), amb la programació d’un conte per a públic 

familiar, tot i que es va haver de suspendre a darrera hora a causa dels esdeveniments 

polítics del moment. 

Sis persones de l’equip s’han format en temes d’inclusió i accessibilitat (L’atenció a les 

persones amb discapacitat a les biblioteques públiques / Accessibilitat i atenció a les 

persones amb diversitat funcional). 

 

Línia 2 Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al 

municipi 

Objectiu 5 Formar al col·lectiu de gent gran en l’ús de noves tecnologies  

Valoració Al llarg del 2017 s’han impartit 30 sessions on s’han format 34 persones majors de 55 



 

Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès · Memòria 2017 9 

anys en l’ús dels telèfons mòbils i taules intel·ligents i 8 càpsules formatives (sessions 

d’una hora de formació a la carta i individualitzada). S’ha format en els següents camps: 

general iniciació, WhatsApp i aplicacions bàsiques, Facebook, Twitter i xarxes socials, 

Imatge i vídeo. 

La Gerència de Serveis de Biblioteques va oferir a la biblioteca participar en una nova 

edició dels tallers tecnològics per a persones de més de 55 anys organitzats per la 

Fundació Pere Tarrés. Aquest cop es va desestimar perquè l’oferta formativa ja està 

coberta amb els cursos organitzats des de la biblioteca. Per contra, els tallers es van 

oferir a la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos, on es tenia constància de la 

necessitat, i van tenir molt bona acollida. 

En finalitzar cada curs o càpsula es demana als assistents que emplenin una enquesta de 

satisfacció i, en tots els casos, fan una valoració molt positiva. 

 

Línia 2 Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al 

municipi 

Objectiu 6 Donar suport a joves amb discapacitats intel·lectuals 

Valoració Al gener del 2017 s’inicia la col·laboració en el projecte pilot IFE (Itinerari Formatiu 

Específic)* de l’Institut Alt Penedès. Entre els mesos de gener i juny una persona de 

l’equip acull aquests alumnes i organitza activitats diverses relacionades amb el foment 

de la lectura (club de lectura, lectures en veu alta, comprensió lectora...).   

Després d’una valoració molt positiva amb els responsables del projecte, s’acorda 

continuar a partir del setembre integrant aquest col·lectiu dins la biblioteca mitjançant 

un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) vinculat a tasques de suport bibliotecari 

(ordenació del fons, procés tècnic del llibre, atenció a l’usuari, etc.). 

* ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives 

especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en 

disposició de seguir la formació professional ordinària. 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 7 Aplicar el Pla de Biblioteques i de Lectura Pública Municipal (PBLPM). 

Valoració La direcció de la biblioteca participa en la redacció i elaboració del document del PBLPM , 

aportant la informació i l’assessorament necessari per al seu desenvolupament. Aquest 

document s’enllesteix a finals d’any i està en espera d’aprovació per part del govern 
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municipal. La seva aplicació, per tant, es durà a terme al 2018. 

El 27 de maig es realitza la jornada participativa del Pla, on assisteixen una quarantena de 

persones vinculades a Vilafranca i a la comarca de l’Alt Penedès  i  procedents de diferents 

àmbits professionals (mestres, professors, bibliotecaris, escriptors, editors, historiadors, 

usuaris, estudiants, tècnics municipals, polítics...) La jornada, amb una durada de quatre 

hores, es va organitzar en cinc grups de treball i cada participant va escollir, en el moment 

de la inscripció, en quin volia participar. Els grups/temes van ser: incidència sobre 

l’aprenentatge i l’educació, diàleg de la biblioteca amb els sectors de la cultura i altres, el 

paper de la biblioteca en la cohesió social i la participació ciutadana, biblioteca pública i 

memòria local i la promoció de la lectura. Cinc persones de l’equip de la biblioteca també 

participen en aquesta jornada. 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 8 Aprovar i aplicar el document de Política de desenvolupament de la Col·lecció (PDC) de la 

BTB 

Valoració El document està finalitzat i s’aplica des del 2016. També s’ha donat a conèixer als 

responsables municipals, però no ha estat aprovat per ple municipal, al no considerar-se 

necessari. 

Al 2017 s’ha redactat la PDC dedicada al fons local i patrimonial, prenent com a base les 

directrius de la GSB. 

Resta pendent d’aprovació per ple municipal el document de protocol de desafectació dels 

documents donats de baixa de la biblioteca, document que ha estat revisat i validat per la 

gerència de biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

S’ha aconseguit un increment en el pressupost municipal per a compra de fons (de 7.000€ 

a 9.000€). 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 9 Millorar i ampliar la presència virtual de la BTB a la xarxa 

Valoració A primers del 2017 comença a funcionar la nova web de la biblioteca 

biblioteca.vilafranca.cat gestionada amb la plataforma Drupal, proporcionada per 

l’Ajuntament de Vilafranca. En aquesta nova web s’integren i adapten els continguts dels 

tres blogs de la biblioteca (general, infantil i jove). S’aconsegueix, d’aquesta manera, oferir 

tota la informació relacionada amb la biblioteca des d’un sol lloc web, amb una interfície 
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més amigable i que s’adapta millor a tota mena de dispositius. 

També es crea, al mes de gener, un perfil d’Instagram. Aquesta nova xarxa social s’ha 

utilitzat per a per publicar imatges històriques de la biblioteca i de la ciutat, informar 

d’horaris especials, donar a conèixer activitats o serveis, promocionar lectures o 

simplement per a mostrar fotografies artístiques d’espais i racons de l’equipament. En un 

any ha aconseguit 353 seguidors. 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 10 Incentivar el foment de la lectura amb el públic infantil i familiar 

Valoració Al llarg del 2017 s’organitzen els 3 laboratoris de lectura portàtils XBM facilitats per la 

GSB i es participa de forma activa en el seu desenvolupament: 

• Quatre caixes i un univers (4 febrer) 

• Avui és un bon dia per canviar el món (20 maig) 

• L’armari de l’Olívia (14 octubre) 

S’elaboren guies de lectura temàtiques del racó de mares i pares que es difondran per 

diferents espais de la vila a partir del 2018. 

La bibliotecària responsable de la sala infantil participa en les activitats organitzades pels 

centres escolars i pel CRP en relació al foment de la lectura en família: 

• Col·laboracions biblioteca pública – biblioteca escolar (23 de març): Xerrada a 

càrrec de la responsable de la sala infantil de la biblioteca i de la directora del 

bibliobús Montau. Dirigida al grup de treball de responsables de biblioteques 

escolars de la comarca organitzat pel CRP de l’Alt Penedès. 

• Dia de la família, Escola St. Ramon de Vilafranca (del 24 al 28 d’abril): Visites 

temàtiques pels alumnes d’educació infantil (P2 a P5) sobre la família, els seus 

valors i la seva diversitat.  

També s’organitzen activitats transversals relacionades amb un tema concret i es 

vinculen amb les visites escolars i  amb aparadors culturals: 

• Març: mes dels contes clàssics (contes  i tallers) 

• Octubre: Biblioteca Inclusiva (exposició del lot itinerant de la biblioteca de 

Vilanova – ACT i activitats en llengua de signes, entre d’altres) 

• Novembre: Biblioteques amb DO (conte,  taller i laboratori de lectura) 

S’elabora un calendari del 2017 amb tota la programació infantil i familiar que es fa 

arribar a les famílies dels infants d’entre 4 i 6 anys, a través de les escoles. Es fa una 

tirada de 1.700 exemplars. 

Es fomenta el fons infantil de l’I*** (11-13 anys) amb els materials elaborats 

conjuntament amb el grup de treball PEGA infantil de les biblioteques de la zona. Una de 
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les accions més ven valorades és el concurs de lectura Puja al tren! on participen un total 

de 37 nois i noies d’entre 9 i 13 anys.  Es compta amb la col·laboració de quatre llibreries 

locals (L’Odissea, Abacus, La Cultural i Cuscó) que aporten lots de llibres infantils, i del 

Servei de cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, amb entrades gratuïtes per a 

espectacles familiars del teatre municipal Cal Bolet. A l’acte de l’entrega de diplomes i 

del sorteig dels premis literaris i culturals assisteix el regidor de cultura de l’ajuntament. 

Quant a organització dels fons, es milloren els continguts i la difusió del cinema familiar, 

segons el treball col·laboratiu que s’està duent a terme dins del grup PEGA infantil de les 

biblioteques de la zona. També es depuren les notes de fons i els codis dels contes I* al 

catàleg Aladí per tal de fer més entenedora la ubicació d’aquests materials i es crea 

l’espai de “petits coneixements” dins la secció de contes I* (6-8 anys).  

Al mes d’octubre, relacionat amb el tema de transversal de la inclusivitat, s’organitza una 

conferència sobre el TEL (Transtorn Específic del Llenguatge) adreçada al col·lectiu de 

mares i pares i educadors que té molt bona acollida (110 assistents). 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 11 Incentivar el foment de la lectura amb el públic jove 

Valoració La biblioteca dóna suport al club de lectura de l’IES Eugeni d’Ors on participen 22 joves 

d’entre 12 i 17 anys. Estan repartits en dos grups: 

Grup 1: 16 alumnes de 1er i 2n ESO que van llegir 4 títols (3 de la franja I3 i una novel•la 

juvenil breu). 

Grup 2: 7 alumnes de 3er ESO i 1er de batxillerat que van llegir 4 títols de novel•la 

juvenil. 

Hi col•laboren 2 mestres de literatura catalana de l’Institut i la bibliotecària del centre, 

Isabel Boada. 

També es fan diverses accions per a cercar la complicitat amb els centres d’educació 

secundària a l’hora de de promocionar el foment de la lectura. Es col·labora amb els 

responsables del Servei de Joventut per tal de difondre accions d’interès per al públic 

jove. Una d’elles va ser anar a la ràdio municipal, dins l’espai dedicat a joventut, per a 

explicar els programes Aula de cinema i BilbioLab. 

Es milloren les aportacions al web dels materials d’interès per als joves però no s’arriba a 

fer el disseny i difusió de guies de lectura temàtiques de novel·la per a joves. 

Al mes d’abril es crea l’Espai Jove al vestíbul de la biblioteca, al costat de la novel·la 

juvenil i del còmic d’adults. 
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Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 12 Millorar la qualitat, l’accés i la difusió del fons documental 

Valoració Es fa esporga del fons de novel·la, novel·la per a joves, còmic, guies de viatges, plànols 

geogràfics, coneixements infantils, CD, DVD, 613, 133, 135 i 7. El total de baixes de 

documents és de 3.919, incloent els perduts. 

S’adquireixen de nou materials de la bibliografia bàsica que han quedat obsolets o bé 

que s’han donat de baixa a patir de l’inventari del fons dut a terme al 2016. 

Es transformen diferents espais de la biblioteca amb l’objectiu de millorar la prestació 

del servei: creació del racó per a joves al vestíbul i de l’espai “fet x mi” a la sala de 

revistes i lleure. 

Es millora el disseny i l’estructura de les guies temàtiques de novel·les (històrica, 

romàntica i policíaca). 

Al mes de febrer es creen dos centres d’interès nous: “sèries de TV” i “Fet x mi” (sobre la 

filosofia DIY – fes-ho tu mateix). Per a promoure aquest fons s’organitzen dos tallers de 

ganxet al mes d’abril on participen 8 persones i també s’exposen a les vitrines treballs 

artístics i creatius cedits a títol individual o bé procedents de botigues del municipi que 

es dediquen al tema de les manualitats. 

Per a millorar la difusió i les recomanacions del material audiovisual es canvia el format 

del material imprès, passant dels llistats mensuals amb la relació de títols recentment 

adquirits a l’elaboració de fitxes amb imatge i sinopsi de cada film recomanat. També es 

compra una pantalla de TV per a donar a conèixer aquestes novetats de cinema, incloent 

els tràilers. 

 

Línia 3 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 

serveis 

Objectiu 13 Millorar la comunicació externa i interna de la biblioteca  

Valoració S’arriba a un acord amb l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) per a difondre les activitats 

de la biblioteca a través de les seves pantalles informatives.  

S’amplien continguts al butlletí electrònic mensual i s’incrementen les subscripcions. 

S’estableix fer reunions amb l’equip de la biblioteca tots els dilluns amb l’objectiu de 

compartir temes relacionats amb l’organització de les diferents àrees i responsabilitats 

de la biblioteca. El fet de treballar per torns fa que només els dilluns coincideixi tot 

l’equip de treball, fet que s’aprofita per a tractar aquests temes comuns. 
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3. RECURSOS 

3.1. RECURSOS HUMANS 

L’equip de la biblioteca està format per: 

• 1 directora i cap de zona (Diputació de Barcelona) 

• 3 bibliotecaris (Diputació de Barcelona) 

• 5 tècnics auxiliars de biblioteca (4 – Ajuntament de Vilafranca, 1 – Diputació de Barcelona) 

• 1 ajudant de serveis (Ajuntament de Vilafranca) 

També té adscrites dues bibliotecàries itinerants (Diputació de Barcelona) que donen suport a les 

biblioteques i als dos bibliobusos de la zona. 

FORMACIÓ 

L’equip de la biblioteca ha rebut l’any 2017 un total de 265 hores de formació, 34 més que al 2016. 

GRUPS DE TREBALL DE LA GERÈNCIA DE SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

La ComunitatXBM és una eina de treball col·laboratiu creada al 2010 per la GSB, on diferents grups de 

professionals de la xarxa de biblioteques treballen a través d’una plataforma virtual.  L’equip de la 

biblioteca participa als següents grups de treball: 

PEGAinfantilXBM 

Turisme_InformacióXBM 

penedesgarrafXBM 

reglamentsXBM 

Fonslocal_penedesgarrafXBM 

 

3.2. RECURSOS D’INFRAESTRUCTURES / EDIFICI / EQUIPAMENTS 

La biblioteca està ben ubicada dins el nucli urbà, es troba al centre històric i molt a prop del centre 

comercial. Ocupa un dels edificis més notables de la vila, Cal Gomà, d’estil gòtic civil i construït als segles 

XV – XVII, antiga casa pairal del bisbe Torras i Bages, que li dóna el nom. Amb les darreres remodelacions 

les parets nobles de l’edifici contrasten amb la funcionalitat de l’interior, aconseguint un ambient molt 

acollidor. 

La superfície total de la biblioteca és de 948 m2, dels quals 148 m2 són de zones d’us intern (despatx, 

magatzems) restant així, un total de 800 m2 per a ús públic.  

S’ofereix 20,5 m2 per cada 1.000 habitants. 
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Local: L’espai està distribuït en 3 plantes. A la planta baixa hi ha l’àrea de recepció i préstec amb el fons 

de novel·les, novel·la juvenil, biografies i còmic i l’espai de lleure que conté revistes i diaris, geografia, 

esports, cuina, enologia i viticultura, lleure (jocs, balls, etc.), zona que també s’utilitza com a espai 

polivalent per a realitzar-hi activitats de dinamització cultural. En aquesta mateixa planta també s’hi 

troben les dependències internes per descans del personal, realització de processos tècnics i magatzem. 

A la primera planta hi ha la sala infantil, l’àrea d’Internet públic i el fons de música, cinema i literatura.  A 

la segona planta hi ha l’àrea general  i d’informació local i un altre espai d’internet públic. També el 

despatx de direcció. 

ESTAT ACTUAL I FUTUR 

L’edifici va millorar després de les intervencions dutes a terme al 2015, tot i que encara pateix les 

següents deficiències: 

• Manca d’una sala polivalent per a dur a terme activitats d’animació cultural sense haver 

d’inhabilitar d’altres (sala de revistes i diaris o sala infantil). 

• Manca de sala dotada amb ordinadors per a dur a terme formació en noves tecnologies. 

• Manca d’endolls a les sales per a connectar portàtils. 

• Manca d’espai on poder ubicar el fons bibliogràfic que li correspon segons els estàndards. 

El projecte per a la construcció d’una nova biblioteca a Vilafranca es va desestimar l’any 2011, per part 

de l’Ajuntament, per manca de pressupost. Com a alternativa, es van fer gestions per a poder invertir el 

pressupost assignat a través del PUOSC (Generalitat de Catalunya) a obres d’ampliació i millora de 

l’actual edifici. Al maig del 2012 es va presentar un projecte d’ampliació de la biblioteca ocupant els 

terrenys veïns de l’actual edifici, on la biblioteca passaria a tenir 2.800 m2. L’any 2013 s’aconsegueix una 

subvenció de la Diputació de Barcelona de 200.000€ per a dur a terme el projecte d’obres d’ampliació i 

millora. Al gener del 2014 es replanteja si s’amplia l’actual biblioteca o es trasllada a altres 

emplaçaments (antic Hospital Claustre de Sant Francesc o Cal “Damico”). Al març  del 2015 la Diputació 

de Barcelona emet un informe dient que la millor opció és ampliar la biblioteca a l’emplaçament actual. 

L’ajuntament opta per destinar els 200.000€ de la subvenció a obres de millora de l’edifici, sense 

ampliar espais i prioritzant l’estalvi energètic. 

Aquestes intervencions es van dur a terme al 2015, entre els mesos de juny i octubre, amb la previsió 

d’iniciar l’ampliació de la biblioteca abans d’acabar el nou mandat municipal (2015-2019). 

El projecte d’ampliació i remodelació integral de la biblioteca es recolza també en el Pla d’Acció Cultural 

de l’Ajuntament de Vilafranca (2014-2020), on es diu textualment: 

“L’actual biblioteca Torras i Bages de Vilafranca, de 948m2, està saturada. La manca d’espais fa que 

disminueixin les visites, tot i que augmenta el préstec any rere any. A més, aquesta situació dificulta el 

treball dels professionals ja que no poden donar els serveis amb els requisits mínims de qualitat. Es fa 

imprescindible una nova biblioteca a Vilafranca. Segons els estàndards hauria de tenir 2.500m2 i més 

serveis que els actuals.” 1 

                                                                 

1 Pla d’Acció Cultural de Vilafranca del Penedès (2014-2020), p.48-49 i p. 120 
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“La biblioteca és l’equipament –més que sector- més necessitat de la cultura a Vilafranca: l’actual espai 

ha quedat obsolet en superfície i capacitat d’oferir serveis, malgrat oferir unes dinàmiques culturals molt 

positives i ben valorades. (...) 

Projecte estratègic: Opció 1 (d’acord amb els recursos disponibles): conduir el procés per a la creació de 

la nova biblioteca central, d’acord amb els estàndards actuals, la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona, els usos previstos, etc.”. 

En el ple del 17 de novembre del 2015 s’aprova una moció sobre la lectura pública i el sistema 

bibliotecari de Vilafranca, deixant palesa la mancança que té la vila actualment en aquesta matèria, 

segons els estàndards marcats per la Generalitat de Catalunya en el seu Mapa de Lectura Pública (2014). 

S’acorda que, en un termini de 9 mesos, s’elaborarà un Pla de Biblioteques i Lectura Pública, que ha de 

contemplar un procés de participació ciutadana i la constitució d’una comissió de seguiment pel seu 

compliment.  

Les primeres trobades per a iniciar l’elaboració del Pla de Biblioteques i de Lectura Pública de Vilafranca 

(PBLPV) es fan a finals del 2016, ja que el regidor de cultura, que ha de liderar la comissió, pateix 

problemes de salut i aquest fet provoca l’ajornament de la presa de decisions. 

A la comissió tècnica han participat persones vinculades a l’àmbit tècnic i  bibliotecari, però també 

vinculades al sector polític (es convida a tots els partits polítics amb representació al Ple municipal), el 

cultural i l’educatiu. Es contracta un professional extern, amb experiència en aquest tipus de 

documents, proposat per la Diputació de Barcelona i actuant com a coordinador. Aquest professional, a 

més, va ser el redactor dels Plans d’Acció Cultural de Vilafranca del Penedès (anys 2000 i 2014) i aquest 

fet afavoria el coneixement del municipi i de la seva realitat cultural.   

Al llarg del 2017 la Comissió tècnica encarregada de la redacció del PBLPV es troba diverses vegades per 

a continuar elaborant el document. La fase de diagnosi s’acaba al mes d’abril i el 27 de maig  s’organitza 

la Jornada participativa, on una quarantena de persones vinculades a Vilafranca i a la comarca de l’Alt 

Penedès, procedents de diferents àmbits professionals (mestres, professors, bibliotecaris, escriptors, 

editors, historiadors, usuaris, estudiants, tècnics municipals, polítics...) opinen i donen el seu punt de 

vista sobre quin ha se der el servei bibliotecari del futur, així com les accions que cal emprendre en 

relació a la lectura pública a la vila i comarca. 

Actualment el document està enllestit a l’espera d’aprovar-se i fer-lo públic.  

La principal conclusió a la que han arribat tots els agents participants del procés del Pla de biblioteques i 

de lectura pública és que Vilafranca del Penedès necessita comptar amb unes noves instal·lacions i amb 

nous recursos bibliotecaris que permetin desenvolupar tots els serveis i funcions que són propis d’un 

equipament d’aquestes característiques, ubicat en una població de 40.000 habitants, i cap de comarca 

amb una incidència sobre més de 100.000 persones. Aquesta nova biblioteca permetria millorar la seva 

oferta de serveis, modernitzant-la i adaptant-la a les noves necessitats dels ciutadans de Vilafranca i 

comarca. Es plantegen tres possibilitats: 

• Ampliar la Biblioteca Torras i Bages amb l’edificació de la finca limítrof.  

• Construir una nova biblioteca en un nou espai de la ciutat, mantenint la Biblioteca Torras i 

Bages. 

• Ampliar la Biblioteca Torras i Bages amb l’edificació de la finca limítrof i construir en un nou 

espai de la ciutat una biblioteca local de proximitat. 

Al 2018 el govern municipal haurà de decidir quina opció trien de les tres plantejades de cara al proper 

mandat (2019-2022). 
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3.3. RECURSOS ECONÒMICS 

 

 
DESPESES 
 

AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
1. Sous personal 

 
159.706,66€ 
 

 
268.543,11 (*) 

 
2. Fons 

 
9.836€ 

 
48.203,53€  

 
3. Activitats 

 
6.107,79€ 

 
109,90€ (*) 

 
4. Material i inversions 

 
4.021,92€ 

 
1.537,33€ 

 
5. Manteniment i consum 

 
11.320,32€  
 

 
40.244,11€ (*) 

 
7. Neteja 

 
21.342,96€ 

 

 
8. Altres (Serveis centrals GSB) 

  
13.122,75€ (*) 

 
TOTAL DESPESES 
 

 
212.335,65€ 

 
371.760,73€ 

 

(*) Font: BIBData XBM: Dades per a l’avaluació del servei bibliotecari 2017 [recurs electrònic]  

La despesa de l’Ajuntament, respecte al 2016, s’ha vist disminuïda en un 0,9%. 

La despesa de la Diputació, respecte al 2016, s’ha vist incrementada en un 35%. 
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3.4. FONS DOCUMENTAL 

Al finalitzar l’any 2017, la biblioteca compta amb un total de 61.692 documents, sense comptabilitzar els 

exemplars de revistes. 

1,5 documents per habitant ( 40.479 hab. 1/1/2018) Recomanacions internacionals: 2  docs./hab. a les 

zones rurals i de 1,5 a 3 docs/hab. a les zones urbanes. 

El fons queda distribuït com segueix: 

 

El 86 % d’aquests documents es troben disponibles pel servei de préstec, això vol dir que el 14 % restant 

(enciclopèdies, diccionaris i algunes obres de temàtica local) són de consulta exclusiva a la biblioteca.  

Hi hagut un decreixement del fons del 0,3% respecte al 2016 i s’han donat de baixa 3.919 documents. 

Des de fa set anys treballem per a aconseguir el creixement zero del fons documental i així evitar 

problemes d’ubicació a les prestatgeries. El pressupost municipal s’ha incrementat de 7.000 a 9.800€. Es 

continua acceptant donatius, sempre i quan reuneixin interès i qualitat, tant per a incorporar-los al fons 

de la biblioteca com per a utilitzar-los en els campanyes solidàries de Sant Jordi i Marató de TV3. 

Es valora molt positivament el fet de poder triar els documents dels lots enviats per la Gerència de 

Serveis de Biblioteques (GSB) per mitjà de l’aplicació de Selecció participativa (SELPART) amb base al 

pressupost assignat a cada mòdul de biblioteca (en el nostre cas L4). 

llibres
80%

audio
10%

video
8%

electrònics
2%
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Després de l’esporga de xoc realitzada l’any 2010, en què es va passar de 65.000 volums a menys de 

60.000, hem aconseguit mantenir-nos entre els 60.000 i els 62.000 volums com a màxim. 

Des del juny del 2015 oferim eBiblio Catalunya, un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 

que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques 

públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors 

personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.  

El servei l'ha promogut el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. 

Ofereix als ciutadans una col·lecció de novetats editorials de diverses temàtiques: 

• Obres de ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que inclouen còmic, narrativa, 
poesia i teatre. 

• Obres de no-ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que inclouen obres de 
ciències socials, desenvolupament personal, esports, informàtica, viatges, etc. 

Actualment compta amb un fons de 7.687 títols, dels quals un 18% és en català, un 77% en castellà i un 

4,3% en altres llengües. 

60.658   

61.911   

61.692   

 60.000

 60.200

 60.400

 60.600

 60.800

 61.000

 61.200

 61.400

 61.600

 61.800

 62.000

 62.200

2015 2016 2017
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4. SERVEIS I PROGRAMES 

HORARI 

La biblioteca està oberta 42,50 hores a la setmana, de dilluns a dissabte. A l’estiu es fa horari intensiu, 

donant servei 25 hores setmanals. 

Horari d’ atenció al públic: 

Hivern: matins de dimarts a dissabtes de 10 a 13.30 h. 

            tardes: dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 

Estiu: tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h. i divendres de 9 a 14h 

La biblioteca no tanca per vacances, ha mantingut els seus serveis oberts durant els períodes de 

vacances d’estiu i s’ha tancat les vigílies de Festa Major, Nadal i Cap d’any. 

La biblioteca ha estat oberta un total de 278 dies i 1.830 hores.  

A l’hora de fer comparatives respecte a anys anteriors caldrà tenir en compte que al 2015 la biblioteca 

va estar tancada 40 dies a causa de les obres de millora de l’edifici. 

SERVEIS 

La col·lecció: està formada principalment per llibres, revistes, compact disc, DVDs, partitures i mapes, 

tot i que té altres materials en el fons local com ara discs de vinil, VHS, cartells o fulletons. Es renova 

constantment per tal d’oferir als usuaris una col·lecció permanentment actualitzada, tant per a cobrir les 

seves necessitats bàsiques, com per a estimular nous nuclis d’interès. S'aplica una estricta política 

d’esporga ja que l'espai no permet el creixement de la col·lecció. 

Consulta i préstec: Tots els document de la biblioteca són de lliure accés, excepte els llibres de col·lecció 

local que estan en vitrines tancades i els que estan guardats al magatzem. De la totalitat del fons un 14% 

està exclòs del servei de préstec, entre els quals hi ha les revistes corrents i els documents no duplicats 

de col·lecció local. 

Serveis d’ informació  i orientació: els professionals que treballen a la biblioteca donen informació als 

usuaris, orienten sobre tot el que la biblioteca ofereix i també sobre altres centres d’informació i 

documentació. Es poden fer consultes dels llibres, bases de dades, Internet ... Té dos fons especialitzats, 

un de viticultura i enologia i un altre de castellers. Des de l'any 2001 té un servei especial d’informació 

turística que al 2013 es transforma en PIT (Punt d’Informació Turística), un programa impulsat per la 

Gerència de Serveis de Biblioteques i l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona  amb 

l’objectiu d’oferir un servei d’informació turística de qualitat als ciutadans. També té els centres 

d’interès “Món Laboral”, “Secció Mares i Pares”, “Creixement Personal” “Sèries TV” i “Fet x Mi”. 

Servei d’ accés a Internet i ofimàtica: la biblioteca disposa de 13 ordinadors amb accés gratuït a Internet 

i eines ofimàtiques. Per utilitzar el servei cal ser soci de la biblioteca i cada usuari pot utilitzar un màxim 

de 20 sessions mensuals. Les reserves i les impressions són gestionades pels propis usuaris. 

Fotocopiadora d’autoservei 
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Punts d’autoescolta i visionatge: Hi ha un lector de CD’s per tal que els usuaris puguin escoltar música a 

la mateixa biblioteca. També disposa de dos pantalles amb lectors de vídeo i DVD, un a la fonoteca i 

l'altre a l’espai de la col·lecció local. 

Activitats de promoció cultural: Sovint es realitzen activitats culturals que programa la biblioteca i 

d’altres que es fan en col·laboració amb entitats de la vila.   

Activitats de foment de la lectura per a diferents públics: S’organitzen  activitats per a diferents franges 

d’edat per apropar la lectura a tots els públics i donar-los a conèixer els serveis que la biblioteca els 

ofereix. 

Préstec especial a institucions: Quan es tracta d’institucions i entitats que ho demanen es  preparen lots 

de préstec per un període més ampli i amb més documents de l’habitual.  

Visites comentades:  La biblioteca organitza visites comentades adaptades a cada necessitat, i 

s’ofereixen a escoles, col·lectius  i d’altres entitats que ho sol·licitin, per tal de donar a conèixer els seus 

espais i serveis. 

Serveis  d’extensió bibliotecària: La biblioteca organitza activitats fora del seu espai habitual per tal de 

fer propera la lectura allà on es troba l’usuari potencial.  

 

4.1. DADES DELS USUARIS 

VISITANTS DE LA BIBLIOTECA  

Totes les persones que entren a la biblioteca es comptabilitzen com a visitants. Durant l’any 2017 la 

mitjana diària ha estat de 405 persones i 61 visitants/hora. 

� 112.534 visitants. 

� 405 visitants al dia. 

Evolució dels visitants: 

 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Mitjana diària 

 
410 

 
394 

 
405 

 
Mitjana per hora 

 
61 

 
60 

 
61 

 
Mitjana mensual 

 
9.901 

 
9.356 

 
9.377 

 
Total anual 

 
99.019 

 
112.283 

 
112.534 
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Respecte l’any anterior el nombre de visitants de la biblioteca ha incrementat un 0,2%. S’han recuperat 

els  11.652 visitants que es van perdre al 2016 -respecte el 2015- i encara s’han afegit 251 més. 

 

SOCIS I POBLACIÓ 

Vilafranca del Penedès finalitza el 2017 amb 40.479 habitants. 

El  carnet acredita els usuaris, per tant, és d’ús personal i intransferible, i serveix per a donar accés a tots 

els serveis de qualsevol biblioteca pública de Catalunya. 

L’any 2017 s’han fet 991 nous carnets de la biblioteca, arribant a un total de 22.846 usuaris amb carnet. 

S’han donat de baixa 947 carnets inactius, és a dir, carnets de persones que portaven 10 anys o més 

d’inactivitats de préstec i/o sense connexió als serveis Internet i+, wi-fi o e-biblio durant el 2017 o anys 

anteriors. 

Actualment el 56% de la població té el carnet de la biblioteca. Cal tenir en compte, però, que per la 

seva qualitat de cap de comarca també té un nombre d’usuaris, gens desestimable, que són habitants 

de l’Alt i Baix Penedès. 

Per edat i tipologia, el total de socis són: 

Tipologia / edat  

petits lectors (0-4) 112 

infants (5-14) 2.668 

joves (15-24) 3.863 

adults 1 (25-39) 6.171 

adults 2 (40-64) 8.301 

gent gran (+ 65) 1.551 

altres (entitats...) 180 
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Els infants representen el 12 % del total, els joves el 16 %, els adults el 64 % i la gent gran el 6 %. Les 

entitats també són un col·lectiu que va augmentant a la biblioteca i utilitzen molt més els serveis 

especials que se’ls hi ofereix.  

Socis actius: les persones que utilitzen algun servei de la biblioteca (préstec, wi-fi o internet i+) com a 

mínim un cop a l’any, es consideren socis actius.  

Al 2017 els socis actius han estat 7.130 el que significa un 31% del total d’usuaris amb carnet. 

Al 2016 van ser actius el 30% de socis, per tant, s’ha incrementat un punt.  

 

 Usuaris 
inscrits 

Alta 
nous 
usuaris 

Usuaris 
actius al 
préstec 

Usuaris actius 
d'Internet i/o 
ofimàtica 

Usuaris 
actius de 
Wi-Fi 

Usuaris actius a 
qualsevol d'aquests 
serveis 

Petits Lectors (0-4 
anys) 

112 72 71 7 2 90 

Infants (5-14 anys) 2668 286 1017 393 198 1249 

Joves (15-24 anys) 3863 151 736 316 562 1098 

Adults(25-39 anys) 6171 217 1273 261 301 1548 

Adults(40-64 anys) 8301 207 2197 411 315 2527 

Gent Gran (més de 65 
anys) 

1551 39 493 41 26 532 

Biblioteques 11 2 6 1 1 0 

Resta 169 17 74 11 8 86 

TOTAL 22846 991 5867 1441 1413 7130 
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USUARIS INSCRITS A LA BIBLIOTECA PER MUNICIPI 

Aquesta dada es refereix als usuaris residents a qualsevol municipi que estan inscrits a la Biblioteca 

Torras i Bages de Vilafranca. 

Municipi usuaris % 

Vilafranca del Penedès                      17.719 77 

Olèrdola 480 2 

Sant Martí Sarroca 379 1,7 

Santa Margarida i els Monjos 333 1,5 

La Granada 284 1,2 

Torrelles de Foix 223 1 

Font-rubí 219 1 

Altres municipis 3.209 14 

TOTAL 22.846 100 

 

Aquests usuaris pertanyen a poblacions properes al municipi, totes elles amb servei de bibliobús. També 

hi ha un percentatge de població de Santa Margarida i els Monjos que té el carnet de la biblioteca de 

Vilafranca, possiblement donats d’alta abans de la inauguració de la biblioteca municipal d’aquest 

municipi (2013). 
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USUARIS INSCRITS A LA BIBLIOTECA PER NACIONALITAT 

Aquesta dada es refereix als usuaris procedents d’altres països que estan inscrits a la Biblioteca Torras i 

Bages de Vilafranca. 

País usuaris % 

Marroc                      2.016 9 

Perú 314 1,4 

Bolívia 292 1,3 

Equador 246 1,3 

Colòmbia 176 0,7 

Argentina 147 0,7 

Ghana 104 0,4 

Espanya 18.362 80 

Altres 1.189 5 

TOTAL 22.846 100 

 

Es pot observar que el percentatge més alt correspon al Marroc, ja que el 47% de la població estrangera 

de Vilafranca prové d’aquest país d’origen. 

 

4.2. PRÉSTEC. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI.  

PRÉSTEC DEL FONS DOCUMENTAL 

La mitjana diària de documents deixats en préstec durant l’any 2017 ha estat de 311 préstecs al dia, el 

que suposa un total de 86.400 préstecs al llarg de tot l’ any. 

Evolució dels préstecs: 

 2015 2016 2017 

Mitjana diària 308 296 311 

Mitjana mensual 7.462 7.028 7.200 

Total anual 74.620 84.342 86.400 

 

Des del 2015 hi hagut una tendència a l’alça, que si al 2016 era d’esperar pel fet de que al 2015 la 

biblioteca va estar tancada dos mesos per obres, al 2017 ha suposat un increment real del 2,4% en 

relació a l’any anterior. 
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Ha incrementat el préstec de llibres (+1.415) i de DVD (+1.239) respecte l’any 2016. En canvi s’han 

prestat menys revistes (-202) i CDs (-289). 

Al 2017, dels 63.116 llibres prestats 1.472 han estat llibres electrònics de la plataforma e-Biblio.cat. 
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El format llibre continua sent el més prestat, seguit del vídeo i la revista. 

Els documents més prestats del 2017 han estat els següents: 

• Revistes:  Mia, CuerpoMente, El Mueble. 

• Llibres de coneixements adults: Grammar for CAE and proficiency with answers, Nou nivell 

intermedi: curs de llengua catalana, Global English Academy. 

• Llibre de coneixements infantils: Gerónimo Stilton English. 

• Còmic adults: Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya. 

• Còmic infantil: Bola de drac d’Akira Toriyama. 

• DVD adults: Fargo, Los Soprano, Homeland (sèries de TV). 

• DVD infantil: Juan y Totola. 

• Novel·la: La Cuarta víctima de Mari Jungsted. 

• Novel·la per a joves: Marina de Carlos Ruiz Zafón. 

• Contes: Festival de genialitats de Liz Pichon (I***), Retorn al regne de la Fantasia de Gerónimo 

Stilton (I**), Juga amb la Pepa (I*). 
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PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 

El Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya impulsa el servei de préstec interbibliotecari que 

permet la connexió entre biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la Biblioteca de 

Catalunya, la Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE) i la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra. 

Les institucions que hi participen són el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la 

Generalitat, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, el Consorci de 

Biblioteques de Barcelona i el Govern d’Andorra. 

L’objectiu d’aquest servei és rendibilitzar el fons bibliogràfic de les biblioteques i facilitar l’accés dels 

documents als ciutadans a través d’un sistema de valises que permet connectar els centres peticionaris i 

proveïdors participants del servei. 

Gràcies a aquest servei al 2017 s’han deixat un total de 1.394 documents i s’han rebut 2.056. El total de 

transaccions ha estat de 3.450 (12 documents al dia).  

Observem al gràfic que sempre demanem més documents que no pas prestem, probablement degut als 

lots de llibres sol·licitats per als clubs de lectura. 
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4.3. SERVEI D’ACCÉS A INTERNET I A PROGRAMARI D’OFIMÀTICA AMB ELS 

ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA 

El servei Internet i + permet l'accés a internet i a eines d'ofimàtica des dels ordinadors de la biblioteca, i 

possibilita també que l'usuari pugui enregistrar i imprimir treballs i consultes realitzades. 

Actualment hi ha 13 ordinadors amb connexió a internet i eines ofimàtiques (3 a la sala infantil i 10 per 

al públic adult). La durada de les sessions és d’una hora en 10 PCs (on cal reserva prèvia) i de 30 minuts 

(sense reserva) a 3 PCs, per a consultes puntuals. 

El nombre total d’usuaris d’Internet i ofimàtica que durant l’any 2017 han utilitzat aquest servei ha estat 

10.320, amb una  mitjana diària de 37 usuaris diaris. Respecte a l’any anterior hi hagut una davallada del 

3,7%. 

Els usuaris inscrits que han fet servir el servei d’internet i+ són, per grups d’edats: 

 

 Ús d'Internet i/o 
ofimàtica 

Usuaris actius 
d'Internet i/o ofimàtica 

Usuaris connectats 
Internet i/o ofimàtica 

Petits Lectors (0-4 anys) 25 7 7 

Infants (5-14 anys) 2792 393 425 

Joves (15-24 anys) 1684 316 379 

Adults (25-39 anys) 1258 261 268 

Adults (40-64 anys) 3858 411 454 

Gent Gran (més de 65 
anys) 

619 41 44 

Biblioteques 0 1 1 

Resta 84 11 59 

TOTAL 10320 1441 1637 
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Com veiem, els adults són el grup que més utilitzen aquest servei, seguit dels infants i dels joves. 
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4.4. SERVEI D’ACCÉS A INTERNET A TRAVÉS DE LA XARXA WI-FI DE LA BIBLIOTECA 

Han estat 8.249 usuaris els que han fet ús d’internet mitjançant el servei d’accés Wi-fi. Representa un 

10% menys que al 2016. Un dels possibles motius d’aquesta davallada ha estat els problemes de 

connexió que s’han patit al llarg de l’any, havent dies sencers sense poder oferir aquest servei. 

Els usuaris es distribueixen de la següent manera segons les edats: 

 Ús de Wi-Fi Usuaris actius de Wi-Fi Usuaris 
connectats Wi-Fi 

Petits Lectors (0-4 anys) 15 2 2 

Infants (5-14 anys) 1682 198 220 

Joves (15-24 anys) 3000 562 684 

Adults (25-39 anys) 1418 301 340 

Adults (40-64 anys) 1892 315 322 

Gent Gran (més de 65 anys) 108 26 25 

Biblioteques 0 1 1 

Resta 134 8 67 

TOTAL 8249 1413 1661 
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L’evolució del servei en els tres darrers anys ha estat la següent: 
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4.5. ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA 

La biblioteca és un espai cultural dinàmic, de punt de trobada i de representació de les inquietuds 

culturals i lúdiques dels ciutadans de Vilafranca i de la comarca, i és per això que organitza 

periòdicament activitats de difusió i promoció de la lectura. Hi ha algunes activitats que organitza la 

biblioteca de forma autònoma i amb una periodicitat regular, com ara l’Hora del conte, Contes per a 

caganius, Tertúlies literàries o Llibres de capçalera, mentre que d’altres són programades conjuntament 

amb altres agents locals del món de la cultura, el coneixement i el lleure.  

 

ACTIVITATS sessions assistència 

Clubs de lectura 63 650 

Cursos TIC 36 123 

Hores del conte 21 1.220 

Altres (conferències, tallers...) 67 2105 

TOTAL 187 4.031 

La mitjana d’assistents per sessió ha estat de 22 persones. 

CLUBS DE LECTURA 

Per tal de promoure la lectura entre el públic adult, destaquem els clubs de lectura de la biblioteca. Al 

2017 hi hagut cinc en funcionament: 

• Tertúlies literàries. A càrrec d’Elvira Mestres. Trobades mensuals d’octubre a juny, cal 

inscripció prèvia. 30 participants inscrits. 9 lectures. 

• La clau de Vidre: club de lectura de novel·la negra. A càrrec de Glòria Batllevell. Trobades 

trimestrals (novembre, gener, març i maig). 18 participants inscrits. 5 lectures. 

• Club de còmic. A càrrec de Gerard Arbués (bibliotecari). Trobades mensuals d’octubre a juny. 

12 participants inscrits. 9 lectures. 

• Club de teatre “Llegim el teatre”. A càrrec de Valeri Laguna. Trobades mensuals de desembre a 

juny, cal inscripció prèvia. Amb el suport del TNC, del Servei de Biblioteques de la Generalitat 

de Catalunya i del Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès. 15 participants inscrits. 10 

lectures. 

• Book Readers. A càrrec de Sílvia Arniches. Grup de lectura en veu alta en anglès. Trobades 

quinzenals, dos grups amb diferents nivells de domini de la llengua (inicial i avançat). 12 

participants inscrits (6 per grup), 8 lectures. 

També es dóna suport a clubs de lectura externs a la biblioteca, com és el cas del club del Casal de la 

gent gran de la Confraria de Sant Raimon i el club de l’AMPA de l’Escola Montagut. 



 

Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès · Memòria 2017 35 

Al mes de juny es convida a tots els clubs a la TROBADA DE CLUBS DE LECTURA DE LES BIBLIOTEQUES DE 

L’ALT PENEDÈS I GARRAF, on participen al voltant de 200 persones que han llegit el mateix autor/a. 

Aquest any la trobada va ser el 2 de juny a Sant Pere de Riudebitlles i es va convidar a l’autora Alícia 

Kopft, amb la novel·la Germà de gel. 

També participen a la trobada de clubs organitzada per la XBM (Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

Diputació de Barcelona) celebrada al Teatre Auditori de Granollers el 27 de novembre, on van veure la 

representació de l’obra Els tres aniversaris, comèdia de Rebekka Kricheldorf. 

CICLE LLIBRES DE CAPÇALERA 

Cicle de conferències literàries organitzades conjuntament per la Biblioteca Torras i Bages i la llibreria 

l’Odissea de Vilafranca del Penedès. Es va iniciar l’any 2005 i des d’aleshores cada edició es dedica a un 

tema diferent: Clàssics de la literatura universal (2005), Llibres de culte (2006), Utopies i contra utopies 

(2007), Mercè Rodoreda(2008), Llibres, biblioteques i lectura, commemoració dels 75 anys de la 

Biblioteca Torras i Bages (2009), Tolstoi i la gran narrativa russa (2010),  Joyce, Becket i la narrativa 

irlandesa del s. XX (2011),  Calders i la narrativa breu contemporània (2012), Any de poetes i de 

centenaris: Espriu i Raspall (2013), Jaume Fuster (2015), William Shakespeare (2016), Prudenci Bertrana 

(2017). El que es pretén és oferir als assistents al cicle l’oportunitat d’aprofundir en les obres 

seleccionades comptant amb la presència d’especialistes en cadascuna d’elles i en els seus autors. Des 

del 2015 també es llegeixen obres relacionades amb el cicle als clubs de lectura de la biblioteca. 

BIBLIOTEQUES AMB DO 

Des del 2013 participem al programa BIBLIOTEQUES AMB DO, liderat pel Servei de Biblioteques de la 

Generalitat de Catalunya, on es tracta de maridar la literatura i les arts amb el vi i de donar visibilitat a 

les biblioteques del territori nacional. Cada mes una DO és la protagonista i les biblioteques associades 

realitzen un seguit d’activitats culturals vinculades al món del vi i del cava. En aquesta cinquena edició, 

la DO Penedès ha estat protagonista al mes de novembre i la biblioteca de Vilafranca hi ha participat 

juntament amb les biblioteques de El Vendrell, Cunit, Sant Pere de Ribes (Manuel de Pedrolo i Josep Pla) 

i Esparreguera.  

Aquest any, s’ha comptat amb el patrocini del celler Mas Comtal i s’han dut a terme un total de sis 

activitats dirigides a públic adult: concurs de fotografia Vinstagram, club de còmic, conferència sobre 

disseny en el sector del vi, audició i conferència sobre òpera i vi, conversa amb periodista especialitzada 

en enoturisme, lectura de relats finalistes del 1r concurs literari “Relats eròtics DO Penedès” i dues a 

públic familiar: laboratori de lectura sobre la vinya i el vi i taller familiar amb materials reciclats, 

acompanyades de dues exposicions: una relacionada amb el concurs Vinstagram (166 fotografies 

presentades i 20 seleccionades per a concurs) i l’altra de l’artista penedesenca Ma. Teresa Baltasar.  

En aquestes activitats han participat 135 persones (113 adults i 22 infants), amb una mitjana de 17 

persones per sessió. 
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CONFERÈNCIES 

La biblioteca organitza conferències amb l’objectiu de donar resposta a inquietuds culturals o 

informatives dels seus usuaris, celebrar algun esdeveniment o efemèride i també per donar a conèixer la 

biblioteca a usuaris potencials que vindran a la biblioteca per assistir a l’activitat programada. Algunes 

s’organitzen per iniciativa pròpia de la biblioteca  i d’altres per donar suport a entitats de la vila que ho 

sol·liciten. Les conferències  s’acompanyen amb exposicions documentals del fons per tal de fomentar-

ne el préstec. 

PRESENTACIONS DE LLIBRES 

La biblioteca ofereix el seu espai per realitzar presentacions de llibres, amb preferència pels autors de la 

vila i la comarca, o bé quan la temàtica del llibre està relacionada amb el nostre àmbit territorial o una 

efemèride de l’any. 

NARRACIÓ DE CONTES 

L’objectiu de l’activitat és fomentar l’hàbit i el gust per la lectura entre els més petits i mantenir la 
tradició de la narració oral a les famílies. Es programen entre dos i tres sessions al mes, a excepció dels 
mesos d’estiu. Van adreçades al públic familiar i especialment als nens i nenes a partir de 4 anys. 

Algunes d’aquestes sessions van adreçades a les famílies amb fills menors de 3 anys, els Contes per a 

caganius, on el que es pretén és crear un espai creatiu de sensacions a través de paraules, sons i  

imatges. 

Des del 2015 també es programen sessions de contes en anglès gràcies a la col·laboració de les escoles 

d’anglès Helen Doron English School Casal i Kids & Us. 

Al 2017 s’han dut a terme 21 sessions amb una assistència de 1.220 persones, entre adults i infants. La 

mitjana d’assistència per sessió ha estat de 58. 

LABORATORIS DE LECTURA 

Els laboratoris de lectura portàtils són espais de creació per a les famílies que conviden a experimentar 

al voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli del terme, permeten gaudir de l'essència dels 

llibres infantils des de la vessant creativa. Es miren els llibres d'altra manera, s'experimenta amb ells per 

treure'ls tot el suc que ofereixen. Es tracta d'una experiència enriquidora, amb un format que sorprèn. 

Al 2017 s’han realitzat 4 laboratoris on han participat 36 infants i 46 adults. 
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TALLERS 

Periòdicament s’organitzen tallers dirigits al públic infantil i familiar. La programació d'un taller respon 

sempre a l'interès de la biblioteca per a potenciar una part del fons, un esdeveniment social o una data 

senyalada (Sant Jordi, Carnaval, Nadal...). 

PROGRAMA BIBLIOLAB 

BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna suport a 

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

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

Amb aquest programa es pretén fomentar la creació i la creativitat de la ciutadania, habilitats de gran 

valor en el desenvolupament de les persones en àmbits com l’educació, la cultura i l’emprenedoria. Ho 

farà sota els criteris de l’equitat d’accés, la sostenibilitat econòmica, l’eficiència, la qualitat de servei i la 

pertinença; aprofitant i posant en valor els recursos i treball en xarxa de les biblioteques, equipaments 

pròxims al ciutadà i arrelats al territori. 

La biblioteca de Vilafranca ha desenvolupat un seguit d’activitats relacionades amb l’àmbit artístic 

(Cinema), científic (Ciència experimental), tecnològic i l’àmbit de la lectoescriptura al llarg del darrer 

trimestre del 2017 i el primer trimestre del 2018. 

Al 2017 s’han realitzat dos BiblioLabs amb una participació d’11 persones. 

AULA DE CINEMA 

Projecte conjunt entre la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’Escola 

Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) que pretén difondre la cultura cinematogràfica 

entre els ciutadans, fomentar el gust pel cinema, acostar el públic al procés de creació d’una pel·lícula i 

donar visibilitat a les activitats de la Fundació ESCAC. 

Al 2017 s’ha realitzat una sessió, Els oficis del cinema, a càrrec del professor de l’ESCAC Daniel Agudo i 

amb una participació de 82 assistents, la majoria alumnes de secundària de l’Institut Eugeni d’Ors i del 

Col·legi Sant Ramon de Penyafort Manyanet. 

FORMACIÓ TIC + 55 ANYS 

Es duen a terme a la biblioteca des del 2015 i actualment s’ofereixen dues modalitats: 

• Cursos de 8 hores sobre telèfons intel·ligents i tauletes dirigit a majors de 55 anys, per tal que 

assoleixin el nivell suficient per poder utilitzar amb autonomia i comoditat aquests dispositius. 

• Càpsules: Tallers d’una hora, individuals i específics per tractar temes concrets: aplicacions, 

temes de configuració, recuperació d’espai, etc. 

Al 2017 s’han realitzat 36 sessions amb la participació de 123 persones. 
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ACCIONS SOLIDÀRIES  

Fira d’intercanvi de llibres per aliments 

Des de l’any 2007, pels voltants de Sant Jordi, s’organitza aquesta campanya solidària on es bescanvien 

llibres usats procedents de donatius per aliments que es destinen, a través de l’Associació RESSÒ -

Rebost Solidari, a famílies de Vilafranca que reben suport del Banc d’aliments. Es van recollir 5 caixes. 

Projecte Labdoo 

Labdoo.org és una plataforma col·laborativa sense ànim de lucre, creada pel vilafranquí Jordi Ros-Giralt, 

entre altres, que permet fer arribar portàtils en desús carregats amb aplicacions educatives a escoles 

d'arreu del món, de manera distribuïda i sense generar emissions de CO2 addicionals al planeta. 

Des del maig del 2017 la biblioteca s’ha adherit a aquest projecte esdevenint centre de recollida (hub) 

d’ordinadors portàtils i tauletes amb l’objectiu de fomentar la solidaritat entre els pobles i la 

sostenibilitat del nostre planeta. Al 2017 s’han recollit un total de 13 dispositius. 

 

La Marató de TV3 

Entre els mesos d’octubre i desembre, la biblioteca col·labora amb la Marató de TV3 posant a l’abast 
dels seus usuaris llibres procedents de donatius que es podien emportar a canvi de la voluntat. Es van 
recollir un total de 149,50€. 
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EXPOSICIONS  

PASSIÓ PEL COLOR, mostra artística de l’obra d’Aureli Andrés 

Del 9 al 28 de gener 

 

ReCreacions: pintant amb píxels, fotografies de Lluís Montané   

Del 8 al 27 de maig 

 

Hilo & Palma. De la Guajira al Mediterráneo, artesania i fotografies de Jéssica Sánchez 

Del 26 de juny al 21 de juliol 
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Fem Troballa. Organitzada per La Llum del Nord 

Del 18 de juliol al 28 d’agost 

      

La realitat de l’Aleix: síndrome d’abstinència, d’Aleix Milà 

Del 4 al 16 de setembre 

 

TEL: fem visible l'invisible. Il·lustracions de G4RG07S 

Amb motiu del Dia Internacional del Transtorn Específic del Llenguatge (TEL) 

Del 30 de setembre al 28 d’octubre 
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Rosa Rossell (Fet x mi) 

octubre 

 

CONCURS VINSTAGRAM. Biblioteques amb DO’2017 

Del 2 al 24 de novembre 

 

Entre vinyes,  de M. Teresa Baltasar. Biblioteques amb DO’2017 

Del 3 al 30 de novembre 
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4.6. ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 

VISITES DE GRUPS 

La biblioteca ofereix visites a grups per a donar a conèixer els seus serveis i el seu funcionament i iniciar 

als visitants en les recerques d’informació a través del catàleg  i d’internet.  Alhora aquestes visites 

promouen la inscripció de nous socis entre els propis visitants i la gent del seu entorn. 

Al llarg de l’any 2017 s’ha realitzat 72 visites escolars (81 al 2016) amb la participació de 1.620 alumnes, 

la majoria procedents d’escoles i instituts de Vilafranca del Penedès i també de la comarca.  

 

  
VISITES 

 
ALUMNES 

Visites escolars 
Infantil  

 
8 

 
240 

Visites escolars 
primària  

 
43 

 
1.110 

Visites escolars 
secundària 

 
6 

 
112 

Altres 15 158 

 
TOTAL 

 
72 

 
1.620 

 

Han baixat els grups d’infantil i primària i han incrementat els de secundària, respecte al 2016. 

Vegeu annex per a detall de les visites (data, centre educatiu i cicle/curs). 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES MUNICIPALS DE FORMACIÓ 

Aprendre a Vilafranca 

Aquest projecte vol promoure la creació d'una cultura d'aprenentatge permanent a la nostra ciutat. 

L'aprenentatge al llarg de la vida és una eina útil per afrontar i resoldre les situacions de canvis personals 

o professionals que vivim en l'actual societat, ja sigui de manera individual o col·lectiva.  

La missió d'Aprendre a Vilafranca és: 
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- Afavorir l'acreditació de competències professionals. 

- Donar a conèixer les oportunitats d'aprenentatges reglats o no reglats que ofereixen els  centres 

públics i privats de la ciutat. 

- Establir una  dinàmica d'informació i de complementarietat entre sistemes que donen suport a les 

iniciatives locals per l'aprenentatge permanent. 

El Portal és una eina integradora de l'oferta d'oportunitats de formació reglada i no reglada i dels 

diferent llocs on es pot accedir a l'eina IPSUM d'orientació. El Portal és un punt de connexió i diàleg 

entre la ciutadania, les empreses i els espais formatius de la ciutat. El portal inclou i informa sobre: 

- Formació contínua, professional, ocupacional, cursos, cursets, aprenentatge d’idiomes, alfabetització 

digital, etc. 

- Centres públics i privats i agents econòmics i socials amb capacitat formativa. 

Formen part del projecte: 

• Centres educatius públics i privats  

• Teixit empresarial  

• Entitats i associacions 

entre els quals hi ha la biblioteca, tot destacant les seccions d’autoaprenentatge de llengües i el racó de 

les oposicions. També es fa difusió d’aquest portal des dels ordinadors de consulta d’internet de la 

biblioteca. 

 

 

4.7. SERVEI D’INFORMACIÓ I CONSULTA 

La biblioteca ofereix diversos serveis d’informació i consulta, entre ells:  

- informació sobre el seu funcionament i els seus serveis  

- assessorament sobre com i on poder trobar la informació 

- orientació i ajuda sobre l’ús del catàleg i altres recursos d’informació, com ara internet 

i bases de dades 
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- recerca i obtenció de documents externs (mitjançant el servei de préstec 

interbibliotecari)  

Aquest servei ha baixat considerablement en els darrers anys a causa de la generalització de l’ús 

d’internet com a eina universal d’accés a la informació. Malgrat tot, encara ens visiten els estudiants de 

secundària i de batxillerat a cercar informació pels seus treballs de crèdit de síntesi i de recerca, 

principalment per a consultar temes locals. 

Volem destacar els fons especials amb els què compta la biblioteca, on actualment es reben gran part de 

les consultes a sala: 

• Col·lecció Local 

• Castellers 

• Enologia i viticultura 

• Món Laboral 

• Fet x mi 

Per a complementar les peticions i consultes rebudes oferim el servei de préstec interbibliotecari, que és 

molt ben valorat pels usuaris. 

PROGRAMA PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA (PIT) 

Turisme Informació és una experiència pilot impulsada per la Gerència de Serveis de Biblioteques i 
l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, integrada inicialment per sis biblioteques 
públiques de la província i les oficines d’informació turística de les mateixes poblacions l’any 2000. La 
biblioteca de Vilafranca ha participat en aquest projecte des dels inicis. 

Actualment el projecte Biblioteques Punt d’Informació Turística vol donar a conèixer i promocionar els 
valors turístics del territori en el marc d’un model de xarxa de treball coordinada amb diferents agents 
relacionats amb el turisme de proximitat. Al mateix temps, vol articular serveis d’informació i promoció 
turística de qualitat en les biblioteques participants. 
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4.8. SERVEIS VIRTUALS 

WEB DE LA BIBLIOTECA 

Al 2017 s’ha creat la nova web de la biblioteca www.vilafranca.cat. 

 

 

 

Aquesta web substitueix: 

• L’espai dedicat a la biblioteca que hi havia, des del 2005, dins la pàgina web de l’ajuntament de 

Vilafranca. http://www.vilafranca.cat/biblioteca 

• El blog general de la biblioteca que ha estat funcionant des del 2009 fins al desembre del 2016. 

http://bibliotecatib.blogspot.com 

• El blog especialitzat en temàtica infantil que ha funcionat del 2012 al desembre del 2016. 

http://btb-infantil.blogspot.com.es/ 

• El blog BTB JOVE, adreçat al públic jove, que ha estat actiu des del 2013 fins a desembre del 

2016. http://btbjove.blogspot.com.es/ 

 

I es poden consultar els següents continguts: 

Qui som 

• Reglament 

• Missió i visió 

• Història 

• Contacte 

• Pla de Lectura i de Biblioteques 

Serveis 

• Catàleg 

• Carnet de biblioteca 
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• Servei de préstec 

• Internet i ofimàtica 

• Formació TIC per a + de 55 anys 

• Préstec de llibres electrònics 

• Bústia de retorn 

• Labdoo, el teu antic portàtil educa un infant 

Horari 

Activitats 

• Agenda 

• Clubs de lectura 

• Biblioteques amb DO 

• Llibres de capçalera 

• Operació Còmic 

Fons i seccions 

• Novel·la 

• Cinema 

• Còmic 

• Música 

• Novel·la juvenil 

• Col·lecció Local 

• Món laboral 

• Turisme 

• Un cop d’ull a... 

Infantil 

• Activitats infantils 

• Puja al tren! 

• Serveis per a les escoles 

• Lectures recomanades 

• Gènius, el catàleg infantil 

I enllaços directes a les xarxes socials: facebook, twitter i instagram. 

El web de la biblioteca ha rebut 38.424 visites al llarg del 2017. El espais més visitats han estat Horari i 

Agenda. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL XBM 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/vilafranca-del-penedes-biblioteca-torras-i-bages 

En aquest espai trobem: 

• Contacte 

• Horaris 

• Història 

• Notícies 

• Agenda 

• Serveis 

• Fons especials 
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• Guies de lectura 

• Clubs de lectura 

• Avantatges amb el carnet 

• Novetats 

• Webs locals 

A més de la resta d’informacions i serveis comuns de les biblioteques de la XBM (Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona). 

El nombre de pagines visualitzades dins la Biblioteca Virtual corresponent al filtre “vilafranca-del-

penedes-biblioteca-torras i bages”, ha estat de 4.113 i les pàgines visualitzades úniques han estat 3.372. 

 

XARXES SOCIALS 

facebook 

Des del gener del 2013 la biblioteca té compte de Facebook i acaba l’any amb 1.123 seguidors i 111 

afegits al 2017. 

Hi trobem els següents continguts: 

• Activitats, hores del conte, presentacions de llibres, conferències, que es programen a la 

biblioteca. 

• Enllaços a webs o blogs. Principalment al web de la biblioteca per aportar més informació de la 

que es posa al Facebook. 

• Novetats de fons: llibres, còmics, pel·lícules, contes... 

• Efemèrides culturals i literàries. 

• Fotografies de les diverses exposicions i activitats, en forma d’àlbum o fotografia sola. 

• Contingut d’altres pàgines que compartim amb els nostres seguidors. 

• Curiositats del món cultural, especialment literari. 

• Vídeos: booktrailers, o qualsevol audiovisual relacionat amb l’ensenyament, la cultura o la 

creació. 
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twitter 

Iniciat al febrer del 2013, ha acabat el 2017 amb 1.119 seguidors, n’ha sumat 68 en un any. 

A la biblioteca utilitzem aquesta eina per poder informar de l’activitat que es duu a terme a temps real i 

també per estar al cas del gran volum d’informació que genera aquesta xarxa. 

 

 

Instagram  

Des del gener del 2017 s’ha creat un compte d’Instagram que finalitza l’any amb 353 seguidors. 

S’utilitza per a per publicar imatges històriques de la biblioteca i de la ciutat, informar d’horaris 

especials, donar a conèixer activitats o serveis, promocionar lectures o simplement per a mostrar 

fotografies artístiques d’espais i racons de l’equipament.  
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5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

La biblioteca Torras i Bages col·labora amb diferents entitats, empreses i associacions de Vilafranca i de 

la comarca per tal de dur a terme diversos projectes de foment de la lectura, de formació i d’activitat 

cultural. Entenem que és molt important treballar de forma conjunta i transversal per tal d’obtenir 

millors resultats i arribar a més ciutadans. 

Amnistia Internacional 

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès 

Associació Ressó Vilafranca – Banc d’Aliments 

Atelca – Associació Transtorn Específic del Llenguatge de Catalunya 

Auditori de Vilafranca 

Castellers de Vilafranca 

Celler Mas Comtal 

Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès 

Cine Club Vilafranca 

Consorci per a la normalització lingüística 

Entrem-hi 

Escola d’Art Arsenal 

Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet 

EVA – Festival en Veu Alta 

Fundació La Futura Local 

Fundació Mas Albornà 

Helen Doron English School Casal 

IES i escoles de Vilafranca i de l’Alt Penedès 

Institut d’Estudis Penedesencs 

Kids & Us Vilafranca 

La Fassina – Servei de Foment de l’Ocupació 

La Llum del Nord 

Llibreria Abacus 

Llibreria l’Odissea 

Llibreria La Cultural 
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Nou Verd – Nou Set 

Oficina de Turisme 

Ràdio i TV Vilafranca 

Servei d’Educació 

Servei d’Orientació i Inserció Laboral  

Servei de Català de l’Alt Penedès i Garraf 

Servei de Joventut 

Teatre Cal Bolet 

Vinseum – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 

Violeta Alt Penedès 
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6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

Comunicació externa 

S’han fet 93 participacions als mitjans de comunicació escrits, digitals, ràdio i televisió local.  

La biblioteca participa mensualment al magazine de ràdio “Gamma Extra” on es fan recomanacions de 

llibres, CDs, DVDs i altre materials relacionats amb un tema (“Un cop d’ull a...”), així com l’avanç de la 

programació cultural del mes següent. Els temes tractats al 2017 han estat: 

• J.R. Tolkien 

• Els Òscars 

• Hans C. Andersen 

• Dansa 

• Parcs naturals 

• Cuina estival 

• Revolució russa 

• Rumba 

• Federico García Lorca 

Les recomanacions d’aquest espai també es donen a conèixer a través del web. 

Totes les activitats programades a la biblioteca es publiquen a l’agenda cultural de l’ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, tant en la versió web com en la versió impresa. 

Les activitats programades a la biblioteca es difonen a través de la pantalla informativa de l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Vilafranca. 

Material imprès durant l’any 2017: 

• Punt de llibre 83è aniversari de la biblioteca (Paisatges de vinya, de Maria Rosa Ferré) 

• Guia col·lecció local Sant Jordi  

• Llibres de Capçalera (Prudenci Bertrana) 

• Guies de novel·les per gèneres 

• Catàleg de novetats: novel·les 

• Catàleg de novetats: música 

• Programació mensual d’activitats (fulletons de mà i cartells) 

Els fulletons de mà, cartells i punt de llibre es distribueixen per diferents espais del municipi (escoles, 

llibreries, entitats, comerços, etc). 
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Punt de llibre 83è aniversari. Disseny: Eva Delriu 

 

Comunicació interna 

La biblioteca compta amb dues pantalles informatives, una està situada a la planta baixa, dalt del taulell 

de préstec i informa de les activitats mensuals i d’altres aspectes rellevants (nous serveis, horaris 

especials, etc). L’altra està situada a la primera planta i dóna informació sobre les novetats de cinema 

rebudes a la biblioteca, incloent els trailers. 

També es duen a terme exposicions bibliogràfiques (de periodicitat quinzenal o mensual) en diferents 

espais de la biblioteca (vestíbul, sota escala, sala infantil...), en relació a temes concrets, activitats o 

efemèrides que volem destacar per tal de promocionar el fons i propiciar el préstec de documents.  

 

FEBRER 

J.R. Tolkien 

MAIG 

Dia d’Europa (9 de maig) 
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Dia dels Museus (18 de maig) 

 

JUNY 

Parcs Naturals 

JULIOL 

Cuina fresca i aliments detox 

AGOST 

Peli-llibre: cinema i literatura 

 

75 aniversari del músic brasiler Caetano Veloso 

Festes populars (sala infantil) 

SETEMBRE 

Premis Ramon Muntaner de literatura juvenil 

Jaume Cabré (Setmana del Llibre en Català) 

Dia Internacional de l’Alzheimer (21 de setembre) 

 

OCTUBRE 

LGTB: Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 

Revolució Russa (1917-20017) 

El calaix de la diversitat: biblioteca inclusiva, 

biblioteca per a tothom 

 

NOVEMBRE 

Rumba 

Mahoma i el Islam  

DESEMBRE 

Temps de nadal (sala infantil) 

Federico García Lorca 

 

 

  



7. CONCLUSIONS  

 

Aquest any l’elaboració del Pla de Biblioteques i de Lectura Pública Municipal ha centrat la gestió conjunta de 

les dues administracions de les quals depèn la biblioteca: Ajuntament de Vilafranca i Diputació de Barcelona. 

La jornada participativa al mes de maig ha estat el més rellevant d’aquest procés ja que ha donat veu a la 

ciutadania en relació al futur de la biblioteca i la lectura pública al municipi i comarca. 

Quant als indicadors, destaquem que la biblioteca continua sent un dels serveis més utilitzats al municipi, 

amb una mitjana de 405 visites al dia i un alt índex d’usos dels serveis que ofereix. Aquest any s’ha 

incrementat el préstec de documents en un 2,4% i això representa 2.058 documents més prestats que l’any 

anterior. Si bé la tendència de l’evolució del préstec a les biblioteques és justament la contrària, entenem que 

gràcies a un fons documental de qualitat i a la tasca de prescripció dels bibliotecaris hem aconseguit 

incrementar aquest ús. 

Volem fer esment, també, de l’increment del fons digitalitzat a la plataforma Trencadís, on es poden 

consultar, entre d’altres, tots els programes de festa major de Vilafranca des de l’any 1936 fins al 1960. 

La complicitat amb els agents locals i la transversalitat dels seus projectes fa que la biblioteca sigui un 

equipament totalment integrat a la vida cultural i social de la localitat. La mostra està en el gran volum 

d’activitats i col·laboracions que s’han dut a terme al llarg del 2017 (vegeu annex: calendari anual 

d’activitats).  

Destaquem nous programes i projectes: Aula de cinema, BiblioLab i Labdoo. La biblioteca va més enllà de les 

funcions tradicionals i esdevé un espai de projecció i difusió del món audiovisual, esdevé un espai de co-

creació, innovació  i participació, i també un referent solidari envers l’educació al món. 

La vessant inclusiva de la biblioteca ha estat protagonista aquest any amb un seguit d’activitats, centrades la 

major part al mes d’octubre, però d’altres repartides al llarg de tot l’any. Una d’aquestes és la col·laboració 

que fa la biblioteca amb l’Institut Alt Penedès en relació al projecte pilot IFE (Itinerari Formatiu Específic) on 

s’acullen alumnes amb necessitats educatives especials. 

Agraïm, un any més, a Elvira Mestres, Glòria Batllevell i Valeri Laguna, dinamitzadors voluntaris dels clubs de 

lectura de la nostra biblioteca, per la seva gran tasca a favor de la promoció de la lectura i de l’expressió 

d’opinió.  
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8. PROPOSTES DE FUTUR: PLA D’ACCIÓ 2018 

 

L’any 2018 la Biblioteca Torras i Bages continuarà treballant en base a 3 línies estratègiques: 

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis. 

Malgrat que els recursos no siguin els desitjats, treballarem per a poder continuar donant un servei de 
qualitat a la BTB. Es presentarà el Pla de Biblioteques i de Lectura Pública Municipal (PBLPM) a la ciutadania i 
es constituirà la comissió de lectura pública pel seu compliment. També es continuarà treballant amb nous 
programes i es tindrà en compte la transversalitat dels projectes. A partir de la jornada participativa que es va 
dur a terme dins el PBLPM es va detectar que un nombre considerable de les accions que es duen a terme a 
la biblioteca no les coneix una part important de la ciutadania, per tant, veiem la necessitat d’elaborar un pla 
de comunicació per tal d’augmentar la visibilitat dels nostres recursos i serveis. 

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al municipi. 

Vetllar per la convivència ciutadana, promoure el coneixement mutu de les diferents cultures que conviuen al 
municipi i ajudar als més desfavorits seran àmbits a desenvolupar en el proper any. També es vetllarà per fer 
de la biblioteca un lloc inclusiu i accessible a l’abast de tothom. 

En aquest sentit, la biblioteca desenvoluparà accions vinculades als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de la ONU-Agenda 2030, concretament el número 4 que té com a missió “garantir una 
educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a 
tothom”.  

Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació 
local i patrimonial. 

Volem refermar i donar visibilitat a la nostra col·lecció local i patrimonial donat que, juntament amb altres 
organismes locals com ara l’Arxiu Comarcal i el centre de Documentació del Vinseum, són espais referents 
per a la investigació i la informació d’àmbit local. Aquest any ens proposem continuar treballant amb la 
digitalització de continguts i en la seva difusió. 

Aquestes 3 línies estratègiques es concreten en 8 objectius i 42 accions que es detallen tot seguit: 

 

Línia 1 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 
serveis 

Objectiu 1 Aplicar el Pla de Biblioteques i de Lectura Pública Municipal (PBLPM). 

Accions Presentació pública del PBLPM per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Elaboració d’un pla estratègic 2018-2020 per a la implementació del Pla. 

Constitució de la Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedès. 

Recursos Pressupost municipal per a l’aplicació de les accions a dur a terme a partir del Pla 
estratègic. 

Calendari 1r trimestre 2018 – Presentació pública del PBLPM i Constitució de la Comissió de lectura 
pública  

2n trimestre 2018 – elaboració i presentació del Pla estratègic (2018-2020) 

Agents 
implicats 

Equip de govern, Direcció de la biblioteca, Cap de cultura de l’Ajuntament. 

Avaluació Aplicació del Pla i valoració dels resultats. 
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Línia 1 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis 

Objectiu 2 Implementar el sistema de radiofreqüència (RFID) a la biblioteca. 

Accions Sol·licitar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a poder adquirir un equip de 
radiofreqüència (RFID). 

Adquisició i instal·lació de l’arc de seguretat i de dues estacions de treball. 

Instal·lar els nous xips a la totalitat del fons documental de la biblioteca. 

Recursos 15.000€ que es podran sol·licitar a la Diputació de Barcelona a través del Programa 
Complementari de reforma i millora d'equipaments locals en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 (Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”). 

Calendari Es programarà el calendari d’accions un cop aconseguida la subvenció i adquirit l’equip RFID. 

Agents 
implicats 

 Tècnic de cultura de l’Ajuntament, Direcció de la biblioteca. 

Avaluació Implementació del nou sistema al llarg del 2018. 

 

Línia 1 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i 
serveis 

Objectiu 3 Desplegar un pla de comunicació externa 

Accions Elaborar un document de protocol de comunicació externa. 

Crear nous canals de comunicació i millorar els existents. 

Demanar la col·laboració i assessorament del departament de comunicació de l’Ajuntament 
de Vilafranca. 

Crear aliances amb altres departaments de l’ajuntament, entitats, organismes educatius, 
esportius, etc. per tal de fer arribar, de forma presencial i virtual, la informació procedent de 
la biblioteca. 

Recursos Xarxes socials i mitjans de comunicació locals (TV, ràdio i premsa). 

Material de difusió imprès (cartells, díptics, punts de llibre, flyers...) 

Calendari 1r trimestre 2018 - Redacció del protocol de comunicació externa. 

2n-4t trimestre 2018 – aplicació del nou protocol. 

Agents 
implicats 

Responsable de XS i comunicació, responsable d’àrea infantil i juvenil, Direcció de la 
biblioteca. 

Avaluació Nombre d’assistents a les activitats i nombre d’usos dels serveis. 
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Línia 1 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis 

Objectiu 4 Incentivar el foment de la lectura i la creativitat entre el públic infantil i familiar 

Accions Crear i dinamitzar un club de lectura infantil. 

Organitzar els laboratoris de lectura portàtils XBM i participar de forma activa en el seu 
desenvolupament. 

Fer difusió i incentivar la participació a les activitats vinculades al programa BiblioLab*  

Elaborar guies de lectura temàtiques del racó de mares i pares i donar-les a conèixer. 

Participar en les activitats organitzades pels centres escolars i pel CRP en relació al foment de la 
lectura en família. 

Fer activitats transversals de periodicitat mensual relacionades amb un tema concret, vincular-
ho amb les visites escolars i crear aparadors culturals. 

Participar a la fira de Sant Jordi mostrant els treballs artístics realitzats per les escoles del 
municipi  vinculats al projecte de promoció lectora “La maleta de la Zum Zum”. 

Fomentar el fons infantil de l’I*** (11-13 anys) amb els materials elaborats conjuntament amb 
el grup de treball PEGA infantil de les biblioteques de la zona (concurs Puja al tren! – 2a edició). 

Millorar els continguts i la difusió del fons de cinema familiar, a partir del treball col·laboratiu 
que s’està fent dins del grup PEGA infantil de les biblioteques de la zona.  

* BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona 

que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de 
l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col•laboratiu obert a la ciutadania. 

Recursos Destinar un 20% del pressupost municipal per a compra de fons (bibliogràfic i cinematogràfic) 
de la secció infantil. 

Destinar el 60% del pressupost municipal d’activitats culturals a actes per a públic infantil i 
familiar. 

Calendari Tot l’any. 

Agents 
implicats 

Bibliotecari responsable de l’àrea infantil i juvenil. 

Avaluació Nombre d’activitats realitzades i nombre de participants. 

 

Línia 1 Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis 

Objectiu 5 Incrementar l’ús de la biblioteca entre el públic jove 

Accions Dotar de lots de lectures el nou equipament municipal per a joves, coordinant les accions de 
foment de la lectura amb els responsables del centre. 

Organitzar la 5a edició d’Operació Còmic (concurs creatiu de còmics amb activitats 
complementàries). 

Fer difusió i incentivar la participació dels joves a les activitats vinculades als programes 
BiblioLab i Aula de Cinema*. 

Formar els alumnes d’ESO i de batxillerat en eines i recursos per a l’elaboració dels treballs de 
síntesi i de recerca. 
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*Aula de Cinema és un projecte conjunt entre la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona i l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) que pretén fomentar el gust pel cinema 
i donar a conèixer el procés de creació d’una pel·lícula a partir de conferències  impartides per professors 
en actiu de l’ESCAC, així com directors sorgits d’aquesta escola amb pel·lícules estrenades comercialment. 

Recursos Pressupost per a compra de novel·les per a joves. 

Pressupost per al concurs OC (premis, difusió). 

Calendari Tot l’any. 

Agents 
implicats 

Bibliotecari responsable de la secció juvenil, Direcció de la biblioteca. 

Avaluació Nombre d’activitats i accions realitzades i nombre de participants. 

 

 

Línia 2 Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al municipi 

Objectiu 6 Donar suport a projectes vinculats a joves amb discapacitats intel·lectuals 

Integrat dins de l’objectiu 4 ODS: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

Accions Col·laborar amb el projecte pilot IFE (Itinerari Formatiu Específic)* de l’Institut Alt Penedès.  

Organitzar activitats diverses relacionades amb el foment de la lectura adreçades a aquests 
alumnes (club de lectura, lectures en veu alta, comprensió lectora...). 

Integrar aquest col·lectiu dins la biblioteca mitjançant un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) 
vinculat a tasques de suport bibliotecari (ordenació del fons, procés tècnic del llibre, atenció a 
l’usuari, etc.). 

* Ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives 

especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de 
seguir la formació professional ordinària. 

Recursos Dedicació d’una persona de l’equip 4 hores setmanals pels alumnes del projecte Aprenentatge 
Servei. 

Dedicació d’una persona de l’equip  2 hores setmanals pels alumnes d’IFE (1r curs). 

Fons bibliogràfic i documental de la biblioteca. 

Calendari De setembre a juny. 

Agents 
implicats 

Responsables del projecte IFE /Aprenentatge Servei de l’Institut Alt Penedès i dos bibliotecaris 
de l’equip de la biblioteca. 

Avaluació Dur a terme les accions programades i valoració del grau de satisfacció dels agents implicats. 
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Línia 2 Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent inclusiu i de cohesió social al municipi 

Objectiu 7 Millorar i ampliar la vessant inclusiva de la biblioteca 

Accions Sensibilitzar la societat envers la inclusió, com una manera de donar oportunitat de futur a 
totes les persones amb discapacitat i garantir la seva inserció plena a la societat, a través de 
diferents accions. 

Incrementar el fons documental adaptat i identificar-lo per a una millor localització (lletra 
gran, llengua de signes, audiollibres...). 

Realitzar mostres documentals i activitats culturals i de divulgació entorn la inclusió. 

Vetllar per a què l’edifici de la biblioteca sigui més accessible. 

Elaborar els materials informatius (cartells, fulletons, retolació...) en formats adaptats. 

Fer accessible el web de la biblioteca. 

Contactar amb les entitats i associacions municipals que treballen amb persones amb 
discapacitats per tal de conèixer les seves necessitats i, alhora, donar-los a conèixer els nostres 
serveis i accions inclusives. 

Participar en les campanyes municipals de sensibilització envers col·lectius de persones amb 
discapacitats (Dia internacional de la salut mental – 10 octubre, Dia internacional de les 
persones amb discapacitat – 3 desembre). 

Formar el personal de la biblioteca en temes d’inclusió i accessibilitat. 

Recursos Destinar un 5% del pressupost municipal per a la compra de fons inclusiu. 

Pressupost per a contractació d’activitats relacionades amb la inclusió. 

Calendari Tot l’any, fent especial incidència els mesos de les efemèrides (octubre i desembre). 

Agents 
implicats 

Direcció de la biblioteca, equip de la biblioteca. 

Avaluació Dur a terme les accions i valorar els seus resultats. 

Increment del fons inclusiu. 

Increment del préstec del fons inclusiu. 

 

Línia 3 Donar suport a les iniciatives d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent 
d’informació local i patrimonial 

Objectiu 8 Donar major accessibilitat i difusió a la Col·lecció Local 

Accions Digitalitzar nous títols de revistes i de llibres d’àmbit local i allotjar-los a la 
plataforma digital Trencadís. 

Sol·licitar subvencions i ajudes per a la digitalització de fons local (Catàleg de 
Serveis – Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona). 

Donar a conèixer els autors locals a través del web de la biblioteca. 

Donar visibilitat als autors locals a través d’exposicions bibliogràfiques i de les 
xarxes socials. 

Donar suport bibliogràfic al Simposi Paraules al Claustre organitzats pel 
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Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca. 

Donar més visibilitat i fer difusió del fons especial d’enologia i viticultura d’àmbit 
local. 

Cooperar amb l’Arxiu Comarcal per a no duplicar feines i compartir recursos. 

Recursos Destinar el 20% del pressupost municipal per a incrementar el fons de CL i 
enologia. 

Calendari Tot l’any. 

Agents implicats Direcció de la biblioteca, personal responsable de la col·lecció local. 

Avaluació Increment de préstecs de documents d’autors locals. 

Increment de fons de Col·lecció Local i de fons especials relacionats. 

Increment de materials digitalitzats al web de la biblioteca i a la plataforma 
Trencadís. 
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9. ANNEXOS 

 

CALENDARI ANUAL D’ACTIVITATS 

 

 
GENER 

 

Exposició PASSIÓ PEL COLOR, mostra artística de l’obra d’Aureli Andrés. 

Del 9 al 28 de gener 

 

Dimecres 11, 18 i 25 de gener: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dimecres 11 de gener, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Sunday Morning, de Carol López 

 

Dissabte 14 de gener,  a les 12 hores 

Hora del conte  

La Pallassa Priska, a càrrec de l’Eva Gonzàlez. 

 

Dissabte 14 de gener, a les 12 hores 

Presentació del 11è calendari de La Llum del Nord.  

 

Dimarts 17 de gener, a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

The League of Extraordinary gentlemen, d’Alan Moore & Kevin O’Neill 

 

Dimarts 17 de gener, a les 19:30 hores: 

Conferència Les dificultats de la parella i com afrontar-les,  

a càrrec de la psicòloga Cristina Sàenz de Santamaria i Freixes 

 

Dimecres 18 de gener,  a les 19 hores: 

Col·loqui Ramon Penyafort i Ramon Llull: dos catalans del segle XIII 

Intervindran: Joan Solé Bordes (filòleg), Joan Cuscó Clarasó (musicòleg), Albert Soler Llopart (literatura 

medieval) i Salvador Guasch Figueras (globalista). 

 

Dimecres 18 de gener, a les 19.30 hores: 

La clau de vidre: club de lectura de novel•la negra amb la Glòria Batllevell 

La Pedra lunar, de Wilkie Collins 

  

Dissabte 21 de gener, a les 11 hores: 

Presentació del llibre de poemes Camina, escrit per l'Alguer Miquel i il•lustrat per la Gemma Capdevila  

 

Dissabte 21 gener, a les 12 hores: 

Presentació del llibre NERO NERO NAS  de Rosa Maria Arrazola, amb lectures i música en directe. 
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Dijous 26 de gener, a les 19 hores: 

Xerrada Com evitar riscos i guanyar en seguretat, a càrrec de Mossos d’Esquadra. Oficina de Relacions amb la 

Comunitat. 

 

Dissabte 28 de gener, a les 12 hores: 

Contes per a caganius English Storytime /Hora del conte en anglès  

Where do you live? a càrrec de Kids & Us  

 

Dimarts 31 de gener, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

El Danubi, de Claudio Magris 

 

FEBRER 

 

Dimecres 1, 8, 15 i 22 de febrer: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Divendres 3 de febrer, a les 18 hores: 

Presentació del conte El Pirata Octavi, a càrrec de l’autora Ana Bonet i de l’il·lustrador Joan Ramon Buisan. 

 

Dissabte 4 de febrer, a les 11 hores: 

Laboratori de lectura: Quatre caixes i un univers 

a càrrec Mireia Domínguez, bibliotecària de la sala infantil 

 

Dimecres 8 de febrer, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

En la solitud dels camps de cotó, de Bernard-Marie Koltès 

 

Dijous 9 de febrer, a les 19 hores: 

Conferència EL FENOMEN DE LA MIGRACIÓ D’INFANTS I JOVES a càrrec de Renata Calderón, llicenciada en 

ciències polítiques i ex treballadora d’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats). 

 

Dissabte 11 de febrer, a les 12 hores: 

Hora del conte i presentació del llibre Somriures valents, a càrrec de la seva autora Marta Fos. 

 

Dijous 16 de febrer, a les 19:30 hores: 

Presentació del recull de relats A la colònia hidràulica i altres contes, de Sílvia Romero i Olea. Presentació a 

càrrec de Lluís Sanahuja, mestre. 

 

Dissabte 18 de febrer, a les 12 hores: 

Conte per a caganius en anglès a càrrec de Helen Doron English School  

From Head to Toe, d’Eric Carle 

 

Dimarts 21 febrer, a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

El caminante, de Jiro Taniguchi 

 

Dijous 23 febrer, a les 19 hores: 
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Exposició i presentació de Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat a càrrec dels alumnes de l’Institut Milà i 

Fontanals de Vilafranca del Penedès. 

 

Dimarts 28 de febrer, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

La canción del Bardo, d’Úna Fingal, amb la participació de l’autora 

 

MARÇ 

 

Dimecres 1, 8, 15, 22 i 29 de març: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dissabte 4 de març, a les 12 hores: 

English Storytime /Hora del conte en anglès, a càrrec de Kids & Us  

 

Dilluns 6 de març, a les 19:30 hores: 

Un món de dones: recital poètic amb acompanyament de música tradicional marroquina de grups 

exclusivament femenins, a càrrec de La Llum del Nord. 

Commemoració del Dia Internacional de la Dona 2017 

 

Dimecres 8 de març, a les 19.30 hores: 

La clau de vidre: club de lectura de novel·la negra amb la Glòria Batllevell 

El complot mongol, de Rafael Bernal 

 

Dijous 9 de març, a les 19:30h 

Presentació del llibre Emociones en serie. De la inteligencia emocional a la inteligencia ética 

A càrrec de l’autor Manel Güell 

 

Divendres 10 de març,  a les 18 hores 

Hora del conte especial DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

Contes per abans de despertar, a càrrec de Sergi Gallego Vila 

 

Dissabte 11 de març, a les 12 hores: 

Conte per a caganius 

El viatge de l’ós,  a càrrec de Marta Gorchs 

 

Dimecres 15 de març, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

La senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda  

 

Dijous 16 de març, a les 19 hores: 

Presentació del llibre Verticals parterres. La planificació bibliotecària a Catalunya. El Penedès com a exemple, 

de Montserrat Comas Güell. Presentació a càrrec de l’historiador Jordi Vidal Pla i Àngels Travé, vicepresidenta 

de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

 

Divendres 17 de març, a les 18 hores 

Taller de manualitats: personatges dels contes clàssics  

 

Dissabte 18 de març, a les 12 hores 
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Hora del conte 

Petit príncep, a càrrec de Fes-t’ho com vulguis 

 

Dimarts 21 de març, a les 19 hores: 

DIA MUNDIAL DE LA POESIA 

Lectura del poema d’Antònia Vicens en diferents llengües a càrrec del Voluntariat per la Llengua del Consorci 

de Normalització Lingüística Penedès Garraf.  

Recital poètic NO EM TAPIS EL SOL, a càrrec d’Amat Baró (veu) i Xavier Baró (música i cançons) 

 

Dimarts 21 de març, a les 19:30h: 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

La Feria de los Inmortales, d’Enki Bilal 

                      

Dijous 23 març, a les 19.30h: 

Xerrada Mujer creadora, a càrrec de l’actriu Alejandra Jiménez-Cascón, amb motiu de la representació de 

l’obra “Blanca desvelada” el divendres 24 de març a Cal Bolet. 

 

Dimarts 28 de març, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

14, de Joan Echenoz 

 

Dijous 30 de març de 2017, a les 20h: 

Rigoletto, de Giuseppe Verdi 

Gran Teatre del Liceu (Barcelona) 

Conferència prèvia a la Sala Foyer a càrrec del divulgador musical Pol Avinyó (19h) 

 

 ABRIL 

 

Dimecres 5, 12, 19 i 26 d’abril: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dissabte 1 d’abril, a les 12 hores: 

English Storytime /Hora del conte en anglès  

a càrrec de Hellen Doron English School Casal  

 

Dimarts 4 d’abril, a les 19:30 hores: 

Conferència EL MOBILIARI A CATALUNYA AL LLARG DEL SEGLE XIX. ART I INDÚSTRIA: CERCANT UN ESTIL 

NACIONAL, a càrrec de Pilar Soler, restauradora i doctora en Història de l’Art. 

 

Dissabte 8 d’abril, a les 12 hores: 

Conte per a caganius 

Bona nit i tapa’t, a càrrec de Marta Arnaus 

 

Del 10 al 22 d’abril 

XI FIRA D’INTERCANVI “LLIBRES  X  ALIMENTS” 

En col·laboració amb l’Associació RESSÒ Vilafranca (Recursos Socials Solidaris)  

 

Dimarts 18 d’abril , a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 
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Andreu Nin. Seguint les teves passes, de Lluis Juste de Nin 

 

Dimarts 18 d’abril, a les 19:30 h 

Desconstrucció de contes per a adults (encara que no necessàriament eròtics) a càrrec de l’escriptor Jordi 

Romeu Carol. Seguit de la presentació del llibre de relats Honor de poble poble, premi Sant Carles Borromeu 

del Cercle de les Arts i les Lletres del Principat d’Andorra. 

 

Dimecres 19 d’abril, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

A tots els que heu vingut, de Marc Rosich 

 

Dijous 20 i 27 d’abril, de 16 a 18 hores: 

Taller de ganxet creatiu, a càrrec de Carme Subías 

 

Dijous 20 d’abril, a les 18 hores 

Hora del conte. Un Sant Jordi diferent!, escrit i narrat per l’equip de tècnics de Nou Verd i Nou Set i il·lustrat 

per Antònia Bonell.  

   

Divendres 21 d’abril, a les 18 hores 

Taller de manualitats  

Potet per a dolços decorada amb rosa feta amb Jumping Clay a càrrec de Darte Activitats 

 

Dissabte 22 d’abril, a les 12 hores 

Hora del conte 

La Dragona bufalletres,  a càrrec de la Cia. En Clau de Clown 

 

Dimarts 25 d’abril, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

Istambul: ciutat i records, d’Orhan Pamuk 

 

Dijous 20 i 27 d’abril, de 16 a 18 hores: 

Taller de ganxet creatiu, a càrrec de Carme Subías 

 

Dijous 27 d’abril, a les 19:30 hores: 

Xerrada El Còmic: una altra manera d’explicar la Història, a càrrec de Lluís Juste de Nin, il·lustrador autor del 

llibre GARBO. L’ESPIA CATALÀ QUE ENGANYÀ HITLER (Trilita Edicions, 2017).  

 

MAIG 

 

Dimecres 3, 10, 17, 24 i 31 de maig: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dimecres 3 de maig, a les 19.30 hores: 

La clau de vidre: club de lectura de novel·la negra amb la Glòria Batllevell 

Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll  

 

Dissabte 6 de maig, a les 12 hores: 

VEURE MÓN’17 

Viatjar amb nadons, a càrrec de Cèlia López  de Quaderns de Bitàcola  
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Del 8 al 27 de maig 

Exposició fotogràfica ReCreacions: pintant amb píxels, de Lluís Montané   

 

Dimarts 9 de maig, a les 19 hores: 

VEURE MÓN’17 

Coneguem a fons el Penedès, a càrrec de Juan Carlos Borrego Pérez. 

 

Dijous 11 de maig , a les 18 hores: 

Sorteig i entrega de premis del concurs de lectura “Puja al tren” 

 

Dissabte 13 de maig, a les 12 hores: 

English Storytime /Hora del conte en anglès a càrrec de Kids & Us  

 

Dimarts 16 de maig, a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

Mis problemas con las mujeres, de Robert Crumb 

 

Dimecres 17 de maig, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Ricard III, de William Shakespeare 

 

Dijous 18 de maig, a les 19 hores: 

Presentació del llibre Per la Corda Fluixa: respostes davant el repte i el risc de ser docent i LGBT, a càrrec del 

seu autor Eloi Biosca, catedràtic d’ensenyament secundari i doctor per la Universitat de Barcelona. 

 

Divendres 19 de maig, a les 18 hores 

Hora del conte i taller 

Conte personalitzat dels gegants de Vilafranca, a càrrec de l’autora Aurora Doblas i la il·lustradora Anna 

Mongay.  

 

Dissabte 20 de maig, a les 11 hores 

Laboratori de lectura  

Avui és un bon dia per canviar el món, a càrrec Mireia Domínguez, bibliotecària de la sala infantil  

 

Divendres 26 de maig, a les 18 hores 

Xerrada dibuixada 

Gran i petit, a càrrec de l’autor i il·lustrador Chanti 

 

Dimarts 30 de maig, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

Germà de gel, d’Alicia Kopf (Premi Documenta 2015) 

 

Dimarts 30 de maig, a les 20 hores: 

VEURE MÓN’17 

Mi vuelta al mundo, a càrrec de Victòria Vidal i Oriol Querol, viatgers d’arreu del món i creadors de la sèrie 

online que porta el mateix nom. 
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JUNY 

 

Dimecres 7, 14 i 21 de juny: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dijous 1 de juny, a les 19 hores: 

Xerrada LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA SUD DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VILAFRANCA DEL 

PENEDÈS, a càrrec de l’historiador Josep Ma. Feliu 

 

Divendres 2 de juny, a les 19 hores: 

VI Trobada de Clubs de Lectura de les Biblioteques de l’Alt Penedès i Garraf  

Lloc: Teatre el Catequístic de Sant Pere de Riudebitlles. 

   

Dissabte 3 de juny, a les 12 hores: 

Conte per a caganius 

Benvingut a casa, Hache, a càrrec d’Alícia Molina 

 

Dissabte 3 de juny, a les 12 hores:  

Presentació del poemari Olor a incienso de Marisa Barros, amb l' acompanyament musical de viola a càrrec 

d’Anna Godoy, autora de literatura infantil.  

 

Dilluns 5 de juny, a les 19.30 h 

Els quartos de la Virginia, a càrrec de Núria de Calella, actriu i dramaturga 

Organitzen: Biblioteca Torras i Bages i Festival EVA 

Dimarts 6 de juny, a les 18 hores: 

EL HAKA LITERARI: els guerrers de la paraula 

Lectures EVA354 a la Torras i Bages  

 

Dijous 8 de juny, a les 19 hores: 

Presentació de dues novel·les fantàstiques de la mà de joves escriptors de la comarca: Leyendas de Arreit, de 

Ruben Falgueras i El planeta de las brujas, de María Parras 

       

Dissabte 10 de juny, a les 12 hores: 

Conte per a caganius 

English Storytime /Hora del conte en anglès a càrrec de Hellen Doron English School Casal  

 

Dijous 15 de juny, a les 19 hores: 

Xerrada Txi kung amb cavalls, mirall per millorar les nostres relacions 

A càrrec de Ignacio Almodóvar, professor de txi kung i format en etología equina. 

 

Dissabte 17 de juny, a les 12 hores 

Hora del conte 

“El circ dels contes” a càrrec de la La Muscària 

 

Dimarts 20 de juny, a les 19:30 hores: 

Cicle AVUI TAMBÉ ÉS SANT JOAN  

Tertúlia sobre els límits de la identitat personal, amb l'escriptor Àlvar Caixal, guanyador del premi Sant Joan 

2013 amb "Les llavors del silenci", i la psicòloga Anna R. Ximenos, màster en estudis sobre la dona (UAB). 
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Dimecres 21 de juny, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Actes obscens en espai públic, de Davide Carnevali 

 

JULIOL 

 

Del 26 de juny al 21 de juliol 

Exposició Hilo & Palma. De la Guajira al Mediterráneo, fotografies i artesania de Jéssica Sánchez 

 

Dijous 13 de juliol, a les 20 hores  

La nit als ulls. Espectacle de narració, ombres i llums per adults 

A càrrec de Sherezade Bardají 

 

Exposició Fem Troballa, a càrrec de La Llum del Nord 

Del 18 de juliol al 28 d’agost 

      

Dimecres 19 de juliol, a les 18 hores: 

Lectura i joc interactiu sobre el conte “El viatge de la Shalaka” 

La Colla Castellera de la Canalla Lectora  

 

AGOST 

 

Dijous 24 d’agost, a les 18 hores: 

Hora del conte i taller del llibre dels Gegants de Vilafranca a càrrec de Sandra Rossi, 

Amb la participació de l’autora Aurora Doblas, la il·lustradora Anna Mongay i la Sandra Doblas, dissenyadora. 

 

SETEMBRE 

 

Del 4 al 16 de setembre 

Exposició La realitat de l’Aleix: síndrome d’abstinència, a càrrec d’Aleix Milà 

 

Dijous 14 de setembre, a les 19 hores: 

Presentació del poemari  ia, ia, OH! , a càrrec del seu autor Joan Lluís Sagués. 

 

Dilluns 18 de setembre, a les 19 hores: 

Conferència-col·loqui Estrès i emocions, a càrrec de Joan Perayre, Terapeuta Transaccional, secretari d’ACAT 

(Associació Catalana d’Anàlisi Transaccional) 

 

Dilluns 25 de setembre, a les 19 hores: 

Presentació del poemari Mar da Morte, de Santi Borrell i Giró, a càrrec d’Amauta Castro, poeta i traductor del 

llibre. 

 

Dissabte 30 de setembre, a les 12 hores 

Hora del conte HISTÒRIA VIATGERA, a càrrec de Sandra Rossi 

 

OCTUBRE 

 

Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’octubre: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 
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Exposició TEL: fem visible l'invisible. Il·lustracions de G4RG07S 

Del 30 de setembre al 28 d’octubre 

Amb motiu del Dia Internacional del Transtorn Específic del Llenguatge (TEL) 

 

Dilluns 2 d’octubre, a les 19 hores: 

Conferència TEL: comuniquem-nos , a càrrec de Lídia Rigual, 

metge foniatra i logopeda. Professora del Grau en Logopèdia a Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

 

Dissabte 7 d’octubre, a les 12 hores: 

Hora del conte 

L'elefant Mainú i l'amistat, de Montserrat Balada, a càrrec de Montse Panero 

 

Dimecres 11 d’octubre, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Refraccions, de Concha Milla.  

 

Dissabte 14 d’octubre, a les 11 hores:  

Laboratori de lectura  

L’armari de l’Olívia, a càrrec Mireia Domínguez, bibliotecària de la sala infantil. 

 

Dimarts 17 d’octubre, a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

The Authority, de Warren Ellis i Bryan Hitch.  

 

Dimecres 18 d’octubre, a les 19 hores: 

Conferència Prudenci Bertrana i la seva obra, a càrrec de Jordi Llavina 

LLIBRES DE CAPÇALERA’17 – ANY BERTRANA 

 

Divendres 20 d’octubre, a les 17:30 hores. 

Taller de lectoescriptura en Braille, a càrrec d’Héctor Grao 

 

Dissabte 21 d’octubre, a les 12 hores: 

Conte per a caganius 

English Storytime /Hora del conte en anglès, a càrrec de Hellen Doron English School Casal  

 

Dilluns 23 d’octubre, a les 19 hores: 

Xerrada La transsexualitat avui dia, a càrrec de Marta Àvila Rodríguez, membre de l’entitat VIOLETA ALT 

PENEDÈS. 

 

Dimecres 25 d’octubre, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Islàndia, de Lluïsa Cunillé 

 

Dimecres 25 d’octubre, a les 20 hores: 

Club de lectura L’Odissea amb l’Iris Llop. Josafat, de Prudenci Bertrana 

LLIBRES DE CAPÇALERA’17 – ANY BERTRANA 

 

Dissabte 28 d’octubre, a les 12 hores 
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Hora del conte 

Allà on viuen els monstres, a càrrec de la Sherezade Bardají 

 

Dimarts 31 d’octubre, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres 

Jo! Memòries d’un metge filòsof, de Prudenci Bertrana 

LLIBRES DE CAPÇALERA’17 – ANY BERTRANA 

 

NOVEMBRE 

 

CONCURS VINSTAGRAM 

Del 2 al 24 de novembre 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Exposició Entre vinyes,  de M. Teresa Baltasar 

Del 3 al 30 de novembre 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dimecres 8, 15, 22 i 29 de novembre: 

Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dissabte 4 de novembre, a les 11h. 

Laboratori de lectura  

“La Vinya i el vi” a càrrec d’Anna Bertran, bibliotecària infantil de la biblioteca Manuel de Pedrolo de St. Pere 

de Ribes. 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dimarts 8 de novembre, a les 19.30 hores: 

La clau de vidre: club de lectura de novel·la negra amb la Glòria Batllevell 

El Falcó maltès, de Dashiell Hammett 

 

Dissabte 11 de novembre, a les 12h.  

English Storytime /Hora del conte en anglès a càrrec de Kids & Us.  

 

Dilluns 13 de novembre, a les 19 hores: 

Històries de vins i paraules: disseny, creativitat i literatura dins una ampolla,  

a càrrec de  Núria Martí de Pretty Wines. 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dimecres 15 de novembre, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

Desig sota els oms, d’ Eugene O'Neill 

 

Divendres 17 de novembre, a les 10 hores (Lloc: Auditori del Vinseum) 

Aula de cinema: Conferència Els oficis del cinema, a càrrec de Daniel Agudo, professor de l’ESCAC (Escola 

Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). 

 

Dissabte 18 novembre, a les 11 hores (Lloc: Celler Mas Comtal) 

Gran reserva de l’òpera, a càrrec de David Puertas, músic i periodista. 
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BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dissabte 18 de novembre, a les 12h 

Hora del conte 

“B.O.M.” a càrrec de Mon Mas.  

 

Dilluns 20 de novembre, a les 19 hores 

Conversa amb Alícia Estrada, periodista especialitzada en vins i enoturisme.  

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dimarts 21 i 28 de novembre, de 16 a 18h. 

Taller “Improvisacions mòbils” a càrrec de Drac Màgic.  

Projecte BiblioLab. 

 

Dimarts 21 de novembre, a les 19:30h 

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC 

Vinòmics 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Divendres 24 de novembre, a les 18 hores: 

Taller familiar La CORBA camina i recull: tallers de vidre naturalment creatius 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dissabte 25 de novembre, a les 12h. 

Hora del Conte i taller d’origami. 

“Ai al cor al país de Qui-sap-lo” a càrrec de la seva autora María Rodríguez i la il·lustradora Núria Tomàs. 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Violència de Gènere.  

 

Dilluns 27 de novembre, a les 19 hores: 

Lectura de relats finalistes del 1r concurs de Relats Eròtics amb DO Penedès a càrrec de Lídia Gázquez i Carme 

Barba. I a continuació entrega de premis del Concurs VINSTAGRAM 2017. 

BIBLIOTEQUES AMB DO 2017 

 

Dimarts 28 de novembre, a les 19:30h 

Tertúlies literàries & Cineclub Vilafranca 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres i l'historiador i llibreter Jordi Romeu i Rovira, que donarà la seva versió 

cinematogràfica de l’obra Reparar els vius, de Maylis de Kerangal, Premi Llibreter 2015. 

     

DESEMBRE 

 

Dissabte 2 desembre, a les 12 h: 

English Storytime /Hora del conte en anglès  

a càrrec de Hellen Doron English School Casal  

 

Dilluns 11 de desembre, a les 19 hores 

Conferència Envellir amb dignitat, a càrrec de Cinta Barberà, mestra i màster en educación emocional i en 

PNL (Programació Neuro Lingüística). 

 

Dimecres 13 i 20 de desembre: 
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Book Readers: lectures en anglès, a càrrec de Sílvia Arniches 

 

Dimarts 12 i 19 de desembre, de 17:30 a 19:30h. 

Taller “Crea un videojoc amb Scratch i dissenya el seu comandament”  

a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. 

Projecte BiblioLab. 

 

Dimarts 12 de desembre,  a les 19:30h: 

Club de lectura de còmic 

El Libro de los insectos humanos , d’Osamu Tezuka  

 

Divendres 15 de desembre, a les 18h. 

Presentació del conte “La princeseta” a càrrec de la seva autora Marta Plans i de Clara Cols. 

 

Dimarts 19 desembre, a les 19:30 hores: 

Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres i la participació de l’escriptor José Matas Crespo, autor de la novel·la La 

otra parte. 

 

Dimecres 20 de desembre, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) 

LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna 

El perro del hortelano, de Lope de Vega  
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CALENDARI ANUAL DE VISITES ESCOLARS 

 

GENER       

17/01/2017 Nou institut ESO 1er A 

18/01/2017 IFE Adults   

19/01/2017 Nou institut ESO 1er B 

25/01/2017 IFE Adults   

FEBRER       

01/02/2017 IFE Adults   

08/02/2017 IFE Adults   

15/02/2017 IFE Adults   

07/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 1er  

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 1er  

14/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 2n 

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 2n 

16/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Mitjà 4rt 

  Sant Ramon de Penyafort C. Mitjà 4rt 

21/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

23/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

22/02/2017 IFE Adults   

28/02/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

MARÇ       

01/03/2017 IFE Adults   

02/03/2017 Servei d'Ocupació i Formació Adults   

08/03/2017 IFE Adults   

09/03/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 3er 

14/03/2017 Pau Boada C. Mitjà 4rt 

15/03/2017 IFE Adults   

16/03/2017 Vedruna - St Elies C. Mitjà 4rt 

  Vedruna - St Elies C. Mitjà 4rt 

22/03/2017 IFE Adults   

28/03/2017 Baltà - Elies C. Mitjà 4rt 

29/02/2017 IFE Adults   

ABRIL       

04/04/2017 Baltà - Elies C. Mitjà 4rt A 

05/04/2017 IFE Adults   

19/04/2017 IFE Adults   

20/04/2017 Montagut Infantil P5 

  Montagut Infantil P5 

25/04/2017 Sant Josep Infantil P5 

  Sant Josep Infantil P3 

26/04/2017 IFE   adults 

27/04/2017 Sant Josep Infantil P4 

MAIG       

03/05/2017 IFE   adults 

04/05/2017 Sant Josep Infantil P4 

10/05/2017 IFE   adults 

10/05/2017 Guerau de Peguera (Torrelles) Infantil   
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16/05/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 2n 

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 2n 

17/05/2017 IFE    adults 

18/05/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 1er  

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 1er  

24/05/2017 IFE   adults 

30/05/2017 Circell - Moja   4rt 

  Circell - Moja   4rt 

31/05/2017 IFE   adults 

JUNY       

01/06/2017 Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 4rt 

  Sant Ramon de Penyafort C. Inicial 4rt 

27/06/2017 Campus kids INFANTIL P3-P5 

29/06/2017 Maletes Zum Zum     

JULIOL       

05/07/2017 Sant Ramon de Penyafort Primària 1er i 2n 

  Sant Ramon de Penyafort Primària 3er a 6è 

11/07/2017 Sant Ramon de Penyafort Infantil P2 i P5 

  Sant Ramon de Penyafort Infantil P3 - P4 

12/07/2017 Aneguet Infantil P3 - P5 

18/07/2017 Sant Ramon de Penyafort Primària 1er i 2n 

  Sant Ramon de Penyafort Primària 3er a 6è 

20/07/2017 Sant Ramon de Penyafort Infantil P2 i P5 

  Sant Ramon de Penyafort Infantil P3 - P4 

SETEMBRE       

29/09/2017 La Cabana (Les Cabanyes) Inicial 1er - 2n 

  La Cabana (Les Cabanyes) Superior 5è - 6è 

OCTUBRE       

19/10/2017 St Elies Inicial 2n 

26/10/2017 St Elies Inicial 2n 

NOVEMBRE        

02/11/2017 St. Josep Inicial 4rt 

  Nou institut Secundària 4rt 

07/11/2017 Sant Ramon de Penyafort Inicial 1er A 

  Sant Ramon de Penyafort Inicial 1er B 

09/11/2017 Pau Boada Inicial 4rt 

14/11/2017 Sant Ramon de Penyafort Inicial 2n A 

  Sant Ramon de Penyafort Inicial 2n B 

16/11/2017 Pau Boada Inicial 4rt 

21/11/2017 St. Elies Inicial 2n 

28/11/2017 Alt Penedès Secundària 1er 

  Alt Penedès Secundària 1er 

30/11/2017 Alt Penedès Secundària 1er 

  Alt Penedès Secundària 1er 

DESEMBRE        

05/12/2017 St. Josep  Inicial 2n 

12/12/2017 Sant Ramon de Penyafort Inicial 4rt 

  Sant Ramon de Penyafort Inicial 4rt 

14/12/2017 Dolors Piera Mitjà 3er 

  Dolors Piera Mitjà 3er 

TOTAL 72 visites   
1.620 
alumnes 
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RECULL DE NOTÍCIES  
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RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 

Presentació del llibre Camina, d’Alguer Miquel (21 

gener) 

 

Contes per adults. Sherezade Bardají (14 juliol) 

 

 

Laboratori de lectura de l’Olívia (14 octubre) 

 

 

Hora del conte en anglès (11 novembre) 

 

Relats eròtics DO Penedès (27 novembre) 

 

Taller BiblioLab  Programació en Scratch (12 

desembre) 



MATERIALS DE DIFUSIÓ 

Disseny: Eva Delriu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


