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Introducció
Les biblioteques públiques són un fenomen estès arreu del món. El seu lideratge els ve donat, d’una
part, del seu rol institucional convencional: esdevenir centres d’informació i dipositàries de
documents i, d’altra banda, de la seva capacitat de resposta que les converteix en motors socials que
incideixen en la construcció d’una societat millor: més cohesionada, solidaria, culte i, en resum, més
humana i lliure.
Les biblioteques són molt més que un espai físic. Contràriament a aquesta idea, de llocs isolats i
aïllats, esdevenen agents socials de primer ordre, altrament són llocs molt concorreguts com ho
demostren les dades estadístiques, sent un dels serveis municipals més ben valorats per la
ciutadania, segons les enquestes que realitzen les diferents administracions. A més, incideixen en
nombrosos aspectes tant de l’esfera privada com de la col·lectiva: incidència en l’espai individual i
en el públic, en la memòria local, i en la lectura com a manifestació individual i la compartida.
A l’hora de valorar el servei de biblioteca pública haurem de considerar el context actual; crisi
econòmica amb un empobriment general de la població, i d’altres aspectes com la seva sostenibilitat.
D’altres que es desprenen de la globalització, d’Internet, dels canvis ocorreguts en els hàbits del
consum cultural, de la tecnologia, de com accedim a la informació, dels produïts en l’àmbit educatiu,
de les noves manifestacions culturals, etc.
Es molt necessari, per no dir imprescindible, entendre les biblioteques com a espais d’encontre de la
comunitat, tant pel suposen de reforç de la cohesió social i d’altres com la seva experiència
col·laborativa sostinguda al llarg dels anys. Des d’aquesta perspectiva la seva acció té sempre un
component pro positiu per la societat.
La lectura estimula la creativitat, l’intel·lecte i l’opinió crítica. Una societat lectora és una societat
més lliure i més democràtica. Per aquest motiu les administracions i les polítiques culturals han de
vetllar per a promoure la lectura entre els seus ciutadans des de les primeres edats i abastant a la
totalitat de la població. I la biblioteca pública, juntament amb altres agents del territori, ha
d’encapçalar i liderar aquesta missió.
Per tots els motius exposats, el present document defensa la biblioteca pública com un espai
culturalment independent i de primer ordre i reforça el lideratge que li pertoca per mèrits propis, en
l’àmbit de la lectura, de la cultura, de l’educació, del lleure i de l’oci de tota la ciutadania.
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El Pla de biblioteques i de lectura pública de Vilafranca del Penedès
En el ple del 17 de novembre del 2015 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar per
unanimitat una moció sobre la lectura pública i el sistema bibliotecari de Vilafranca, deixant palesa
les mancances que té la vila actualment en aquesta matèria, segons els estàndards marcats per la
Generalitat de Catalunya en el seu Mapa de la Lectura Pública (2014). S’acordà que, en un termini de
nou mesos, s’elaboraria un Pla de Biblioteques i Lectura Pública, que havia de contemplar un procés
de participació ciutadana i la constitució d’una comissió de seguiment pel seu compliment.
A tal fi es va constituir un grup de treball municipal amb representants dels partits polítics i de
tècniques i tècnics municipals involucrades/ts en el sector de la biblioteca i la lectura. El procés va
tenir una fase consultiva i participativa dels agents implicats en el llibre i la lectura de Vilafranca, va
tenir el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i va comptar
amb la conducció d’un consultor extern.
Els objectius d’aquest grup de treball varen ser:








Definir un mapa de serveis bibliotecaris i la necessitat d’espais genèrics i específics per a la
ciutat de Vilafranca.
Identificar i analitzar la realitat de la lectura (a la biblioteca i fora d’ella) a Vilafranca del
Penedès.
Aconseguir la interacció dels agents implicats per dissenyar un pla ampli, divers i participat
on el sector i la ciutadania se'l senti seu i s’impliqui en el seu desenvolupament i posada en
marxa.
Implicar tota la comunitat (ajuntament, associacions, empreses, persones, ...) en la
realització i el desenvolupament del Pla.
Molt particularment, implicar al sector educatiu en el procés de foment de la lectura.
Aconseguir la transversalitat de les propostes amb aquells serveis municipals implicats (el
conjunt dels serveis culturals, educació, joventut, afers socials, infància, gent gran, igualtat
de gènere, turisme, etc.).

I a més llarg termini:







Aconseguir que la Biblioteca sigui un espai de referència i exerceixi un lideratge com a espai
lector i dinamitzador en el foment de la lectura.
Aconseguir la cooperació i coordinació entre tots els agents a l’hora de fomentar la lectura.
Incrementar i diversificar l’hàbit lector entre la població de Vilafranca
Incrementar els altres usos de la biblioteca
Incrementar l’assistència de públic a les activitats al voltant de la lectura
Incrementar el nombre d’agents que s’impliquin en promoure la lectura.

El document s’estructura en quatre parts diferenciades: en primer lloc hi ha una contextualització del
servei de biblioteca pública, en segon lloc s’explica el servei de biblioteca pública a Vilafranca del
Penedès, a continuació es realitza la diagnosi de la situació actual en matèria de biblioteca i de lectura
pública a nivell municipal i, en darrer terme, s’exposen les propostes de millora a desenvolupar en
els propers anys.
Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

5

1. Biblioteques i lectura pública
1.1.

La Biblioteca Pública: marc conceptual i normatiu

A l’hora d’oferir una definició sobre la biblioteca pública haurem de tenir en compte la societat en la
qual s’inscriu, les arrels culturals que la fonamenten i la comunitat a la que serveix. Per tant totes són
totes elles diferents i no n’hi hauria cap d’igual. Podem afegir que formen part del patrimoni cultural
de cada societat, són una herència del passat. S’haurien de preservar sempre pensant en la globalitat
dels valors materials com els immaterials segons la seva singularitat.
Els elements de definició de la biblioteca pública els trobem recollits en alguns textos.
En el Manifest de la UNESCO (1994)1, document d’abast mundial on es donen les línies mestres sobre
les biblioteques públiques en allò que fa referència a les seves funcions, missió i objectius, es defineix
la biblioteca pública com a centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i informació
als seus usuaris i que els proporciona les condicions bàsiques per a l’aprenentatge al llarg de la seva
vida, per decidir de manera lliure i crítica i per desenvolupar-se culturalment. Els serveis de la
biblioteca pública es basen en el principi de la igualtat d’accés per a tothom, sense distinció d’edat,
raça, sexe, religió, nacionalitat, llengua, discapacitat, situació econòmica i laboral, o nivell cultural.
Segons les Directrius IFLA/UNESCO (2002)2, on es marquen els estàndards que han de regir el
funcionament de les biblioteques públiques, el principal objectiu de la biblioteca pública és oferir
recursos i serveis en mitjans diversos per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que
fa a educació, informació i desenvolupament personal, incloent-hi l’esbarjo i el lleure. Exerceix una
funció important en el desenvolupament i manteniment d’una societat democràtica per tal com
facilita l’accés a un ampli i variat ventall de coneixements, idees i opinions.
Entre les seves funcions principals, tenim:
Crear i reforçar els hàbits de lectura dels infants;
Promoure l’educació individual i autodidacta, així com l’ensenyament formal a tots els nivells
educatius;
Oferir oportunitats per a un desenvolupament personal creatiu;
Estimular la imaginació i la creativitat dels infants i els joves;
Fomentar el diàleg intercultural i protegir la diversitat cultural;
Facilitar l’adquisició de competències bàsiques en matèria d’informació i informàtica;
Prestar suport a activitats i programes literaris.









La biblioteca és, per tant, un lloc destinat a la formació dels seus usuaris, que ha de donar rellevància
al llegat cultural, tot assegurant l’accés a qualsevol tipus d’informació.
A les Directrius també es planteja la biblioteca pública com una institució bàsica en la comunitat local
pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. Les

1 Manifest

de la UNESCO de la biblioteca pública (1994)
IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques (2001)

2 Directrius
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biblioteques, juntament amb els arxius històrics, han de ser el dipòsit de la memòria local i tenen el
deure de conservar-la i, alhora, difondre-la entre la ciutadania.
La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya3 defineix, estructura i organitza
el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El text constitueix el marc normatiu fonamental al qual
han d’atenir-se les biblioteques públiques, de les quals en defineix les diferents tipologies i la seva
estructuració en el territori. Així mateix, la Llei també distribueix les responsabilitats de gestió entre
les diferents administracions i regula els serveis de suport que els ajuntaments rebran de la
Generalitat de Catalunya o de les diputacions.
Actualment les biblioteques públiques són un servei públic de titularitat municipal i és un dret de la
ciutadania tenir-ne una de proximitat a municipis de més de 5.000 habitants.
A fi de definir i planificar en l’àmbit municipal els equipaments bibliotecaris necessaris a Catalunya
es disposa dels Estàndards de biblioteca pública i el Mapa de lectura pública de Catalunya:


Els Estàndards de Biblioteca Pública defineixen, segons el nombre d’habitants i les
característiques del municipi, els requeriments en serveis i recursos -espais, fons, personal,
hores de servei i equipament- que han d’oferir les biblioteques. La darrera actualització dels
estàndards data del 2008 i l’han realitzat de forma conjunta la Diputació de Barcelona i l’Àrea
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya4.



El Mapa de Lectura Pública de Catalunya és un instrument previst en l’article 28 de la Llei
4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Aquest, realitzat a partir del cens i dels
Estàndards de Biblioteca Pública, estableix les necessitats de la lectura pública de cada
municipi. L’any 2014 es va actualitzar el Mapa d’acord amb els esmentats estàndards i amb
les dades de població del padró de 20125.

La biblioteca pública, a la província de Barcelona, és un projecte compartit entre els ajuntaments,
que en tenen la competència, i la Diputació de Barcelona, que actua com a prestadora de serveis i
recursos, afavoreix la cooperació i facilita el treball en xarxa.

«Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya». DOGC, núm. 1727 (29 de març de 1993), p.2.217-2.222.
Nieto, Javier; Vilagrosa, Enric. Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament
de
Cultura
i
Mitjans
de
Comunicació:
Diputació
de
Barcelona,
2008.
22
p.
Accessible
en
línia:
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf/31b997cd-85ba-4cde-a602-76f12100a1f4
[Consulta:
31/05/16].
5 Mapa de lectura pública de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de
Biblioteques, 2014. 300 p. http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/documents/arxiu/noticies/2014/mlpc_2014.pdf
[Consulta: 31/05/16].
3
4
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1.2.

El present de la biblioteca pública

Les biblioteques públiques actualment prioritzen, en la definició dels seus serveis i objectius, quatre
línies d’actuació:
1. Fomentar l’hàbit i la competència lectora i la promoció de la lectura
2. Facilitar l’accés universal a la informació i al coneixement i la generació de continguts
3. Donar suport a la formació continuada esdevenint espais de coneixement i d’aprenentatge
continuat
4. Fomentar la inclusió social i ciutadana.
En els darrers anys s’ha fet un esforç per apropar els serveis bibliotecaris als ciutadans mitjançant els
entorns virtuals, reduint l’escletxa digital i fent les biblioteques més accessibles.
Analitzant els darrers resultats han canviat els hàbits dels usuaris de la biblioteca pública, i per tant
també els usos que fan dels serveis. D’acord amb les últimes dades estadístiques, podem afirmar que
el préstec s’estabilitza (com està passant en d’altres realitats bibliotecàries a Europa) i s’incrementen
altres usos de la biblioteca, com ara els vinculats a la participació en la programació cultural o en
cursos d’aprenentatge en l’àmbit educatiu no formal.
La constant evolució tecnològica comporta canvis constants en els hàbits de consum cultural. La
ciutadania demanda accés immediat i àgil al coneixement, diversitat de plataformes d’accés i
voluntat d’interacció en línia. Però també accedir a eines per a la capacitació en l’ús d’aquestes
tecnologies i formes d’accés al coneixement. Cada vegada més l'aprenentatge es basa en processos
empírics, en l’experiència, en la pràctica. Les biblioteques han de donar-hi resposta amb propostes
que facilitin l'accés al coneixement, a través de l'experimentació i de metodologies innovadores i
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania i que permetin ajudar a crear una societat
oberta, integradora, d’accés a la educació i la cultura, activa i emprenedora.
El nou model bibliotecari és fruït de dos elements. D’una banda, la pròpia evolució de l’actual model
que ha de tenir en compte que alguns elements del seu entorn trontollen i s’hi ha d’adaptar, com el
fet que, per exemple, els usuaris estan modificant els seus rols procurant assumir més protagonisme.
I d’altra banda, la biblioteca comparteix reptes de futur amb la majoria de serveis públics: la
sostenibilitat, la qualitat, el treball en xarxa, la proximitat, l’especialització, la cooperació amb el
territori, la participació ciutadana i la interactivitat amb els serveis.
A continuació es desenvolupen els àmbits on, actualment, la biblioteca pública té un paper més
rellevant.

Centre de promoció de la lectura
Llegir com a fet individual estimula la sensibilitat i l’intel·lecte, el pensament abstracte i l’esperit crític.
La biblioteca pública pot ser una porta oberta també al desig de pensar, la curiositat, l’exigència
poètica, la necessitat de relat i de fantasia que té a veure amb la curiositat i la creació en qualsevol
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àmbit, també es relaciona a la construcció de nosaltres mateixos i com apuntàvem en la seva definició
incideix en els drets culturals6.
La lectura (en tot tipus de suports i formats), actua també en l’esfera comuna altrament com les
biblioteques. Han de ser una porta oberta a la lectura de textos i imatges, hi tindran cabuda altres
llenguatges com el visual (àlbums il·lustrats, còmics, els laboratoris de lletres i imatges, els treballs
manuals, l’autoedició de llibres, etc.) i les arts en general: la música, el teatre, el cinema i la fotografia.
Com a centre de promoció de lectura realitza un treball tècnic i professionalitzat vers el foment de
l’hàbit i les competències lectores nombroses activitats i propostes. Aquest darrer aspecte ens
permet utilitzar infinites estratègies; de forma individual (clubs de lectura, tertúlies amb escriptors,
presentacions de llibres, l’apadrinament lector, voluntariat de lectura)7.També d’altres formes com
els recitals de música, la poesia, les trobades, les revetlles, les lectures dramatitzades, les rutes
literàries (entorn la vida d’un escriptor, o d’un llibre), la narració d’històries i la lectura en veu alta,
blocs temàtics, les xarxes socials com el Facebook, Twitter, entre d’altres.
La literatura, tant des del vessant més culte que li vénen donats per ser dipositària de llibres, formant
part del circuit del llibre: autors/res, escriptors/res, editorials, llibreries, etc. com la popular
(rondalles, llegendes, dites, etc.).
Les biblioteques han incidit en el foment de la llengua pròpia i d’altres llengües minoritàries, i han de
ser sensibles a totes les llengües de la comunitat a qui serveixen. També contemplen altres
llenguatges que ens aproximen a realitats minoritàries: llenguatge de signes, Braille, altres capacitats,
etc.
Per tot el seu bagatge en els aspectes anotats, cal que lideri les polítiques locals de lectura pública,
com a membre integrant del sistema nacional, de comú acord a l’administració pública de la qual
depèn. En primer lloc ens referim a la coordinació i assessorament professional i tècnic de les
biblioteques del municipi, com les escolars, les dels centres educatius, les sales d’estudi, etc. En segon
lloc ha de fomentar la participació del nombre més gran d’agents possible, creant espais de reflexió
compartits amb altres professionals que participen del circuit del llibre: mestres, educadors,
contacontes, editors, llibreters, escriptors, il·lustradors, etc. i per últim mitjançant un pla de treball
que li permeti dissenyar i programar propostes acurades i sostenibles.

Espai obert a l’educació i a l’aprenentatge
Facilitar l’aprenentatge és una de les altres missions que se li encomanen a la biblioteca. En aquest
punt esdevenen part en el procés d’adquirir coneixement i que implica també el seu paper de ser
mediadores i facilitadores de la informació al llarg de tota la vida de les persones, i per això es
desvincula de l’escolarització. És dir considerant la formació de la persona com una part essencial del
propòsit educatiu i promovent la curiositat per aprendre.

6 Michele
7 Vegeu

Petit, Del espacio público…pàg, 23
el portal LEXCIT, http://www.lectura.cat/
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Les biblioteques en tant que procuren el coneixement, que inclou la informació, la comprensió, les
competències, els valors i les actituds adquirides amb l’aprenentatge, són espais generadors
d’aprenentatge formal i informal, en els moments de la vida i en diferents situacions i contextos. Són
des d’aquesta perspectiva també espais educadors.
L’alfabetització informacional (ALFIN) és un dret bàsic de la societat de la informació que es porta a
terme a les biblioteques. És a dir saber oferint programes, activitats, etc. que donin eines i
competències per saber quan necessitem informació i per què. La capacitat per avaluar-la, i la seva
utilització (aprendre a aprendre) sobretot provocades per l’allau d’Internet. També s’orienta cap a
reduir les diferències produïdes per l’escletxa digital. El bibliotecari/ària esdevindria un “ajudador”
en el procés d’adquirir coneixement. Esdevindria un excel·lent suport en l’educació permanent i en
oferir els recursos necessaris per a l’autoaprenentatge (per exemple d’idiomes) i la formació no
presencial.
Pel que fa a altres alfabetitzacions (en anglès literacy, fa referència a les habilitats clàssiques i o
tradicionals de llegir, escriure, i realitzar operacions i càlculs numèrics) hauria d’ocupar-se dels
col·lectius més vulnerables (per exemple utilitzant la Lectura Fàcil); amb projectes socioeducatius
que facin front a les desigualtats de les necessitats sorgides d’estudiants desafavorits pel sistema
educatiu, per l’abandonament escolar i per persones en situació d’atur (sobretot el de llarga durada).

Memòria local
La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat local pel que fa a la recopilació,
la preservació i la promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. La biblioteca ofereix
informació del municipi, del barri, la ciutat, etc. en tot el que afecta el ciutadà tant en la seva vida
quotidiana com els seus interessos.
Això es pot aconseguir de maneres diverses; per exemple, per mitjà del manteniment de col·leccions
d’història local, la divulgació mitjançant exposicions, sessions de narració de contes, publicacions de
temes d’interès local, edició de continguts a la Wikipèdia i el desenvolupament de programes
interactius i virtuals sobre qüestions locals. En els llocs on la tradició oral sigui un mètode important
de comunicació, la biblioteca pública ha de promoure’n el manteniment i desenvolupament.
La col·lecció local de qualsevol biblioteca actua com a “memòria” del passat, i constitueix la
singularitat de tota biblioteca i s’integra en el patrimoni cultural, com a lloc de custòdia (tant de
documents antics i moderns) i de trobada d’intel·lectuals, estudiants, estudiosos, erudits,
investigadors en tots els nivells i la resta de ciutadans.
La memòria local s’haurà de gestionar de forma coordinada amb la resta d’agents locals que també
la recopilen de forma genèrica o específica.
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Biblioteca pública i entorn
La biblioteca, com a espai públic que és, ha de buscar capitalitzar els actius d’una comunitat
esdevenint-ne un agent urbà de tipus pro positiu des d’on poder construir la comunitat.
Per aquest motiu, els equipaments bibliotecaris han d’estar dissenyats i construïts per afavorir les
relacions socials i culturals, han de ser espais que afavoreixin la trobada i un lloc on reunir-se, un
espai de relacions informals amb altres membres de la comunitat i d’experiències socials positives.
En primer lloc per l’accessibilitat, tant pel que fa a la seva ubicació en llocs concorreguts, cèntrics i
transitables, com per com accedir-hi és dir pel que fa a l’absència de barreres arquitectòniques per
facilitar l’accés de tots els col·lectius. En segon lloc que en permetin un ús confortable, creant espais
transparents i amplis aptes per poder-s’hi estar. En tercer lloc que puguin diversificar-se segons els
canvis i les noves necessitats, amb un mobiliari flexible i mòbil. En definitiva que invitin a entrar-hi i
resultin atractius per la ciutadania.8
Aquests aspectes seran determinants per parlar de l’àmbit social de la biblioteca que repercutirà en
la revitalització de l’espai públic (sobretot de l’entorn més immediat) amb la voluntat d’esdevenir un
espai públic de qualitat.9
Són conformadors també de l’esfera privada i íntima, pel que suposen d’experiències per individu. El
que suposa la creació d’un espai urbà propi, i també de desenvolupament personal així com d’altres
formes urbanes que li atorguen altres valors als tradicionals.
El conjunt de beneficis socials que poden aportar es pot fer d’acord a una doble perspectiva: els
beneficis en l’individu, pel que fa a les habilitats i els coneixements. D’altra part els beneficis en la
comunitat, ens referim a la transformació de la realitat i les dinàmiques socials.

Àmbits d’impacte social de les biblioteques públiques segons l’estudi de la Diputació de Barcelona.

En amb dos casos individu/comunitat podem parlar de quatre àmbits d’impacte social de les
biblioteques públiques: el cultural (foment de l’hàbit de la competència lectora i accés universal al
coneixement, la preservació i difusió de la memòria de la cultura local i el progrés cultural i artístic
local); el social (inclusió social, inclusió de persones amb discapacitat, la diversitat cultural, la cohesió
social i la revitalització de l’espai públic); l’econòmic (foment de la inclusió laboral i foment de

Què ha de fer la biblioteca per ser inclusiva?, novembre 2016
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/documents/promocio_lectura_cultura/altres_projectes/bibinclusives/Pautes_Que-ha-de-fer-la-biblioteca-per-ser-inclusiva.pdf
9 “Estimar el valor social generat per les biblioteques publiques: principals beneficis socials identificats”a El valor social de les biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona Direcció d’Estudis i Prospectiva Gerència de serveis de Biblioteques,
maig 2013
8
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l’economia local) i l’educatiu i informatiu (l’alfabetització informacional, la inclusió digital i la creació
de societats més i millor informades).10
A través de nous enfocaments culturals dins i fora del país, es presenta com un dels punts de
referència ciutadana. Alguns exemples com el placemaking, amb un plantejament participatiu que
pregunta el què pensen les persones que viuen i treballen en un espai públic. El Manifest de la
UNESCO ja reconeix el paper de les biblioteques en oferir possibilitats per a un desenvolupament
personal creatiu, ubicats dins de la biblioteca, els usuaris poden desenvolupar tot tipus de continguts
i posar-los a disposició de la comunitat per al seu consum. Aquests espais s’estan convertint en
vertaders espais fèrtils per canviar la comunitat de forma creativa. Es fomenta la creació, la
investigació, l’experimentació, l’art, la ciència, la tecnologia, moltes vegades a través del joc i de
l’exploració de l’aprenentatge informal, lloc d’intercanvi de eines i coneixement, tot requerint un
escàs ús de tant de recursos econòmics com materials o tecnològics. També en altres formes de
realització cultural com les organitzacions transware11 (organitzacions que no treballen sobre pautes
fixes sinó que s’estructuren sobre narracions obertes, formant i deformant intervencions segons es
generin les relacions i els resultats).

Cohesió social i participació
La biblioteca pública s’adreça a interessos molt diversos, físicament acollint persones però també
entitats, associacions, comerços, institucions i altres grups socials. És especialment en moments com
l’actual quan les xarxes socials tradicionals es debiliten, existeix una major fragmentació social, una
creixent diversitat cultural, i l’existència de persones amb pocs recursos (pobresa). En aquest context
s’ha observat com les biblioteques públiques han perdut part del seu poder adquisitiu i s’ha posat de
relleu un argumentari a favor de les biblioteques en temps de crisi.12
El parlament Europeu ha redactat recentment un manifest que assenyala que és un agent de
socialització de la informació i del coneixement. És també un espai clau en la integració social, ja que
sovint és propera i sensible a la realitat social del municipi.13 Des d’aquesta realitat incideix en
l’entorn comunitari, també en l’espai virtual, fets que propicien els seu valors socials i econòmics.14
De forma prioritària sovint desenvolupa la seva acció en un entorn col·laboratiu, recordem que el
treball en xarxa és indestriable a com la concebem com a institució, aquest bagatge li permet aquesta
posició de lideratge que anteriorment destacàvem (saber quins agents són necessaris i amb qui puc
comptar).15

10 “Estimar

el valor social generat per les biblioteques publiques: principals beneficis socials identificats” a El valor social de les biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona Direcció d’Estudis i Prospectiva Gerència de serveis de Biblioteques,
maig 2013
http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/2+2013_06_14_Estudi_valor_social_XBM_diba.pdf/1ef2065b-5852-40fd-aeaf9c73d76adda9
11 Organitzacions transware, http://blogzac.es/la-organizacion-transware-y-la-gestion-de-la-ambiguedad/
12 COBDC, Argumentari a
13 Manifest de Salt, Les biblioteques publiques espais d’integració social, Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO, Salt,
2002
14 http://www.eblida.org/news/written-declaration-recognising-the-essential-social-role-of-public-librari
15 Anualment es celebren les jornades sobre biblioteca i cohesió social que van per la 6ª edició
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Des d’aquest punt de vista institucions sense ànim com la Fundació Biblioteca social les posen en
valor. Podem ser entesos com a centres culturals de proximitat, i per aquesta qüestió esdevenen un
punt clau en la societat participativa, en general s’observa que els usuaris volen assumir més
protagonisme, i s’estan modificant els rols i estàndards. En aquest sentit existeixen nombrosos
voluntaris/àries que des de algunes ONGs participen d’una manera altruista dels projectes de les
biblioteques.
La inclusió de les persones amb discapacitat, o d’altres capacitats, per garantir l’accessibilitat integral
de la cultura. Facilitar l’entorn multicultural: promovent la coexistència i interacció harmònica de
cultures diferents en una mateixa societat. És important el seu paper en donar conèixer cultures
minoritàries, augmentar la consciència sobre els problemes internacionals (cultura de la pau i
solidaritat), el foment del diàleg cultural entre individus i el foment d’iniciatives pluriculturals.16

16

Grup de Treball de Multiculturalitat XBM: 2015
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1.3.

El futur de la biblioteca pública

Actualment ens trobem en un moment de canvis profunds en molts àmbits de la nostra societat i les
biblioteques no queden pas al marge. Tot canvi implica, irremeiablement, una revisió i avaluació
contínua per tal de poder adaptar-se a la nova situació. Per tant, les biblioteques, com a
organitzacions que volen continuar tenint un pes important en la vida social i cultural dels nostres
ciutadans, es veuen obligades a redefinir les seves funcions i a dissenyar nous serveis. Com a agents
de desenvolupament social i econòmic que són, que fomenten la inclusió i la cohesió social, han
d’anar més enllà del paper de facilitadores del coneixement que, fins fa poc, se’ls hi havia atorgat de
manera gairebé exclusiva. Cal incorporar la tecnologia més capdavantera a les biblioteques
públiques, pensar-les des d’una nova perspectiva, dotar-les de nous espais (físics i digitals), cal que
donin resposta a les necessitats i expectatives dels ciutadans i, sobretot, cal vetllar per a què
continuïn sent el servei cultural de proximitat per excel·lència. Es necessita, per tant, creativitat i
flexibilitat a les organitzacions, passant per la cooperació i col·laboració amb els agents territorials
més pròxims, sobretot ara que els recursos són més escassos.
Aquesta manca de recursos, tant en l’àmbit privat com en el públic, és precisament el que obliga a
les biblioteques públiques a liderar projectes que, actualment, només elles tenen la capacitat i el
deure de dur a terme. I de la visibilitat i difusió que es doni a aquestes accions dependrà el seu èxit o
fracàs.
Segons l’estudi de l'Arts Council d'Anglaterra, el futur de les biblioteques passa per:





Ser el centre de la comunitat,
Treure el màxim de profit a la tecnologia digital i als mitjans creatius,
Assegurar que les biblioteques són resistents i sostenibles,
Garantir que els professionals que treballen a les biblioteques tenen els coneixements
necessaris.

El Grupo de Trabajo Estratégico para el Estudio de Prospectiva sobre la Biblioteca en el Nuevo Entorno
Informacional y Social sosté que les deu àrees que més canviaran a les biblioteques en els propers
anys són les següents:
1. Gestionar les biblioteques amb flexibilitat
2. Més cooperació i més col·laboració per ampliar el paper de la biblioteca dins i fora de la
institució
3. Escassetat de recursos i noves estratègies d'estalvis i de finançament
4. Perfils professionals flexibles i canviants
5. Les biblioteques i la creació de comunitat i de cohesió social
6. Biblioteques àgora o «tercer lloc»: espais on construir comunitat, de confiança de creació i
on compartir experiències i de socialització
7. Espais flexibles, acollidors i socials
8. L'educació, l'aprenentatge i les habilitats claus de la missió de les biblioteques
9. Serveis que s'adapten a la realitat digital
10. Gestionar fons i col·leccions híbrides
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La participació i la implicació ciutadana en la gestió i el funcionament dels serveis públics serà cada
cop major, i les biblioteques públiques s’hauran d’adaptar a aquesta nova realitat. La flexibilitat serà
present a molts àmbits, especialment en l’arquitectònic (espais múltiples i transformables), el
tecnològic (serveis digitals i virtuals) i en l’institucional o organitzatiu (finançament privat,
participació ciutadana, cooperació i transversalitat amb altres agents).
Pel que fa als professionals, la tendència serà un creixement de treballadors per compte propi
(freelance) i augmentarà el nombre de professions i de llocs de treball a distància.
Un altre factor a tenir en compte serà la tendència a la riquesa experiencial, és a dir, els usuaris
demanaran a la biblioteca que el seu ús esdevingui una experiència vivencial, que desperti emocions.
I en aquest sentit caldrà estar molt atents a les seves necessitats i a la valoració que facin de la seva
experiència.
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2. El servei de biblioteca pública a Vilafranca del Penedès
2.1.

Vilafranca del Penedès, primera radiografia de la societat17

Una visió múltiple i enriquidora del territori
Vilafranca (39.365 habitants l’any 201618) viu en una multi-dimensió supraterritorial. Per una banda
és la capital de la comarca de l’Alt Penedès (106.275 habitants). Per una altra banda s’identifica amb
el territori històric del Penedès (354.497 habitants19) que abasta les actuals comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, però també amb la recentment redefinida Vegueria Penedès
que, a més de les 3 comarques esmentades, inclou bona part de la comarca de l’Anoia. Finalment en
altres esferes es defineix l’Àmbit de planificació Penedès. Val a dir que les diferents propostes deriven
de visions polítiques diferents.
L’Alt Penedès té 27 municipis, inclosa Vilafranca, sobre els que aquesta exerceix una influència i
atracció en gran part dels serveis i programes generals. En termes de dinàmica cultural, Vilafranca té
així, al menys 67.000 persones de la resta de la comarca a qui els fa la funció de capital cultural. Això
incrementa, alhora, la massa crítica necessària pel desenvolupament de certes propostes culturals.
Si es compte amb tot el Penedès20, l’atracció i la influència s’estén a més de 300.000 persones.
Aquesta capacitat de ser referent cultural la comparteix amb altres localitats motors culturals
penedesencs: Vilanova i La Geltrú (65.972 habitants), El Vendrell (36.482 hab.), Sitges (28.478), etc.
Val a dir que les comunicacions per carretera i ferrocarril entre municipis del Penedès són bones i
facilita la mobilitat. La comunicació amb Vilanova i El Vendrell és bona i directa. Pel que fa a la
comarca de l’Alt Penedès el traçat de les carreteres és radial, convergint sempre en Vilafranca.
Finalment, Vilafranca es troba a uns 55 km. de Barcelona, uns 45 minuts per carretera i 57 minuts en
tren. La millora general de les comunicacions fa que la gent es desplaça amb més facilitat i assiduïtat
a altres localitats per gaudir de les seves ofertes culturals, però també que poden venir a Vilafranca.
Futures connexions en tren milloraran encara més aquesta sensació de proximitat i connectivitat amb
Barcelona.
Aquesta identificació del territori és important per Vilafranca perquè una part important del seu
imaginari i de l’acció que comporta es situa en les vinyes i els cellers, fora del límit municipal però
amb una forta influència en la vila.

Per aquest capítol s’ha agafat com a referent, tot actualitzant-lo, el diagnòstic del Pla d’Acció Cultura de Vilafranca del
Penedès fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’any 2013.
18 Si no s’indica el contrari, totes les dades d’aquest Pla són del Padró Municipal d’Habitants i de l’Institut Català d’Estadística
– IDESCAT, i són de 2016.
19 Dada de 2013
20 Per aprofundir en l’estudi i el coneixement de la realitat penedesenca val la pena consultar el Llibre Blanc de la Cultura al
Penedès. Una aproximació diagnòstica de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 2013.
17

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

16

Una visió actual de la societat vilafranquina
Vilafranca té un perfil sociodemogràfic molt semblant a la mitjana catalana. La repartició de la
població per franges d’edat, l’origen i nacionalitat de la població, la renda familiar disponible i altres
variables són, segons l’IDESCAT, força coincidents:
Indicador (2015)

Vilafranca del Penedès

Catalunya

Menors de 14 anys

17,6 %

15,8 %

15 – 64 anys

65,8 %

66,1 %

Majors 65 anys

15,5 %

18,1 %

Nascuts a Catalunya

66,9 %

64,7 %

Nascuts a l’estranger

17,8 %

17,0 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Hi ha més diferències en altres indicadors que donen a Vilafranca un perfil propi:
Nascuts a la resta de l’estat espanyol: Vilafranca (15,3%) – Catalunya (18,3%), bàsicament d’Andalusia
i Extremadura i Castella - La Manxa.
Nivell d’instrucció: les dades són de 2001 però indiquen una certa diferència de diplomats i titulats
superiors a favor de Catalunya, que es deu mantenir avui en dia. El percentatge de gent analfabeta o
sense estudis és lleugerament superior a Vilafranca. Aquesta dada és important perquè està
demostrat que un elevat nivell cultural està força lligat a un major consum i pràctica cultural.
Coneixement del català: les dades són de 2011 i en comprensió, parla, lectura i escriptura de la
llengua, Vilafranca està per davant de Catalunya.

Una visió evolutiva de la societat vilafranquina
Què ha canviat més en la societat vilafranquina en els últims anys (2000 – 2016)?
1. Increment del 31 % de població (30.024 habitants el 2000 – 39.365 el 2016)
2. Creixement relatiu de la població de menys de 15 anys (15,8% el 1996, 14,7 el 2000 i 17,6%
el 2015) i de 65 anys i més (14,8% el 1996, 15,9 el 2000 i 15,5% el 2015). Per tant, ha baixat
percentualment la població adulta de 15 a 65 anys (69,4% el 1996, 69,4% el 2000 i 65,8% el
2015).
3. Creixement de població en certs barris de la vila21 (La Girada de manera molt destacada,
941%; Molí d’en Rovira, 144%, i Centre, 89%, més atenuada)
4. Disminució important de la població nascuda a Catalunya (73,1% el 1996 – 66,9% el 2015)
5. Disminució de la població nascuda a Vilafranca22 (actualment és només 36,7%) i a
Barcelona, (11,2%). La resta de municipis té valors inferiors a l’1%.
21

22

Dades del Pla d’Acció Cultural, de 2012, provenint de l’Ajuntament.
Dades del Pla d’Acció Cultural, de 2012, provenint de l’Ajuntament.
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6. Presència de gent nascuda a la Vegueria Penedès: Alt Penedès (7,68% de la població
vilafranquina), Garraf (1,09%), Baix Penedès (0,86%) i Anoia23 (0,62%).
7. Davallada important de persones nascudes a la resta de l’Estat espanyol (24,6% el 1996 –
15,3 % el 2015).
8. Increment de la procedència de persones d’altres països24, tant de qui arriba com de qui
neix a Vilafranca dins una família estrangera. On ha crescut més és a La Girada (1.150%) i a
Centre Vila (974%). Tot i així, la població estrangera és més freqüent a L’Espirall (29%), Centre
Vila (19%) i Les Clotes (17%). N’hi ha menys a Molí d’en Rovira (8%), Afores (8%) i La Girada
(10%).
9. Presència de població estrangera per nacionalitats majoritàries25: Marroc (49,5% sobre el
total d’estrangers), Bolívia (4,8%), Perú (4,7%) Romania (3,2%), Equador (3,2%), Ghana
(3,1%), Bulgària (2,8%), Colòmbia (2,7%), Ucraïna (2,7%), Xina (2,4%), amb un total de 84
nacionalitats diferents.
10. Davallada de la població ocupada a la indústria (38,3% el 1996 – 14,4% el 2012), l’agricultura
(1,6% el 1996 – 0,76% el 2012 i la construcció (7,0% el 1996 – 5,3% el 2012). En canvi, ha
pujat marcadament la població ocupada en els serveis (53,1% el 1996 – 79,5% el 2012).
Quadre dels canvis més significatius:
Indicador

1996

2000

2015

Població total

28.457

30.024

39.365

Població nascuda a Catalunya

73,1%

73,1%

67,4 %

Població nascuda a la resta de 24,6%
l’estat
Població nascuda a l’estranger
2,3%

23,7%

15,2,0%

3,1%

17,5,0%

Ocupació - agricultura

1,6%

0,8%

Ocupació - indústria

38,3%

14,4%

Ocupació construcció

7,0%

5,3%

Ocupació – serveis

53,1%

79,5%

2016

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

La percepció des de dins
De manera molt general i acceptant la seva diversitat de maneres de ser i de pensar, la societat
vilafranquina tendeix a identificar-se com26:


Una ciutat de serveis, líder territorial com a referent penedesenc, atractiva i amb un elevat
nivell de qualitat de vida

No tots els municipis de l’Anoia pertanyen a la Vegueria Penedès. Dades municipals 2016.
Dades del Web municipal. 2015
25 Dades del Web municipal. 2015
26 Aquesta percepció, poc mesurable en base estadística, s’ha obtingut de les reunions amb els representants polítics, la
Regidoria de Cultura i el Fòrum ciutadà.
23
24
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Identitària i tendent a ser tradicional i proteccionista
Orgullosa de ser com és
Culturalment activa i dinàmica, sobre tot pel que fa a la cultura popular

En síntesi:
A grans trets la societat vilafranquina és cada cop més jove i culturalment diversa, amb un nivell
elevat però decreixent de persones nascudes a Catalunya però no necessàriament a Vilafranca, un
increment elevat de persones nascudes a l’estranger, amb un relativament baix nivell educatiu, amb
un relativament elevat nivell d’inquietuds culturals (pràctica, consum i associacionisme), basada en
els serveis, tirant a tradicional, orgullosa i culturalment dinàmica.
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2.2.

La Biblioteca Torras i Bages

Els orígens
La tradició bibliotecària a Catalunya fou iniciada fa més de cent anys amb la Mancomunitat de
Catalunya. Es tractava d’un model innovador ideat a principis del segle XX que va suposar la creació
de la Biblioteca de Catalunya i la construcció d’una Xarxa de Biblioteques Populars, amb la voluntat
d’alfabetitzar la societat catalana. De forma pionera, i dins el context europeu, eren biblioteques
que tenien accés lliure i gratuït als prestatges, disposaven d’una secció pels infants i també de sales
destinades a les activitats socials i culturals. Hi hauríem de sumar la posada en marxa dels primers
bibliobusos, l’adaptació de la Classificació Decimal Universal, i la ubicació de les biblioteques en una
arquitectura nova, representativa i com un equipament independent. En l’àmbit professional va ser
important la creació de l’Escola Superior de Bibliotecàries formades en l’àmbit tècnic i en el camp de
les humanitats.
La biblioteca popular de Vilafranca del Penedès, inaugurada el 1934 a l’antiga caserna, és fruit
d’aquest context mencionat. Es va inaugurar amb un fons de 3.350 volums i, des dels inicis, va
comptar amb una sala d'adults, sala infantil (la primera biblioteca popular que oferia aquest servei),
magatzem, secció de revistes, despatx i una sala de conferències per a realitzar actes culturals.
D’aquest moment històric es conserven al fons de la biblioteca actual, entre altres documents
d’enorme significació per a la vila, els dietaris de les bibliotecàries que s’han anat succeint i que
expliquen el dia a dia de la biblioteca, esdevenint una font històrica de primer ordre per a l’estudi de
les biblioteques.
La biblioteca fou tancada durant la Guerra Civil, reoberta i traslladada el 1946 a l'emplaçament actual
a Cal Gomà, casa pairal del bisbe de Vic Josep Torras i Bages (1946-1917), de qui pren el nom la
biblioteca. Aquest personatge nascut al Penedès, que pren el mestratge del vilafranquí Manuel Milà
i Fontanals (1818-1884), filòleg, poeta i erudit emmarcat dins el context del romanticisme i de La
Renaixença. Torres i Bages és una de les figures més destacades de l’església i del catalanisme catòlic
del segle XIX.
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Des d’aleshores, la Biblioteca Torras i Bages continua ocupant el mateix edifici i, al llarg dels anys,
s’han anat realitzant diferents obres de millora i d’ampliació dels espais, per tal d’adequar-se a les
noves necessitats.
Cal Gomà, l’antiga casa pairal que avui és la biblioteca, és un edifici patrimonial i com a bé patrimonial
es troba protegit (BCIL). La seva fisonomia és molt característica, sobretot per la presència de les
arcades a les golfes. La seva ubicació urbana, en la confluència de la Plaça Jaume I i la Plaça de l’Oli,
es troba pràcticament en el límit del perímetre de l’antiga muralla que en part que delimita el centre
històric de la ciutat. Aquest entorn té un marcat caràcter monumental i medieval conformat amb
importants edificis històrics i culturals: el mercat, la Catedral de Santa Maria, el Palau Baltà, la capella
de Sant Pelegrí, la capella dels Dolors, la Casa del marquès d’Alfarràs (seu del Col·legi Sant Ramon de
Penyafort), entre d’altres. Pel que fa als equipaments culturals propers cal destacar l’edifici del Palau
Reial, que havia estat el Museu del Vi (inaugurat el 1945, com a primer museu del Vi a tot l’Estat), i
que ha estat rehabilitat i adequat prenent el nom de Vinseum, com museu de les cultures del Vi de
Catalunya, apostant per un equipament modern.

La realitat actual
Actualment la biblioteca Torras i Bages, a més de ser la biblioteca pública municipal de Vilafranca,
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 12 biblioteques de les poblacions de: Sant Sadurní d’Anoia,
Sant Pere de Riudebitlles, Santa Margarida i els Monjos, Sant Quintí de Mediona, Gelida, Cubelles,
Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.

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.
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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.

Edifici i equipament
La biblioteca està ubicada dins el nucli urbà, es troba al centre històric, prop del centre comercial i
ocupa, tal i com s’ha dit anteriorment, 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.
La superfície total de la biblioteca és de 948 m2 i l’espai està distribuït en tres plantes. A la planta
baixa hi ha l’àrea de recepció i préstec i l’espai de lleure amb el fons de revistes, novel.les, biografies,
geografia i esports, 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 l’àrea de música, cinema i literatura. A la segona planta hi ha l’àrea
general i d’informació local, espai d’internet públic i despatx de direcció.
Espai general de consulta, lectura, treball i estudi
És la base de l’espai de la biblioteca, les sales on es disposen els llibres accessibles directament per
part del públic, les taules, cadires i butaques per a llegir, treballar o estudiar.
Espai per diaris i revistes
És l’espai més informal i còmode de la biblioteca. Actualment s’ofereixen 130 títols de revistes i
subscripcions a 10 diaris.
Sala infantil
Un dels espais més diferenciat i usat de les biblioteques. S’adapta el fons, mobiliari, decoració i
personal a l’etapa infantil.
Espai d’internet i +
La biblioteca té 10 punts d'accés a internet per adults i 3 per a infants. Hi ha una regulació d’usos
d’aquest servei.
Espai i mitjans per visualitzar DVD's i escoltar CD's
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Són els punts de consulta d’aquests formats.

Horari de servei
De setembre a juny ofereix 42 hores setmanals d’obertura repartides entre els matins de dimarts a
dissabte ( de 10 a 13.30 hores) i les tardes de dilluns a divendres (de 15.30 a 20.30 hores). A l’estiu
l’horari es redueix a 30 hores setmanals, sent: de dilluns a dijous de 15 a 13.30 hores i divendres de
9 a 14 hores.

Fons documental
La biblioteca compta amb un total de 61.911 documents, sense comptabilitzar els exemplars de
revistes. El fons està distribuït de la següent manera: 65 % fons general, 18 % fons infantil , 11 %
música i cinema, 6 % col·lecció local. A 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, Turisme local.
Fons general per a consulta i préstec
Llibres, revistes i diaris, CD, DVD, CD-Rom i altres suports que conformen la base documental de la
biblioteca.
Fons especialitzats
La de Vilafranca en té quatre: viticultura i enologia, món casteller, còmic i món laboral.
Col·lecció local i patrimonial
La biblioteca recopila, conserva i difon la realitat local i patrimonial a partir del seu fons. La
biblioteca de Vilafranca recopila i custòdia el material considerat col·lecció local dels municipis de la
comarca mentre aquests no tenen biblioteca pública.

Personal
L’equip de la biblioteca està format per 1 directora i cap de zona, 3 bibliotecaris, 5 tècnics auxiliars
de biblioteca, 1 subaltern i 2 bibliotecàries itinerants que donen suport a les biblioteques i als dos
bibliobusos de la zona.
Els bibliotecaris, la direcció i un tècnic auxiliar depenen de la Diputació de Barcelona i la resta de
personal (4 tècnics auxiliars i un conserge) depenen de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Serveis
Informació i consulta a sala
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És el servei bàsic de tota biblioteca pública, la consulta de tots els materials bibliogràfics i
documentals que conformen la col·lecció de la biblioteca. Alguns d’ells també es poden consultar
en línia a través de la plataforma digital Trencadís.
Selecció de webs i bases de dades
Ajuda a les persones usuàries a accedir a la informació presentant amb criteri i ordre les principals
fonts d’informació, recerca i documentació ja existents. Molt útil per a l’estudi i la investigació.
Audiollibres en mp3
Forma part dels fons, en aquest cas en format d’audiollibres. Poden ser molt útils per a persones
amb deficiències visuals, per formats on la dicció és important com la poesia o per sentir autor/es
en les seves pròpies veus.
Assessorament i prescripció
És la part on hi ha més contacte humà entre el personal i el públic. Ajuda a les persones a triar un
llibre, conèixer un/a autor/a, descobrir un gènere literari, etc.
Préstec
Per a poder agafar en préstec els materials de la biblioteca cal disposar del carnet de biblioteques,
document personal i intransferible que identifica l’usuari que utilitza els serveis de la biblioteca. Fora
de la biblioteca ofereix avantatges als comerços locals.
També es poden demanar documents d’altres biblioteques a través del servei de préstec
interbibliotecari.
Accés al catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Facilita la consulta i l’accés de qualsevol persona de Vilafranca a la totalitat dels llibres i altres
materials que només estan en altres biblioteques municipals del país.
Accés a altres catàlegs de biblioteques especialitzades
Facilita la consulta i l’accés a tots els documents de les biblioteques públiques, universitàries i
especialitzades.
eBiblio Catalunya
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.
Préstec de lots documentals a entitats
A demanda de les entitats (educatives, esportives, culturals...) que necessiten llibres o altres
materials de la biblioteca, per a la seva feina, administració, investigacions, activitats, ....

Activitats
Foment de la lectura a les escoles
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La biblioteca disposa d’unes “maletes viatgeres de la Zum Zum27” que permeten desenvolupar de
manera autònoma activitats de foment de la lectura a través de les escoles.
Formació en tecnologies
Busca familiaritzar el públic amb els formats i els continguts digitals com ara la recerca per Internet,
l’ús del correu electrònic, els avantatges de les xarxes socials, l’ús dels dispositius com smartphones
i altres, ...).
Visites comentades a la biblioteca
És una manera de donar a conèixer el potencial, els usos i algunes interioritats de la biblioteca al
públic real i potencial.
Altres serveis
Punt d’informació turística (PIT) és un Programa dut a terme amb el servei de Turisme de la
Diputació de Barcelona on la biblioteca fa la funció de punt de referència per conèixer els atractius
turístics de Vilafranca.

Dades de servei i ús
Visites i usuaris
Totes les persones que entren a la biblioteca es comptabilitzen com a visitants. Durant l’any 2015 les
dades han sigut:




99.019 visitants han entrat a la biblioteca al llarg de l‘any.
410 visitants de mitjana al dia.
61 visitants/hora

L’any 2015 s’han fet 810 nous carnets de la biblioteca, arribant a un total de 22.949 usuàries i usuaris
amb carnet. S’han donat de baixa 1.193 carnets de persones que portaven 10 anys o més d’inactivitat
de préstec i sense connexió a internet i/o wi-fi.
Actualment el 59% de la població de Vilafranca té el carnet de la biblioteca (53,3% són dones, 46,0%
són homes i 0,7€% són entitats). Cal tenir en compte, però, que per la seva qualitat de cap de comarca
una part gens desestimable d’aquestes xifres són habitants de l’Alt i Baix Penedès i no de Vilafranca
pròpiament dit.

La distribució per edats de les persones titulars del carnet de la biblioteca és:
Edats
Petits lectors (0-4)

Carnets

%

113

0,49%

Zum Zum és l’abella mascota de la secció infantil de la biblioteca, triada en els seu moment per les usuàries i usuaris
infantils de la biblioteca, arrel d’un concurs realitzat el 2009.
27
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Infants (5-14)

2.718

11,84%

Joves (15-24)

3.836

16,72%

Adults 1 (25-39)

6.960

30,33%

Adults 2 (40-64)

7.756

33,80%

Gent gran (+ 65)

1.410

6,14%

Altres (entitats...)

156

0,68%

Total

22.949

7.756

8000

6.960

7000
6000
5000
3.836

4000
2.718

3000

1.410

2000
1000
0

156

113
petits
infants (5- joves (15lectors (014)
24)
4)

adults 1
(25-39)

adults 2
(40-64)

gent gran
altres
(+ 65) (entitats...)

Es fa difícil comparar els grups d’edat donat que cadascun d’ells abasta una quantitat d’anys diferent.
Cada franja, per tant, difereix en nombre absolut i relatiu de persones d’una altra. Sigui com sigui, la
franja adulta (25-64 anys) és àmpliament majoritària (64,13%) a la biblioteca, i a la societat també.
Però les franges infantil i jove sumades representen un elevat ús de la biblioteca (28,56%) en relació
als pocs anys que representa cadascuna d’elles. La franja infantil, a més, és la que més carnets nous
ha generat en valor absolut (226 infants que només abasten 10 anys).
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 2015 els socis actius han estat 11.081, el que
significa un 48% del total de socis:
Al 2015 van ser actius el 36% de socis, per tant, s’ha incrementat en 12 punts.

Tipus d'usuari

Petits lectors (0 a 4 anys)

Usuaris
inscrits

Nous
carnets

113
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Servei de
Préstec
71

Servei
d'Internet
i + (DIBA)

Servei de
WI-FI

5

3
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Infants (5 a 14 anys)

2.718

226

891

343

138

Joves (15 a 24 anys)

3.836

98

633

300

483

Adults (25 a 39 anys)

6.960

208

1.325

309

386

Adults (40 a 64 anys)

7.756

165

1.979

400

279

Gent gran (més 65 anys)

1.410

37

396

35

14

10

0

4

3

2

146

10

69

6

7

22.949

810

5.368

1.401

1.312

Biblioteques
Altres
TOTAL

Usuaris inscrits a la biblioteca per municipi
Si es mira el municipi de residència de les persones residents que estan inscrites a la Biblioteca Torras
i Bages, la taula següent mostra una gran quantitat de procedències i una elevada proporció (23%)
de persones usuàries de fora de Vilafranca, tot i que amb una atomització destacada entre tots els
altres municipis.
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Municipi

Usuaris

Vilafranca del Penedès

%

17.765

77,4

Olèrdola

500

2,2

Sant Martí Sarroca

395

1,7

Santa Margarida i els M.

352

1,5

La Granada

209

0,9

Torrelles de Foix

242

1,1

Font-rubí

238

1,0

3.248

14,2

22.949

100

Altres municipis
TOTAL

Això vol dir que la Biblioteca Torras i Bages és un referent d’ús per a molta gent de molts municipis.
La distribució de la població usuària de la biblioteca segmentada per barris d’origen indica que es
distribueix bastant equilibradament, cap d’ells depassant el 20%
Barri

%28

Total d'usuaris

Afores

0,99

59

0,32

Barceloneta

8,81

1.269

7,14

Centre

9,57

2.256

12,70

Clotes, Les

10,48

1.912

10,76

Espirall, L´

18,10

2.897

16,31

Girada, La

10,19

1.278

7,19

4,22

444

2,50

Poblenou

21,23

3.489

29,64

Sant Julià

16,41

2.902

16,34

1.259

7,09

17.765

100

Molí d´en Rovira

No adscrit
100

28

%

Segons Ajuntament. 2014.
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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. Es presenta la dada de la resta de persones com pertanyents a l’Estat espanyol
per fer quadrar el total de població de Vilafranca.
País

usuaris

%

Marroc

2.107

9,2

Perú

329

1,4

Equador

296

1,3

Bolívia

314

1,3

Colòmbia

185

0,7

Argentina

164

0,7

Ghana

105

0,4

Espanya

18.259

79,6

TOTAL

22.949

100

Préstec del fons documental
La mitjana diària de documents deixats en préstec durant l’any 2015 ha estat de 308 préstecs al dia,
el que suposa un total de 74.620 préstecs al llarg de tot l’ any.
La gran majoria de documents són els llibres, tot i que els vídeos també tenen un paper destacat.
Documents

Nombre

%

Llibres

53.316

71,45

Sonors

3.989

5,35

Vídeo

10.805

14,48

2.301

3,08

301

0,40

3.908

5,24

74.620

100%

Electrònics
Altres
Revistes
TOTAL
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ELECTRÒNIC
S; 2.301

ALTRES; 301 revistes;
3.908

VÍDEO;
10.805
AUDIOS;
3.989
LLIBRES;
53.316

Activitats de foment de la lectura
Al 2015 la biblioteca ha organitzat un total de 180 activitats, algunes incloses dins de la programació
Vilafranca CCC’15 (Capital de la Cultura Catalana), amb una participació de 2.544 persones.
Visites de grups
Al llarg de l’any 2015 s’ha realitzat 89 visites escolars amb la participació de 2.209 alumnes, la majoria
procedents d’escoles i instituts de Vilafranca del Penedès i també de la comarca.
VISITES

ALUMNES

Visites escolars - infantil

30

756

Visites escolars – primària

41

1.066

Visites escolars – secundària

18

387

TOTAL

89

2.209

Cal remarcar que un nombre important de persones veuen la biblioteca com a espai social en el que
és fàcil accedir sense cost, sense que ningú pregunti res i sense que hi hagi d’haver cap activitat
concreta. La biblioteca és un espai on la gent se sent lliure. Pot esdevenir un espai de trobada o
d’espera amb les amistats, per tant un espai de referència compartida. Per gent que ve d’altres
països, la biblioteca ja és un espai més o menys conegut: tothom sap el que és una biblioteca, al
menys en té una idea bàsica. Fins i tot per gent amb carències personals, socials i altres, la biblioteca
pot ser un espai on passar una estona a cobert, ben climatitzat i amb algun servei o activitat a
disposició.
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Programació cultural
La programació configura la part més dinàmica de la biblioteca i consta de tot allò que s’hi duu a
terme en el si dels seus espais. Si bé la majoria són a iniciativa pròpia, la biblioteca també cedeix
espais a persones i organitzacions que volen dur a terme activitats vinculades conceptualment amb
aquest equipament. Per tant, la biblioteca és un agent generador d’activitat i de consum cultural i
esdevé aparador de polítiques municipals.
La programació actual es centra en:



















Clubs de lectura [és un dels pilars bàsics de les activitats de la biblioteca]
Els clubs de lectura són grups de persones que comparteixen i comenten els llibres que trien
en comú. Com a espais de socialització, més enllà dels objectius literaris, comparteixen
també objectius de relació social. Actualment la biblioteca compta amb 4 clubs de lectura:
tertúlies literàries, còmic, novel·la negra i club de teatre.
L’Hora del conte [és un dels pilars bàsics de les activitats de la biblioteca]
És l’activitat més destacada de foment de la lectura infantil, familiaritzant els infants i les
seves famílies amb els contes, la imaginació, els valors, la narrativa, l’oralitat, el llibre i la
biblioteca. I tot això en grup.
Presentació de llibres i novetats [format en crisi actualment]
És un clàssic de les biblioteques com a centres difusors de llibres, temàtiques i autor/es,
sobretot locals.
Conferències, tertúlies literàries i taules rodones
És una altra activitat habitual de la biblioteca com a espai difusor de la cultura.
Conferències amb audicions musicals o projeccions visuals
Són una variant que fusiona el format de conferència i els formats musicals o audiovisuals.
Presentació de projectes lligats a efemèrides
S’han fet en el cas dels anys dedicats a Pere Calders, Mercè Rodoreda, Ramon Llull i altres.
Projectes d’abast nacional: Biblioteques amb DO
Programa variat i de qualitat on es pretén dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats i
propostes culturals diverses i per a tots els públics que prenen el vi com a manifestació
autòctona, característica i diferenciada, per subratllar que també les biblioteques públiques
són diverses en la mesura que ho és el territori.
Tallers per a infants
Tallers educatius relacionats amb manualitats, ciències, efemèrides, etc. acompanyats de
bibliografia relacionada, per tal d’ampliar els coneixements.
Exposicions bibliogràfiques
La biblioteca és un bon espai per presentar novetats literàries, trajectòries d’autor/es, fons
temàtics, anys commemoratius, etc. mostrant els llibres i altres formats disponibles.
Exposicions informatives / artístiques (petit format)
Com a espai de visita de molta gent, la biblioteca és un bon lloc per mostrar exposicions tant
temàtiques/informatives com artístiques/culturals.
Festival EVA (En Veu Alta)
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Representa un nou factor de dinamització de la literatura oral que des de Vilafranca ha sabut
irradiar arreu del país.
Cicle Llibres de Capçalera
Cicle de xerrades organitzades conjuntament amb la Llibreia l’Odissea, on es tracten temes
de la literatura universal o nacional, molts cops fent-los coincidir amb efemèrides. Al 2016
s’ha dut a terme l’onzena edició.
Operació Còmic
Concurs de creació de còmic, organitzat conjuntament amb el Servei de Joventut, dirigit a la
població jove amb l’objectiu de promoure la creació juvenil i l’art del còmic, sensibilitzar i
fomentar el gust per la lectura i la creació artística. També s’organitzen activitats
relacionades amb el còmic (xerrades, exposicions, master-class...).
Projectes amb persones amb necessitats especials: “Interlibris”
La biblioteca amb els seus professionals i els seus fons i la Fundació Mas Albornà amb el seu
equip de voluntariat i la seva expertesa, acosten la lectura a la gent amb necessitat especials.
Generació de continguts nous amb participació ciutadana
La biblioteca esdevé punt de trobada i referent per a persones que generen continguts i els
aboquen en les plataformes corresponents., com el cas de la Viquimarató fotogràfica al
Penedès i Garraf.
Sortides culturals
La biblioteca, com a espai socialitzador i de difusió de la cultura, organitza o afavoreix
l’organització de sortides i visites culturals arreu del país: Liceu de Barcelona, TNC, MNAC...
Participació en campanyes solidàries
Cada any s’organitzen o es col·labora en campanyes solidàries del tipus libres x aliments,
joguines per a la Creu Roja, Marató de TV3, etc.

Comunicació
La comunicació de la biblioteca com a servei i la difusió pública de les seves activitats és essencial per
a l’assoliment dels seus objectius. En aquest sentit, la Biblioteca Torras i Bages desenvolupa els
següents canals de comunicació.






Web biblioteca
Nova plataforma creada al 2016 que substitueix els tres blogs que tenia la biblioteca (públic
general, públic familiar i infantil i públic jove). Inclou tots els continguts relacionats amb el
funcionament de la biblioteca, destacant el calendari d’activitats, les novetats
bibliogràfiques i documentals i les recomanacions.
Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona
És la plataforma de la Xarxa de Biblioteques Municipals on es recull la informació bàsica de
les biblioteques que la integren i permet fer transaccions des d’un espai personal com ara
petició de carnet, renovació de documents, consulta del catàleg col·lectiu, etc. S’arriba a la
biblioteca de Vilafranca des d’un camp de recerca general de biblioteques.
Web ajuntament
És la presència més institucional i formal, font bàsica de consulta per qui fa el primer
abordatge a l’equipament des del web corporatiu.

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

32







Facebook i Twitter
Són espais d’accés i comunicació ràpida amb certs tipus de públics molt avesats a aquestes
formes tecnològiques.
Agenda cultural
Publicació mensual en paper on es recopila tota l’activitat cultural de Vilafranca del
Penedès. La programació de la biblioteca és difon també a partir d’aquest mitjà.
Premsa local/comarcal, ràdio, TV ...
Els mitjans convencionals de comunicació arriben a un gran nombre de persones i la
biblioteca hi és present amb regularitat.

Pressupost
Globalment el pressupost general de la biblioteca es divideix entre la Diputació (60%) i l’Ajuntament
(40%):

DESPESES

AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA

1. Sous personal

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

145.362,92€

227.177,73€

2. Fons

9.332,82€

31.803,66€

3. Activitats

4.816,36€

4. Material i inversions

4.661,94€

1.858,99€

5. Manteniment i consum

18.597,28€

26.536,88€ (*)

7. Neteja

21.342,96€

8. Altres (Serveis centrals GSB)
TOTAL DESPESES

13.161,27€ (*)
204.114,28€

300.538,53€

(*) Font: Dades per a l’avaluació 2014. Diputació de Barcelona, juliol 2015

Pel que fa a la inversió municipal, aquesta va patir una forta davallada l’any 2010, fruit de les
retallades degudes a la crisi i s’ha mantingut en valors baixos força iguals en els darrers 7 anys.
Prenent com a referència els anys 2011 i 2012, l’increment del pressupost municipal destinat a Fons
i activitats semblaria indicar que la pitjor part de les retallades ja ha passat i que s’està destinant més
diner a aquests conceptes.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Activitat

9.556,80 €

11.670,73 €

5.627,21 €

4.841,21 €

3.878,56 €

3.317,80 €

3.794,15 €

4.816,36 €

5.619,08 €

Compra
fons

10.711,72 €

6.438,24€

7.388,95 €

4.375,63 €

4.187,31 €

8.068,80 €

6.627,06 €

9.332,82 €

7.000,00 €

Total

20.268,52 €

18.108,97 €

13.016,16 €

9.216,84 €

8.065,87 €

11.386,60 €

10.421,21 €

14.149,18 €

12.619,08 €

75 aniversari
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2.3.

Els Bibliobusos de l’Alt Penedès i el Garraf

L’any 1995 el Servei de Biblioteques va elaborar un Pla de bibliobusos per tal de donar una alternativa
bibliotecària a les poblacions de menys de 3.000 habitants que no tenen obligació ni mitjans per
mantenir una biblioteca fixa. L’objectiu era oferir unes possibilitats d’accés al coneixement, a la
cultura, al pensament, al lleure i a la informació similars a les que oferien les biblioteques estables
de les poblacions més grans.
Els bibliobusos El Castellot i Montau formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Província de Barcelona i reben el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona. Pel que fa a l’ adscripció orgànica depenen de la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca
del Penedès, cap de zona de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf.
El servei de lectura pública mòbil a aquestes dues comarques s´encetà el juliol de 1995 amb la
inauguració del bibliobús El Castellot. Dos anys després, el febrer 1997, s´inaugurà el bibliobús
Montau, acomplint així amb el que disposava el “Pla de Bibliobusos de la Diputació de Barcelona”
per a l’àrea de influència de Vilafranca del Penedès.
Els bibliobusos El Castellot i Montau presten servei a 22 municipis de les comarques de l’Alt Penedès
i del Garraf, que són els següents:

Bibliobús El Castellot
Canyelles, Castellet i la Gornal (la Gornal, les Masuques, Sant Marçal), Castellví de la Marca (la
Múnia), Font-rubí (Guardiola), la Granada, Olèrdola (Moja, Sant Pere Molanta), Pontons, Sant Martí
Sarroca, Santa Fe del Penedès, Torrelavit, Torrelles de Foix.
Habitants: 17.481

Bibliobús Montau
Avinyonet del Penedès (les Cabòries), les Cabanyes, Mediona (Sant Joan de Mediona, Sant Pere
Sacarrera), Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Subirats (Lavern, Ordal, Sant Pau d’Ordal), Vilobí del Penedès.
Habitants: 14.016
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3. Diagnosi
3.1.

Àmbit biblioteca pública

Anàlisi i diagnòstic estratègic (DAFO) de la Biblioteca Torras i Bages
A continuació s’exposen els factors que influeixen actualment a la biblioteca, tant des del punt de
vista intern com extern, seguint el model de l’EFQM (European Foundation for Quality Management).
Al costat de cada factor es puntua de l’1 al 3 el seu grau d’importància (1 = poc important / 3 = molt
important) per tal de poder extreure la diagnosi estratègica.

Anàlisi externa
En l’anàlisi de l’entorn, s’entén per oportunitats aquells factors i situacions que poden facilitar l’èxit
del servei en el desenvolupament de la seva missió i funcions així com en l’apropament a la visió. No
està en mans de la biblioteca de Vilafranca canviar o incrementar les oportunitats però si que es
poden aprofitar o deixar-les perdre, segons com s’actuï.
Les amenaces són els factors i situacions que poden dificultar l’èxit de la biblioteca de Vilafranca en
el desenvolupament de la seva missió i funcions així com en l’apropament a la visió. No està en mans
de la biblioteca canviar o disminuir les amenaces, però si que es poden dur a terme accions per a
desviar-les.
OPORTUNITATS

AMENACES

Compromís, per part del govern municipal,
d’elaborar un Pla de Biblioteques i de Lectura Pública
dins del 2016.

3

Reducció del pressupost municipal degut al
context econòmic.

3

Pla d’Acció Cultural (2014-2020) on es defensa la
necessitat d’una nova biblioteca a Vilafranca.

3

Reticències a la nova immigració per part
d’alguns sectors de la ciutadania.

3

Dificultats per a coordinar la programació
cultural al municipi.

3

15% de població immigrant amb necessitats culturals
i formatives.

3

Col·laboració amb els mitjans de comunicació locals.

3

Desconeixement de la biblioteca per part
d’algunes entitats i associacions de la vila.

2

Gran nombre d’entitats locals amb un fort dinamisme
sòcio-cultural i disposades a col·laborar amb la
biblioteca.

3

Forta competència en l’oci cultural de les noves
tendències relacionades amb les TIC.

2

Col·laboració amb les biblioteques i bibliobusos de la
zona que contribueixen a millorar i optimitzar els
recursos.

2

Dificultat d’accés a certs segments de la
població (dones immigrants)

2

Creixement de persones amb risc d’exclusió social,
relacionat amb la crisi econòmica: aturats de llarga
durada, immigrants, joves ni-ni...

2

Desplaçament de la població cap a altres
comarques per qüestions de treball, estudis,
oci, etc.

2
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Augment d’ús dels serveis públics en general, a causa
del context econòmic actual.

2

Progressiu creixement demogràfic en els
darrers 15 anys, això fa que la biblioteca tingui
un nombre elevat d’usuaris potencials, però
alhora és una amenaça ja que les
infraestructures són del tot inadequades i
insuficients.

Població de la comarca que es desplaça a la vila per a
fer gestions diverses.

2

Desconeixement, per part d’alguns sectors de la
població, de la funció de la biblioteca pública.

Existència d’equipaments culturals de referència al
municipi (Cal Bolet, Auditori, Vinseum..)

2

Existència de dues sales d’estudi que complementen
serveis al col·lectiu d’estudiants.

2

Pla d’actuació de la Gerència de Serveis de
Biblioteques que garanteix els recursos necessaris
per oferir un servei de qualitat i dóna una projecció
de futur.

2

Nombre elevat de centres educatius al municipi.

2

Participació en els Cercles de Millora de la Diputació
de Barcelona.

1

TOTALS

32

2

1

20

Anàlisi interna
Les fortaleses són els factors i situacions interns que poden facilitar l’èxit de la biblioteca de
Vilafranca en el desenvolupament de la seva missió i funcions així com l’apropament cap a la visió.
La BTB pot aprofitar, millorar i incrementar els punts forts.
Les debilitats són els factors i situacions que poden dificultar l’èxit de la biblioteca en el
desenvolupament de la seva missió i funcions així com en l’apropament cap a la seva visió. La BTB
pot treballar per eliminar o millorar els punts febles.
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Centralitat de la biblioteca dins el nucli històric.

3

Biblioteca amb greus deficiències d’espai i
d’infraestructures.

3

Alt grau de satisfacció en les enquestes de qualitat.

3

Edifici poc funcional que no s’adapta a les noves
necessitats.

3

Presència activa i de qualitat a les xarxes socials.

3

Manca d’espai d’emmagatzematge

3

Llarga tradició bibliotecària a la vila.

2

Manca d’oferta formativa pels usuaris (no hi ha
aula de formació).

3
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Biblioteca amb un important fons històric i
patrimonial, en procés de digitalització i amb un
elevat nivell de consulta.

2

Manca de substitució per baixes (personal
ajuntament).

3

Horari d’obertura: 42.5 hores setmanals amb un
horari ampli de matins i tardes.

2

Mòdul inferior (L4) al que li correspondria per
capitalitat comarcal.

2

Accions i programació coordinada amb els agents
culturals municipals.

2

Manca de pla de comunicació externa.

2

Participació en el projecte PIT.

2

Descens de públic a les activitats familiars.

2

Alt índex de visites escolars de primària i secundària.

2

Poca participació del públic jove a les activitats
de la biblioteca.

2

Projectes de foment de la lectura consolidats i en
expansió (maleta de la Zum-Zum).

2

Comunicació interna presencial deficient.

2

Alt grau d’utilització d’internet i wi-fi.

2

Manca de formació de l’equip per a adaptar-se
als nous usuaris i als nous serveis.

2

Clubs de lectura consolidats i en expansió.

2

Dificultats de l’equip per adaptar-se als canvis.

2

Document de Política de Desenvolupament de la
Col·lecció actualitzat.

2

Hores de treball intern desiguals per a diferents
membres de l’equip.

2

Reglament d’ús de la biblioteca actualitzat.

2

Deficiències de manteniment de l’edifici.

2

Suport de dues bibliotecàries itinerants a la zona que
ajuden a reforçar l’equip de la biblioteca.

1

Manca de web pròpia

2

Nova plataforma de llibre electrònic gratuïta.

1

TOTALS

33

35

Informe valoratiu de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Segons indica l’informe “Situació i anàlisi de necessitats de servei bibliotecari de Vilafranca del
Penedès” redactat el 22 de març de 2016 per la Gerència de Serveis de Biblioteques de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, Vilafranca del Penedès incompleix les
recomanacions i els estàndards fixats per la Llei 4/1993 i pel Mapa de Lectura Pública.
L’informe expressa: “La situació bibliotecària actual queda lluny del que estableix el Mapa i els
Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya. L’ampliació de la Biblioteca plantejada per
l’Ajuntament en el seu emplaçament actual ha de permetre millorar la seva oferta de serveis,
modernitzant-la i adaptant-la a les noves necessitats dels vilafranquins i veïns de la comarca”.
Val a dir que actualment no només es posa l’accent en la superfície sinó en la tipologia d’espais per
oferir uns serveis que conformaran la biblioteca del futur i que ja no passen tant per augmentar
sistemàtica i únicament la superfície destinada a posar el fons documental al servei de la usuària i de
l’usuari. Avui en dia, la biblioteca necessita una nova tipologia d’espais per a una nova tipologia de
serveis.
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La Llei 4/199329, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya preveu que els municipis de
més de 30.000 habitants puguin oferir el seu servei de forma descentralitzada creant una xarxa
urbana formada per una biblioteca central urbana i una o més biblioteques de proximitat.
El Mapa de Lectura Pública de Catalunya30 considera que els espais i recursos del servei bibliotecari
actual són insuficients per a cobrir les necessitats bibliotecàries del municipi.
El Mapa concreta que Vilafranca del Penedès hauria de disposar d’una xarxa urbana formada per una
biblioteca central urbana de 2.232 m2 de programa i una biblioteca de proximitat.
L’Informe també supedita aquesta recomanació als resultats d’un Pla de biblioteques municipal
propi.
Davant d’una proposta municipal d’ampliar l’actual biblioteca Torras i Bages amb un resultat de 2.488
m² de programa, l’informe diu: “la Gerència de Serveis de Biblioteques considera que una única
biblioteca ben ubicada i ben dimensionada és suficient per cobrir adequadament les necessitats de
lectura pública de tot el municipi: la Biblioteca Torras i Bages, un cop executat el projecte d’ampliació
complirà amb aquests requeriments. El fet de donar servei bibliotecari des d’un sòl equipament
estratègicament situat permet optimitzar els recursos i fer-lo més sostenible”.
Encaix del Pla de biblioteques i de lectura pública en el Pla d’Acció Cultural de Vilafranca
del Penedès
El Pla d’Acció Cultural de 2013 estableix unes línies estratègiques de treball. Destaca que, amb més
o menys intensitat, totes es poden aplicar a i des de la Biblioteca, essent un clar reflex del tipus
d’equipament que són avui les biblioteques, un espai molt transversal destinat a la cultura en general
i a la lectura i el coneixement en particular:
Eixos troncals o transversals de la política cultural de Vilafranca, aplicables a tots els
sectors de la cultura:
Eix 1 – El Penedès, territori d’acció de les polítiques culturals
(Per la funció que ja exerceix sobre la comarca i més enllà)
Eix 2 – El suport a les entitats, un motor de la cultura vilafranquina
(Per la feina que fa i pot fer amb les entitats)
Eix 3 – La pràctica artística amateur, un pas més enllà del consum cultural
(Per la promoció de l’escriptura, la il·lustració, etc.)
Eix 4 – Un nou sector de la cultura al voltant del pensament i el sentit crític

«Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya». DOGC, núm. 1727 (29 de març de 1993), p. 2.217-2.222.
Mapa de lectura pública de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Biblioteques, 2014. 227 p.
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/documents/arxiu/noticies/2014/mlpc_2014.pdf
29
30
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Per la funció clara que pot fer una biblioteca, en espai i documents)
Eix 5 – Els nous públics, entre el dret i la sensibilitat
(Perquè sempre ha buscat i buscarà més i nous públics)
Eix 6 – La comunicació de l’acció cultural i el seu espai de millora
(Perquè també la biblioteca ha de millorar la seva comunicació)
Eix 7 – Més coordinació i participació dels sectors culturals
(Per la millora que hi pot haver en aquest sentit)
Eix 8 – El mecenatge ve a enfortir les propostes culturals
(Per la novetat que representa per aquest sector)

Eixos sectorials sobre els que actua la política cultural de Vilafranca i s’entrecreuen amb
els 8 eixos anteriors:
Eix 9 - Una nova empenta al patrimoni com a signe d’identitat del territori: les cultures de la vinya i
el vi, i la memòria del territori (Perquè disposa d’una important col·lecció local i patrimonial)
Eix 10 – La cultura tradicional i popular (Perquè disposa d’una important col·lecció local i patrimonial)
Eix 11 – Les arts escèniques (perquè organitzen un club de lectura de teatre i es programen
espectacles de petit format, com per exemple titelles)
Eix 12 – La música (pel préstec de música i les activitats acompanyades d’audicions musicals que es
programen)
Eix 13 – Les arts visuals (per les exposicions en petit format que es programen)
Eix 14 – La literatura
Eix 15 – La biblioteca i l’accés a la cultura i a la informació

Els eixos 14 i 15 del Pla d’Acció Cultural són els que incideixen més directament sobre la biblioteca:
Eix 14: La literatura
La literatura és sovint un sector cenyit únicament a les iniciatives que tenen les biblioteques.
Aquestes tenen una funció important en la difusió final de les obres i les autores i autors, però els
aspectes de la producció i difusió solen estar en mans de l’empresa privada (editorials i llibreries).
Tampoc s’acostuma a abordar a fons el tema de la creació, considerant que és un tema propi de
cadascú. Per tant, és un sector que es mou entre un acte creatiu molt artesanal/personal i la resta
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del procés molt lligat a la indústria editorial. Entremig, el paper del sector públic ha de ser el de
promoure la literatura en tots els seus aspectes.
Objectius:



Situar el sector de la literatura en el conjunt de les polítiques de promoció de les arts.
Definir i buscar nous públics per a la literatura, sobretot el més jove i persones arribades a la
vila.

Projecte estratègic:
El suport a la creació i la formació com a funció a realitzar a escala local, sempre en consonància amb
el conjunt dels agents del sector (escriptor/es, biblioteques, llibreries, editorials, distribuïdores, ...).

Eix 15: La biblioteca i l’accés a la cultura i a la informació
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 nous serveis, malgrat impulsar unes
dinàmiques culturals molt positives i ben valorades. A més, en temps de crisi, les biblioteques, que ja
fa temps que han esdevingut un equipament modern en la seva funció, fons, activitats i personal, són
un dels espais que més han vist créixer la demanda de serveis.
Objectius:




Potenciar el paper de la biblioteca pública com espai de cohesió social, fent especial
incidència en el valor social dels serveis que ofereix.
Millorar els serveis oferts a la ciutadania, amb nous recursos, sobretot espacials (sala
polivalent, aula multimèdia, ...).
Definir, cercar i arribar a nous públics per a la literatura i l’accés a la informació, sobretot el
més jove i persones arribades a la vila.

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. La biblioteca ha d’estar a un lloc cèntric i visible (aparador)
per tal de captar l’atenció de nous públics.



Opció 2 (mentre es fa la nova biblioteca): Buscar provisionalment respostes alternatives, com
obrir i condicionar les biblioteques dels centres d’ensenyament per a tot el públic (l’IES
Eugeni d’Ors o altres), generar punts d’accés bibliotecari a altres espais ja existents (per
exemple a les sales d’estudis ja existents), sempre sota la coordinació de la biblioteca actual
que faria les funcions d’equipament bibliotecari central provisional.
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En síntesi:
Destaca positivament la ubicació de la biblioteca en ple centre de la ciutat amb el que això comporta
de facilitat d’accés des de pràcticament tots els barris. Les Directrius per a les xarxes urbanes 31
consideren que els ciutadans haurien de poder gaudir de servei bibliotecari a una distància màxima
de quinze minuts caminant des del seu lloc de residència. A Vilafranca s’acompleix per a la gran
majoria de la població.
Pels estàndards i les valoracions rebudes, l’horari actual és convenient i suficient.
La principal mancança de la biblioteca és l’espai. L’equipament actual ha quedat insuficient, obsolet
i impracticable per desenvolupar la funció d’una biblioteca pública del segle XXI. Això ha provocat
que disminueixin les activitats, les visites i el préstec en els darrers anys, tot i que és una tendència
general a totes les biblioteques públiques de la XBM (Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona). En canvi, augmenta la demanda o la necessitat d’oferir altres usos de la
biblioteca, tot i que la manca d’espais adequats dificulta enormement la seva realització. Cada cop
que es duu a terme una activitat a la biblioteca cal tancar una sala (revistes o infantil), amb la
problemàtica que això genera a l’usuari que vol gaudir d’aquell espai i el troba inaccessible. A més,
aquesta situació dificulta el treball dels professionals ja que no poden donar els serveis amb els
requisits mínims de qualitat.
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 2.500 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).

La Biblioteca pública municipal: Directrius per a les xarxes urbanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009. 66 p.
(Documents de treball.; 11). ISBN: 978-84-9803-351-9.
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/directrius_xarxes.pdf/f81c8db2-e999-4033-9c74-269cdc2b3bd2
31
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3.2.

Àmbit educació

Actuacions del servei educatiu de l’Alt Penedès
El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i Equip LIC de l’Alt Penedès tenen una actuació destacada en
favor de la lectura des de l’àmbit escolar:
La lectura











Certamen de Lectura en Veu Alta. Organització dels Quart de Final. Enllaç al XIII Certamen
Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta.
Les maletes pedagògiques. El CRP elabora, manté i difon aquest recurs pedagògic que
s’ofereix en préstec als centres escolars de la comarca. Actualment disposa de vint-i-vuit
maletes, entre elles setze maletes de lectura. Veure enllaç a l’espai de Les maletes
pedagògiques al web del Servei Educatiu de l’Alt Penedès.
Programa LECXIT. Difusió impuls i del programa de voluntariat 1x1 al centres educatius de
la comarca. A Vilafranca són Punt LECXIT l’Escola Mas i Perera. Enllaç a LECXIT.
Formació ILEC . D’acord amb el Pla de Govern (2011-14) s’inicia el pla Impuls de la Lectura,
l’objectiu del qual és millorar l’èxit escolar mitjançant el desenvolupament de la competència
lectora. El programa segueix vigent i cada curs s’hi incorporen centres nous. Els centres ILEC
de Vilafranca són: Escola El Carme- Secundària
 Escola Sant Josep - Secundària
 Escola Baltà i Elias - Primària
Formació Interna de Centre (FIC). Els centres que ho sol·liciten poden fer una FIC d’itinerari
guiat i o bé d’itinerari propi que s’incorpora dins l’oferta d’activitats formatives del Pla de
Formació de Zona de l’Alt Penedès (PFZ). Veure materials a l’Ateneu
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/dir/index
Conferències Ara Escric . Programa d’escriptura per als centres educatius de primària i
Secundària.

FORMACIÓ INTERCENTRES
Temps de lectura als centres educatius primària
Fluïdesa lectora
Lectura en Veu Alta
Conferències Aprenentatge inicial de la lectura.
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Conferències Ara Escric
Seminaris Ara Escric Primària i Secundària
Tastets educatius ( lectura en veu alta i temps de lectura a l’escola)



Col·laboració amb l’EVA. Festival de lectura En Veu Alta.

Les biblioteques escolars
El Centre de Recursos Pedagògics, com a servei educatiu de proximitat, està implicat en el suport i
assessorament a les biblioteques escolars dels centres educatius de la comarca, la dinamització de
les xarxes de biblioteques escolars, la formació i la difusió de recursos relacionats amb la biblioteca i
la lectura. Tot això ho fa actuant de forma coordinada amb el programa Biblioteca Escolar “puntedu”
del Departament d’Ensenyament.
Alguns exemples d’intervencions:









Assessoria sobre biblioteca escolar. Una persona del CRP és referent del Servei Territorial
de Barcelona Comarques i desenvolupa la funció d’assessora de les biblioteques escolars de
la zona.
Seminari de coordinació de les biblioteques escolars de l’Alt Penedès. En el marc del Pla de
Formació de Zona (PFZ) organitzem i impartim una activitat de formació de quinze hores,
amb cinc sessions. Va dirigit als responsables o coordinadors de les biblioteques dels centres
de la comarca. Aquest curs 2016-2017 hi assisteixen vint-i-quatre docents com a
representants dels centres de la comarca. Veure programació i calendari del seminari de
coordinació del curs 2016-2017.
Edició i manteniment d’espais web de referència per a les biblioteques escolars de l’Alt
Penedès:
Espai de coordinació al web del Servei Educatiu.
Blog de Les biblioteques escolars de l’Alt Penedès.
Banc de Recursos. La lectura font de plaer i de coneixement (BDR). El BDR és un portal que
conté una selecció de recursos, revisats i actualitzats, sobre la lectura en tot el seu abast.
Inclou un ampli apartat sobre la biblioteca escolar. Un persona del CRP forma part del grup
de treball en xarxa dels diferents CRPs de Catalunya i de la comissió tècnica que edita aquest
repositori. Veure enllaç Banc de Recursos. La lectura font de plaer i coneixement i enllaç a
l’apartat. BDR. Biblioteca escolar.

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

44

Estat de les biblioteques escolars dels centres escolars de Vilafranca del Penedès
Cal dir que els recursos personals i materials que actualment reben els centres escolars per a les seves
biblioteques per part del Departament d’Ensenyament (administració responsable de la seva gestió)
són quasi inexistents.
Els centres on la biblioteca escolar funciona més enllà de l’horari lectiu, ho fa gràcies a la voluntat del
centre, la implicació de les AMPA (Associacions de Mares i Pares) i el suport de l’Ajuntament que
assumeix els costos del manteniment i els subministraments (electricitat i gas). Un major suport per
part de les administracions seria molt ben rebut.
Actualment disposem de la següent informació sobre les biblioteques dels centres vilafranquins:
Centre escolar

En
funcionament

Oberta

Persona
contractada

Catalogació i
préstec amb
ePèrgam

Participa al
seminari de
coordinació del
PFZ

Escola Estalella i sí
Graells
Biblioteca
Estalella

sí

- en horari escolar
- extraescolar per al
centre

Sí. Per a l’horari
extraescolar.
Per l’AMPA

sí

sí

Escola Josep
Baltà i Elias

sí
Bibliobaltà

sí

- en horari escolar
- pendent de reobrir
en horari estraescolar

Sí. Per a l’horari
extraescolar.
Per l’AMPA

sí

sí

Escola Pau
Boada

sí

sí

Sala de lectura
(Projecte lector)

Escola Mas i
Perera

sí
Masibibilote
ca

sí

- en horari escolar
- extraescolar per al
centre

Sí. Per a l’horari
extraescolar.
Per l’AMPA

sí

sí

Escola Cristòfor
Mestre

sí

sí

- en horari escolar
- extraescolar per al
centre (dilluns a
divendres de 12:30 a
13:30 i de 16:30 a
18:00. A partir de les
13:30 fins a les 15:00
ús exclusiu alumnes
menjador)

AMPA

Escola Dolors
Piera

sí
Ot el
mussolot

sí

Institut Eugeni
d'Ors

sí
Biblio
Eugeni

Institut Alt
Penedès

sí

Institut Milà i
Fontanals

Biblioteca
escolar /
Blog o web

sí

- en horari escolar
- extraescolar per al
centre
sí

Sí. Per a horari
escolar
i
extraescolar.

- en horari escolar

Actualment no té biblioteca en funcionament
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Institut Nou de
Vilafranca

Actualment no té biblioteca en funcionament

El CRP disposa d’una Mediateca que està al servei de tots els centres educatius de la comarca i està
obert al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 3 a 6h.

Sales d’estudi municipals
L’objectiu de les sales d’estudi és oferir un espai lliure, gratuït i adequat per a l’estudi, principalment
de joves estudiants. A Vilafranca del Penedès hi ha dues sales d’estudi:



Sala d’estudi Casa Amiguet (c/ de la Palma, 24 1r pis)
Sala d’estudi ESCAVI (c/ Amàlia Soler, 29)

S’habiliten els següents serveis i edats d’accés, segons les característiques de les sales:
Sala Casa Amiguet: espais d’estudi individual i una sala d’estudi grupal que funciona amb reserva
prèvia quan es requereix (97 punts d’estudi en total). Accés a joves estudiants d’estudis post
obligatoris, a partir de 16 anys. Batxillerats, Cicles Formatius, Universitat. Un fons bibliogràfic bàsic
de suport (només a la sala Amiguet).
Sala d’estudi ESCAVI: espais d’estudi individual, no disposa de sala d’estudi grupal. Accés per a
qualsevol perfil d’edat, els infants han d’anar acompanyats d’un adult i mantenir el silenci d’estudi
adequat. (60 punts d’estudi en total).
A les dues sales s’ofereix Wifi gratuït i d’accés públic, punts d’accés gratuït a Internet i servei
d’impressions (6 ordinadors a la sala Casa Amiguet i 2 punts d’accés a Internet a la sala ESCAVI), servei
de premsa local i comarcal, i punts i cartelleres amb informació d’interès per a joves.
Els horaris habituals d’obertura són:



Sala d’estudi Casa Amiguet: de dilluns a divendres, de les 16.30 a les 21.30 h.
Sala d’estudi ESCAVI: dilluns de les 9.30 a les 14.30 hores, i de dimarts a divendres, de les
16.30 a les 21.30 hores.

Durant els períodes ordinaris d’exàmens universitaris s’amplien els horaris, adaptant-se a les dates
de realització (s’agafen com a dates de referència, els períodes d’exàmens d’hivern i de final de curs
de les principals universitats públiques).
L’horari de les ampliacions horàries és de dilluns a diumenge, de les 9 a les 14 hores i de les 16 a les
22 hores. La darrera ampliació horària de les sales d’estudi van ser aquests dos períodes:
1r PERÍODE: del 28 de desembre de 2015 al 31 de gener de 2016.
2n PERÍODE: del 23 de maig al 3 de juliol de 2016

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

46

Període de funcionament de les sales d’estudi: de setembre a juliol (a l’agost no estan obertes, i la
sala d’estudi Casa Amiguet, tanca a mitjan juliol, cada any un dia diferenciat segons les hores totals
de treball de la responsable de la sala, però es tanca un cop finalitzat el curs escolar i període
d’exàmens de final de curs).

Registres d’usuaris curs 2015/16:
Casa Amiguet:






Total usuaris: 16.306 persones
Total usos: 17.688 usos (inclou registre per serveis que ofereix la sala)
Total usuaris ampliacions horàries:
1r període: 3.575 persones i 3.882 usos
2n període: 3.848 persones i 4.101 usos

Escavi:






Total usuaris: 6.851 persones
Total usos: 8.712 usos (inclou registre per serveis que ofereix la sala)
Total usuaris ampliacions horàries:
1r període: 1.576 persones i 2.345 usos
2n període: 1.959 persones i 2.062 usos
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3.3.

Àmbit foment de la lectura

Recull de les activitats al voltant del foment de la lectura que es fan en altres espais de Vilafranca
(municipals, associatius i privats).

Activitats promogudes per l’Ajuntament
L’Ajuntament concentra gran part de les activitats de foment del coneixement i la lectura a la
biblioteca. Però també organitza algunes activitats en altres espais de la ciutat. Es vol mostrar així
que la ciutat és tota ella, un territori lector.












Paraules al Claustre i +
Programa de propostes en relació al pensament i desenvolupament de l'esperit crític per tots
els públics: familiar i adult. És un projecte format per entre 10 i 13 propostes que es fan de
l'abril al setembre de contingut relacionat amb les lletres.
Accions literàries de Sant Jordi
Parades de llibres, espectacles infantils, estand d'escriptors que han publicat durant l’any,
signatura de llibres per part dels autors locals, parada d'intercanvi de llibres, etc.
Visites guiades amb caràcter literari
Visites a diferents edificis de la ciutat o rutes literàries que inclouen autors locals.
Veus Paral·leles
Acció literària de dos països, Catalunya i país convidat amb un recital de poesia dels dos
països, realitzada per poetes autòctons.
Accions transversals de programació de teatre (programació estable professional) amb els
clubs de lectura de la Biblioteca.
Club de lectura d’obres teatrals i posterior representacions d'aquestes obres. La Biblioteca
aporta bibliografia de l'obra que es representa.
Accions literàries organitzades pel Vinseum
Ràdio i TV de Vilafranca
Programes de difusió del llibre i la lectura per a infants i adults dinamitzats per la biblioteca

Activitats promogudes per altres administracions públiques
Altres administracions públiques també organitzen activitats de foment de la lectura.






Club de lectura en català organitzat pel Servei Local de Català
Lectura d'obres d'autors catalans dinamitzat pels professionals del Servei de Català.
Accions literàries organitzades per les escoles
Diversitat d'accions relacionades amb el programa del curs que realitzen.
Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Projecte dinamitzat pel Centre de Recursos de la Comarca.
Formació de mestres
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Activitats promogudes pels agents socials (associatius i privats)
Una de les grans riqueses culturals d’una comunitat rau en el dinamisme de la seva societat civil.
L’administració pública pot ser un gran motor cultural però sense la iniciativa ciutadana, l’altre motor
cultural, el conjunt de la societat no acaba de viure tot el seu potencial cultural.
A Vilafranca, i pel que fa a la lectura, aquest funcionament bi-motor està plenament vigent i garantit.
Algunes de les propostes ciutadanes actuals a Vilafranca, algunes d’elles amb el suport i la complicitat
de l’Ajuntament, són:





















Premi de narrativa el Lector de l'Odissea
Premi literari de narrativa en el que el jurat són els mateixos lectors. Impulsat per l'associació
de lectors i la llibreria l'Odissea.
Premi de poesia Milà i Fontanals
Primera edició del premi de poesia obert a autors de tot el territori. Premi dotat amb un únic
premi de 3.000 euros
Concurs de poesia de primavera de les Clotes
Concurs de poesia en català i castellà obert a tot tipus de públic, tot i que participen
autors/res de caire més amateur.
Festival de Narració. EVA, En Veu Alta
Festival de narració i tradició oral. Espectacles literaris de tota mena, música, glosa, teatre,...
L'EVA 354
Lectures en veu alta a aquells col·lectius de gent gran o col·lectius en risc d'exclusió.
Accions literàries a la Cisterna
Iniciativa d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Programació de diverses disciplines entre les
quals es troba la literatura, recitals poètics i lectures dramatitzades
Accions literàries al Taronger
Iniciativa d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Programació de diverses disciplines entre les
quals es troba la literatura, recitals poètics i lectures dramatitzades
Activitats literàries Centre Agrícol
Activitats de tota mena, presentació de llibres, recitals, lectures dramatitzades, tallers.....
Accions literàries a la Llibreria Odissea
Iniciativa d'aquest agent privat. Programació de diverses disciplines entre les quals es troba
la literatura, recitals poètics i lectures dramatitzades
Accions literàries a la Llibreria La Cultural
Iniciativa d'aquest agent privat. Programació de diverses disciplines entre les quals es troba
la literatura, recitals poètics i lectures dramatitzades
Accions literàries organitzades per entitats
La Llum del Nord, l'Aula d'Extensió Universitària, la GATAP, el Casal de Gent Gran Confraria
Sant Raimon i altres entitats sense afany de lucre i, a vegades, persones a títol individual,
organitzen recitals poètics, lectures dramatitzades, clubs de lectura, etc.

Accions de l’Institut d’Estudis Penedesencs
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Iniciativa d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Programació de diverses disciplines entre les
quals es troba la literatura, recitals poètics i lectures dramatitzades
Escola d'escriptura de la Llibreria l'Odissea
L’única acció de formació a l’escriptura de Vilafranca.
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4. Propostes de millora
4.1 Objectius per a un nou concepte de biblioteca
La futura biblioteca de Vilafranca haurà de redefinir els seus serveis, espais i recursos a partir de les
necessitats i demandes ciutadanes així com dels criteris professionals i institucionals en la matèria i
les prioritats identificades en el marc de la política cultural i altres a Vilafranca. Conscients que moltes
de les propostes que aquí es fan ja les duu a terme la biblioteca actual, però amb la voluntat de definir
la globalitat de la proposta en el marc del Pla de biblioteques i de lectura pública, la futura biblioteca
ha de perseguir els següents objectius:
 Ser un referent cultural de proximitat i innovador de Vilafranca prioritzant la seva tasca
centrada en el foment de la lectura.
 Ser un equipament multisectorial ben obert a totes les possibilitats que conflueixen en el ser
humà: difusió de la literatura, l’assaig, la filosofia, la política, la ciència, el coneixement, el
pensament, la història, la memòria, la música, el cinema, les arts visuals, les arts escèniques,
l’artesania, el lleure, l’oci i tants altres, amb gran diversitat de formats i suports (llibres, llibres
electrònics, discos, vídeos, premsa, revistes, ofimàtica, etc.).
 Ser un referent social de la vila com a espai de trobada, socialització, primers contactes,
intercanvi i cohesió de la comunitat, per al conjunt de la població sigui quin sigui el seu origen,
edat, gènere, professió, afecció, etc.
 Ser un centre estratègic en la planificació urbana de la vila.

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

51

4.2 La base del nou model sistema bibliotecari a Vilafranca
La base d’aquest Pla es centra primer en identificar els serveis bibliotecaris que necessita Vilafranca,
concretant després les necessitats en els seus espais.
Les activitats que es duran a terme en el nou espai bibliotecari, en el marc del sistema bibliotecari i
de lectura pública de Vilafranca respondran a la mateixa filosofia que actualment defineix els
BiblioLab o els espais de co-creació, és a dir, tindran com a finalitat oferir l’accés al coneixement a
través de l’experimentació i de metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert
a la ciutadania. La nova biblioteca no es pot quedar amb el seu paper tradicional, com ha fet fins ara,
sinó que s’ha d’adaptar als nous temps i al nou entorn social.
La futura biblioteca, per tant, haurà de ser un espai on la innovació, en el sentit ampli, impregni tots
els seus serveis, remetent-nos a la investigació, a la recerca i a les noves possibilitats creatives,
lligades alhora a les polítiques culturals municipals.
I si es fa aquest pas endavant, també s’incrementarà el valor social de la biblioteca pública, un altre
aspecte molt important a tenir en compte, ja que en obrir el seu enfocament, erigint-se com a agent
actiu que treballa i investiga en les noves formes de producció de coneixement i informació, tot
acompanyant els seus usuaris en l’adaptació als canvis que es produeixen, esdevindrà realment la
biblioteca que Vilafranca i la comarca necessiten.

El model general de servei
 Incrementar la disponibilitat de llibre electrònic a la biblioteca i d’altres formats digitals, no
com a factor de substitució del llibre convencional en paper sinó com a estratègia susceptible
d’atraure nous públics a la biblioteca.
 Tenir un personal bibliotecari encara més polivalent o diversificat en les seves funcions dins
i fora la biblioteca, amb vocació de servei cap al conjunt de la comunitat.
 Contribuir, conjuntament amb altres agents i equipaments que programen a Vilafranca, a la
racionalització dels horaris, d’acord amb la tendència general a avançar els horaris de les
activitats públiques, facilitant així la conciliació familiar.
 Saber treballar tant des de la presencialitat i la proximitat com des de la virtualitat i la
distància.
 Fomentar l’oralitat, tant en etapes infantils com en adultes, com a forma de difusió de
continguts literaris i del coneixement, així com a espai d’intercanvi i comunicació entre les
persones.
 Fomentar la creació i la generació de coneixement. La biblioteca, tradicionalment un espai
de difusió, ha de potenciar també l’aspecte creatiu, tant individual com col·lectiu, sobretot
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l’escriptura en la literatura, el dibuix en la il·lustració o el còmic, la recerca en el sector del
patrimoni i la memòria, la investigació amateur en la ciència, etc. Podria jugar la funció de
Fab Lab pública i espai de co-creació.
 Ser una biblioteca flexible i adaptable als canvis que es puguin donar en el futur, en totes les
seves vessants: els serveis, els espais, els continguts, el personal, etc.
 Tenir una sensibilitat especial, així com els serveis i els espais adients, cap a les franges d’edat
més difícils d’atraure com l’adolescència i la primera joventut.
 Millorar la comunicació interna i externa dels serveis i de les activitats que s’ofereixen a la
ciutadania (portal web, xarxes socials, Internet, agenda, mitjans de comunicació
convencionals, ...).
 Apostar a fons per les xarxes socials com element comunicatiu mantenint sempre algú a
l’equip que les impulsa.
 Buscar formats de comunicació per fer arribar la lectura al públic jove (bloguers, booktubers,
...).
 Fer extensible el nou model de servei a tota la població de la comarca de l’Alt Penedès, fent
especial incidència en els municipis petits amb servei bibliotecari mòbil.
La biblioteca i la lectura pública
Més enllà dels serveis permanents, la biblioteca duu a terme un programa d’activitats per
desenvolupar la seva funció i assolir els seus objectius. En aquest sentit, i sense voluntat
d’exhaustivitat -donat que és la part de la biblioteca que més ha d’anar canviant cada any segons
resultats i noves propostes-, es proposa:
 Fer activitats de difusió de la lectura i el coneixement en diferents espais de Vilafranca per
acostar-la més fàcilment a la ciutadania.
 Fer itineraris literaris per Vilafranca i entorn comarcal.
 Fer un festival literari de Vilafranca (biblioteca, Claustre de St. Francesc, altres).
 Incloure creador/es literari/es en els intercanvis amb les ciutats agermanades.
 Mantenir els clubs de lectura com a espai de socialització de la lectura.
 Crear clubs de lectura on line.
 Pensar específicament en un club de lectura per a adolescents i joves. Ha de tenir un major
grau d’autogestió i ha de ser impulsat per joves. Pot estar vinculat a la biblioteca, als instituts,
a entitats juvenils o a altres espais per a joves que es creïn a la vila.
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 Crear un programa de lectura a domicili per a persones amb dificultats per accedir a l’espai
bibliotecari i basat en les aportacions de persones voluntàries formant part d’alguna
associació o estructura de voluntariat.
 Buscar nous formats que siguin atraients en la presentació d’un llibre, com per exemple el
book-trailer on els estímuls són més potents per part del receptor.
 Organitzar fires de llibres nous i d’intercanvi de segona mà (com la que s’organitza des de fa
12 anys per Sant Jordi), conjuntament amb els agents del sector.
La col·laboració i el treball en xarxa, vitals en clau de territori
La nova biblioteca ha de continuar i incrementar els seus vincles de col·laboració amb altres
biblioteques i agents del sector cultural en el marc de la vila i l’àmbit comarcal. Això inclou els
equipaments culturals públics (Vinseum, Teatre, Escorxador, Arxiu, Escola de Música, Arsenal, etc.) i
altres, les entitats de tot tipus, començant per les culturals però també totes les altres i els agents
privats tant del sector cultural com altres. Així, aquesta feina amb el sector ha de:
 Seguir, i incrementar si cal, el treball conjunt amb la resta de programes i equipaments
públics, privats i associatius de la ciutat i l’àmbit comarcal, ja sigui de manera puntual, ja sigui
fent projectes conjunts.
 Coordinar-se amb els altres agents pels aspectes més institucionals, la programació, el
calendari i el pressupost. Caldria evitar o reduir el solapament d’activitats. La biblioteca
podria ser l’ens que convoqui els agents i coordini els calendaris.
 Seguir donant suport a les llibreries i entitats de Vilafranca que organitzen activitats de
promoció del llibre i la lectura i de foment de l’escriptura.
 Seguir afavorint i incentivant els clubs de lectura en coordinació amb autor/es, entitats i
llibreries locals.
 Seguir donant suport a les iniciatives que fomenten les escoles o tallers d’escriptura.
 Coordinar-se amb el Servei de Joventut per assegurar que les sales d’estudi actuals són
suficients en espai, horaris i prestacions pels estudiants de Vilafranca. Complementàriament,
contemplar la conveniència de fer, molt puntualment, la funció de sala d’estudis en períodes
d’exàmens, allargant, si cal, l’horari.
El contingut, la base de la nova proposta
La nova biblioteca ha de redefinir els seus continguts, fent de l’ampliació una oportunitat per
replantejar-ho tot. Així, els continguts de la futura biblioteca de Vilafranca han de:
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 Adequar-se molt acuradament a la idiosincràsia de la població local i comarcal, evitant
adquisicions de fons estandarditzats.
 Treballar nous formats, no només el literari, sinó també la filosofia, l’assaig, la divulgació
científico-tècnica, etc.
 Seguir afavorint la difusió de creadors d’altres sectors pròxims com la il·lustració, el còmic,
etc.
 Situar a l’espai més públic i visitat la part del fons bibliotecari que té més demanda, deixant
la resta del fons en un espai més reservat.
 Establir un sistema d’intercanvi de documents amb les biblioteques de l’entorn per no repetir
documents que tenen poca demanda.
 Redefinir, enfortir i donar més visibilitat a la col·lecció d’autor/es locals. Comptar per això
amb agents locals de la literatura i les temàtiques vilafranquines.
 Redefinir, enfortir i donar més visibilitat a la col·lecció sobre la memòria local. Comptar per
això amb agents locals de la literatura vilafranquina.
 Redefinir els temes d’especialització en funció de les necessitats i demandes ciutadanes.
Apostar per la diversitat idiomàtica: català, castellà, anglès, francès, àrab i altres en funció
d’acords amb les comunitats lingüístiques locals i comarcals.
La biblioteca com a espai de cohesió social
Pocs espais com la biblioteca tenen el potencial de contribuir a la cohesió de la societat vilafranquina
i penedesenca. La biblioteca, per la seva manera de ser, és un dels primers espais d’entrada a la
societat local per part de molta gent que ha vingut d’arreu. A més, la biblioteca vetlla per acollir
persones que, per diverses circumstàncies, poden necessitar, en algun moment de la seva vida, tenir
un espai de referència a la vila. Aquestes funcions ja les fa actualment, per la qual cosa moltes de les
possibles propostes ja s’estan aplicant. Per tant la biblioteca ha de:
 Ser un espai que inviti a entrar, quedar-s’hi, preguntar, informar-se, parlar amb al gent, etc.
Això ho facilita l’espai, l’ambient que s’hi respira, les i els professionals, els serveis, els horaris,
la gratuïtat, etc.
 Coordinar-se amb Serveis Socials municipals (i també altres regidories o serveis públics,
privats i associatius, si es dóna el cas) per treballar conjuntament aquelles situacions de
persones o grups que ho requereixen.
 Treballar la cultura de proximitat, sobretot quan a Vilafranca no hi ha centres d’aquest tipus.
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 Ser especialment sensibles als col·lectius i a les famílies més vulnerables (socialment,
econòmicament, educativament, ...).
 Ser especialment sensibles a situacions de la vida en les que les persones poden necessitar
tenir un espai de referència: soledat, tenir fills, malalties, empobriment, etc.
 Buscar nous públics per a la cultura, aquella gent que li costa ser usuària d’altres espais i
formats però que a la biblioteca pot trobar més facilitats, interessos o motivacions.
 Incorporar la formació d’adults a la dinàmica de la biblioteca.
 Fer formació en competències digitals per a totes les edats per reduir l’esquerda o fractura
digital existent.
El centre educatiu, un agent privilegiat per fomentar el llibre i la lectura
Segurament, amb la biblioteca i, en un altre ordre de responsabilitat, la família, és a l’escola i a
l’institut on hi ha una major sensibilitat i capacitat per a difondre el gust per a la lectura i pel
coneixement. Aquesta funció de donar suport a les biblioteques en centres educatius ja la fa
actualment la biblioteca pública, per la qual cosa moltes de les possibles propostes ja s’estan aplicant.
En aquest sentit, la biblioteca, en diàleg estret amb els centres educatius, ha de:
 Treballar molt estretament amb els equips docents dels centres educatius per donar a
conèixer l’equipament, els serveis, el funcionament, les/els professionals, etc.
 Donar suport documental i altres a les i als mestres de les escoles i al professorat dels instituts
de Vilafranca i àmbit territorial d’incidència, atenent molt especialment les escoles de
municipis que no disposen de biblioteca.
 Fomentar la formació i el reciclatge de mestres (motivació a la lectura, domini de la lectura
en veu alta, creació literària, etc.).
 Impulsar i ajudar els centres educatius a actualitzar les lectures obligatòries i les
recomanades.
 Donar suport als centres educatius en l’àmbit de les biblioteques escolars, aportant
coneixement, criteri, consells i, si cal, recursos puntuals.
 Fomentar especialment els espais i fons per a infants, adolescents i joves a les biblioteques
dels centres formatius.
 Fomentar i col·laborar en la creació d’un banc de recursos al servei de la comunitat educativa,
altres institucions i les famílies (guies de lectura, guies de músiques, guies de pel·lícules,
directoris d’espais i professionals ...).
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 Seguir promovent “La maleta de la Zum Zum” com a caixa pedagògica que pugui “visitar”, en
coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics, les escoles per fomentar la lectura.
 Generar una maleta pedagògica adaptada a les edats adolescents, pels instituts.
 Incorporar les AMPAs a la dinàmica de la biblioteca, establint acords de col·laboració.
 Fomentar la formació de mares i pares com a transmissor/es de coneixement i passió per la
lectura a les seves filles i fills.
 Incorporar la biblioteca pública al Seminari de biblioteques escolars de centres públics del
Penedès.

La biblioteca i el foment de la memòria local
Un dels rols que s’encarrega a la biblioteca és la preservació de la memòria del municipi i de la
comarca, a través de la col·lecció local. En aquest tema la biblioteca conviu amb altres agents de la
vila: arxiu, Vinseum, Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), etc. Així la memòria té una dimensió
històrica i una territorial que abasta tot el Penedès. Aquesta funció territorial s’accentua en el cas
dels municipis de la comarca que no tenen biblioteca pròpia. La biblioteca pot desplegar una funció
pedagògica i de difusió amb elements didàctics i d’accessibilitat al costat d’aquests altres agents. En
aquest sentit, en la seva funció com a espai de memòria local, la biblioteca ha de:
 Col·laborar amb l’arxiu, el museu, l’IEP, entitats i altres institucions per tal d’abordar temes
conjuntament, compartir recursos, estimular públics, ...
 Crear una comissió de memòria local entre tots els agents i persones expertes de la població.
 Mantenir i potenciar la política proactiva d’adquisició, preservació, digitalització i difusió de
fons documentals, establint línies de treball, prioritats o especialitzacions, etc., coordinantla i contrastant-la amb la comissió de memòria local.
 Incloure totes les dimensions de la memòria local: històrica, institucional, social, associativa,
econòmica, literària, festiva, científica, etc.
 Generar activitats de difusió de la memòria local: conferències, exposicions, visites, itineraris,
webs, publicacions, jocs, etc.
 Fer algunes d’aquestes activitats a l’espai públic (places i carrers) per donar més presència
ciutadana a la memòria local.
 Donar suport i promoure la recerca professional i amateur sobre la memòria local.
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 Compartir el catàleg (fons local i banc de recursos) amb els altres agents del territori que
aborden temes de memòria: Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès que inclou l’Arxiu de Vilafranca,
Centre de documentació del Vinseum, Institut d’Estudis Penedesencs, Arxiu eclesiàstic, etc.
 Digitalitzar els fons locals per fer-los més accessibles.
 Elaborar una maleta pedagògica que fomenti la memòria local a partir de documents i llibres,
perquè arribi a infants, adolescents i joves dels centres educatius. Cal fer-ho coordinadament
amb els altres agents del patrimoni i la memòria de la vila.
 Ser especialment sensibles a la memòria oral i visual amb els seus suports d’enregistrament
corresponents.
 Donar més visibilitat i accessibilitat espacial i funcional al fons de memòria local.
 Garantir les condicions òptimes de conservació del fons de memòria local.
 Mantenir el perfil professional d’especialista en memòria local.

El personal: nous perfils per a una nova biblioteca
Si la funció general i els serveis de la biblioteca evolucionen, el perfil i les funcions del personal que
hi treballa també canvien. Així, el personal de la biblioteca ha de:
 Tenir perfils variats, amb especialitzacions (treball social, educació, memòria local, art,
cultura tradicional i popular, informàtica...) i diversitat de professionals, amb personal
assegurant el correcte funcionament dels fons documentals i la correcta dinamització de
l’equipament.
 Ser flexibles i adaptables a les necessitats de cada moment. Caldrà saber desenvolupar
diferents funcions segons el moment.
 Haurà de col·laborar estretament amb altres professionals i equipaments culturals del
conjunt del territori d’incidència.

Els nous espais i recursos per a nous serveis bibliotecaris
Els nous serveis que configuren una biblioteca avui en dia defineixen una tipologia d’espais
determinats, evitant que sigui l’adequació a aquests la que acaba condicionant els serveis. En aquest
sentit, un espai nou o renovat permet definir millor aquests espais, la seva ubicació, distribució,
adequació i dotació. Més enllà de la seva funcionalitat, cal que l’espai sigui acollidor, dins aquest
model de biblioteca com a espai de convivència de la comunitat. Així, la futura biblioteca de
Vilafranca hauria de:
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 Ser oberta en els espais interiors i exteriors, reflex del seu caràcter obert com a servei,
facilitant l’accés, invitant a entrar-hi, afavorint la circulació interior de les persones,
potenciant la sensació de comoditat, de lliure elecció dels espais i serveis, ...
 Tenir espais exteriors fàcilment incorporables a les dinàmiques de l’edifici: vestíbuls, pati,
jardí, terrassa, plaça, etc. on poder dur a terme activitats més informals o que vulguin atraure
públics diferents.
 Poder treballar a i amb altres espais de la vila, irradiant la seva presència sobre tots els barris
de la ciutat, conformant una xarxa d’espais d’interès, vincle o connexió bibliotecari. Alguns
d’aquests espais poden ser fixes i altres puntuals com la piscina a l’estiu o els mercats
municipals tot l’any.
 Tenir un espai de cafè pensat com un espai propi i viu de la biblioteca, on poder llegir
(recordaria els bistrot francesos), mantenir un debat (recordaria els cafès-tertúlia o els
ateneus) i treballar en grup (recordaria els bars de les facultats universitàries).
 Disposar de sales de treball en grup, aïllades acústicament de la resta d’espais i dotades de
mitjans audiovisuals o de connexions per posar-ne.
 Generar un espai informal de lectura i relax (tipus chill out), amb les butaques corresponents.
Es pot contemplar que sigui espai lliure de mòbils (amb inhibidor d’ones?).
 Tenir espais o aules per a formació informacional i altres amb la dotació tecnològica
corresponent (wifi, ofimàtica, dispositius, ...).
 Disposar d’espais polivalents, modulables i flexibles per a activitats de lleure i difusió.
 Establir un espai pel servei d’autopréstec.
 Establir, amb els requisits tècnics corresponents, un servei de préstec fora dels horaris
establerts.
 Unificar els cercadors amb altres xarxes bibliotecàries (catàleg únic).
 Disposar de la tecnologia suficient per fer videoconferències.
 Disposar de PCs portàtils o tauletes per a poder oferir formació en noves tecnologies (TIC).
 Realitzar visites lúdiques o teatralitzades per donar a conèixer la totalitat dels espais,
sobretot a persones que només utilitzen una petita part de la biblioteca.

Els horaris

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

59

Tot i que l’horari actual de la biblioteca és l’adequat pels serveis que presta i ja contempla una
ampliació flexible en la mesura que algunes de les activitats ho requereixen, caldria contemplar la
seva possible ampliació.
En períodes d’exàmens del col·lectiu estudiant les sales d’estudi del municipi ja cobreixen les
necessitats ampliant la seva oferta horària.
De setembre a juny ofereix 42,5 hores setmanals d’obertura repartides entre els matins de dimarts
a dissabte (de 10 a 13.30 hores) i les tardes de dilluns a divendres (de 15.30 a 20.30 hores). A l’estiu
l’horari es redueix a 25 hores setmanals, sent: de dilluns a dijous de 15 a 20.30 hores i divendres de
9 a 14 hores.
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5. CONCLUSIONS

5.1 Un nou servei bibliotecari per a Vilafranca
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.

El Mapa de Lectura Pública de Catalunya (2014: Acord Govern GOV/107/2014 de 15 de juliol)
estableix que Vilafranca del Penedès ha de tenir un Sistema Bibliotecari Local (2.982 m2) format per:
-

Una Biblioteca Central Comarcal (2.232m2) o Biblioteca Central Urbana (2.232 m2)

-

Una Biblioteca Local de Proximitat (750m2)

Es pot assolir l’estàndard de superfície bibliotecària establert pel Mapa de Lectura Pública de
Catalunya, bàsicament a partir de tres opcions:
Opció A: Ampliar la Biblioteca Torras i Bages amb l’edificació de la finca limítrof.
En aquest cas es passaria dels 948 m2 actuals de la Biblioteca Torras y Bages més 1.540m2
d’ampliació, als 2.488 m2. Restarien construir, respecte de l’estàndard del MLPC, 500m2
d’espai bibliotecari.
Opció B: Construir una nova biblioteca en un nou espai de la ciutat, mantenint la Biblioteca Torras
i Bages
En aquest cas es tractaria de construir una Biblioteca Central Comarcal (2.232m2) que
sumada a l’actual Biblioteca Torras i Bages (948m2) permetria assolir els estàndards de
superfície bibliotecària del MLPC
Opció C: 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.
En aquest cas se sumarien als 2.448m2 de l’actual Biblioteca Torras y Bages i la seva ampliació
(Opció A), els 750m2 d’una Biblioteca Local de Proximitat construïda en un nou espai de la
ciutat, amb un total de 3.298m2, assolint amb escreix els estàndards de superfície
bibliotecària del MLPC.
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5.2 Una Comissió de lectura pública de Vilafranca
La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, en el seu article 38 defineix les
Comissions de lectura públic:
- 1 En cada comarca i en cada municipi que compta amb una biblioteca central urbana hi ha una
comissió de lectura pública.
- 2 La determinació de la composició i el règim de funcionament de les comissions de lectura pública
correspon al consell comarcal o a l'ajuntament respectius. En tot cas, les comissions d'àmbit comarcal
són presidides per un representant del consell comarcal i les d'àmbit local per un representant de
l'ajuntament, i n'ha de formar part el director de la biblioteca central comarcal o de la biblioteca
central urbana, respectivament.
- 3 Les comissions de lectura pública tenen per funcions:
a) Col·laborar amb la biblioteca central corresponent en el compliment de les seves comeses.
b) Analitzar les necessitats d'equipaments o de serveis de la comarca o el municipi respectius.
c) Programar activitats de promoció i estímul de l'ús de les biblioteques.
d) Coordinar l'actuació de les biblioteques públiques i escolars.
e) Qualsevol altra que els assignin el consell comarcal o l'ajuntament corresponents.
A Vilafranca la Comissió de lectura pública vol ser un espai de reflexió, diàleg i debat al voltant de la
lectura i el coneixement, en el marc del Pla de biblioteques i de lectura pública. Una de les seves
funcions serà la de vetllar per l’aplicació, el desenvolupament i la difusió pública d’aquest Pla,
marcant-se uns indicadors i un calendari a tal fi. Hauran de presentar els seus resultats al conjunt de
les institucions i la ciutadania vilafranquines. També hauran d’anar actualitzant i enriquint el Pla amb
noves aportacions.
Perquè sigui realment efectiva, aquesta Comissió de lectura pública ha d’integrar els agents locals
del sector de la literatura, el coneixement, l’educació, el foment del llibre i la lectura, etc.
El seu funcionament ha de ser àgil, dinàmic i efectiu, anant més enllà de les necessàries formalitats
institucionals.

5.3 Una Comissió tècnica municipal per valorar les opcions de la futura
biblioteca de Vilafranca
A fi de poder prendre la decisió més oportuna entre les tres opcions existents al punt 5.1, es proposa
la creació d’una Comissió tècnica per valorar les diferents opcions de la futura Biblioteca. Aquesta
Comissió estarà formada per tècnics dels Serveis Municipals directament implicats (Cultura,
Urbanisme, Hisenda i Serveis a les persones), la direcció de la Biblioteca Torras i Bages i un/a
representant (arquitecta/e preferentment) de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona. Aquesta comissió elevarà el seu resultat als representants de l’Equip de Govern i dels
grups municipals.
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Annexos
Fitxa de la Biblioteca Torras i Bages

Dades de referència
Nom general de l’equipament que acull el servei: BIBLIOTECA TORRAS I BAGES
Nom del servei: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TORRAS I BAGES
Dependència orgànica: Ajuntament de Vilafranca / Diputació de Barcelona
Adreça: Plaça de l’Oli, 20 08720 – Vilafranca del Penedès
Persona de referència i càrrec: Núria del Campo Balada, directora
Dades de l’edifici
Any de construcció: 1934

Any de la darrera reforma: 2003

Any d’inici de l’activitat: 1934

Superfície total: 948 m²

Estat de l’edifici: moltes deficiències estructurals Edifici catalogat: sí
(paviment, goteres, humitats...)
Inexistents
Barreres arquitectòniques

Salvables

Impracticables

X

Dades de l’activitat
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Sector d’actuació: Cultura

Funció: Biblioteca pública

Públic majoritari: adult (25-64 anys) – jove (15-24 a) – infantil (5 a 14 a) ordenats de major a
menor ús
Horari general: 42’30 hores setmanals a l’hivern: tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h
i matins de dimarts a dissabte de 10 a 13.30h / a l’estiu es redueix l’horari a 25h/setmana: tardes
de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30h i matí de divendres de 9 a 14h
Model de gestió: la biblioteca és municipal, tot i que està a la Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona, això vol dir que hi ha responsabilitat compartida.
Recursos humans: 1 directora, 3 bibliotecaris, 5 auxiliars, 1 conserge
Pressupost: despesa total any 2015 = 504.652,81 € dels quals la Diputació aporta 300.538,53 €
i Ajuntament 204.114,28 €
Espais
Denominació

Funcions – serveis – activitats

Vestíbul

Acollida i servei de préstec

Sala de revistes

Diaris, revistes i fons de lleure / espai adaptat per a les activitats
culturals

Sala infantil

Consulta de fons, espai de lectura, internet i wi-fi /espai adaptat per
a activitats infantils

Sala internet i
audiovisuals

Internet per a adults, wi-fi, consulta de fons, audiovisuals

Sala d’adults

Consulta de fons, zona d’estudi, col·lecció local, internet, wi-fi

Altres característiques de l’equipament:
Necessitats de canvi o millora més urgents:
Cal una urgent ampliació dels espais de la biblioteca. El que més es troba a faltar és una sala
polivalent i altres espais per a nous usos on poder fer les activitats culturals i formatives sense
haver d’interrompre l’activitat normal de la biblioteca.
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Mapa de situació la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès
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Quadre resum de les aportacions de cada àmbit de la Jornada Participativa

Aquestes són les principals aportacions dels grups de debat en la Jornada participativa del Pla de
Biblioteques i de Lectura pública de Vilafranca duta a terme el 27 de maig de 2017
Incidència sobre l’aprenentatge i l’educació
La biblioteca és una eina al servei de les escoles.
La biblioteca és un espai educatiu en ell mateix.
La biblioteca és una eina de formació de continguts i instruments.
La biblioteca s’adreça a públics molt diferents (edats, col·lectius específics, formació d’adults).
Per tant cal:
- Enfortir els vincles entre la biblioteca pública i l’escola a través de professorat, tutor/es,
caps d’estudi o AMPAs.
- Formació específica del personal per treballar amb els diferents públics.
- Saber treballar a la mateixa biblioteca però també en altres espais de la ciutat.
- Treballar amb les biblioteques escolars i les aules escolars (donant suport en els treballs
de recerca i altres moments, però també amb les maletes pedagògiques).
- Treballar amb les aules d’extensió universitària.
- Incidir en la formació de mestres en la lectura i altres vinculats a la biblioteca.
- Fomentar la formació de mares i pares perquè llegeixin a filles i fills.
- Fomentar l’aprenentatge de l’escriptura.

Diàleg de la biblioteca amb els sectors de la cultura i altres de Vilafranca
La biblioteca és un equipament que manté una relació de treball amb altres espais culturals de
la ciutat: teatres, museu, espais expositius, Convent de Sant Francesc, etc.
La biblioteca també manté relacions amb els programes culturals de la ciutat que no passen
pels equipaments físics: Festa Major, cicle festiu, festivals, fires, etc.
La biblioteca estableix espais de diàleg amb altres sectors, equipaments i programes d’acció no
culturals de Vilafranca: turisme, educació, joventut, sectors socials, etc.
La biblioteca ha de relacionar-se també amb el moviment associatiu i el teixit empresarial i les
seves accions.
Finalment la biblioteca també es relaciona amb l’espai urbà de la ciutat: places carrers, etc.
Per tant cal:
- Estrènyer els vincles amb tots aquests agents. La biblioteca és un espai que, passi el
passi a la ciutat, sempre té un paper a jugar.
- Que la biblioteca ofereixi documentació, professionals expert/es, criteri de recerca,
metodologia de treball, espais de treball, etc.
- De la mateixa manera que la biblioteca contribueix a la funció socials dels altres agents,
els ha d’empènyer a donar suport a la lectura i les altres funcions que duu a terme una
biblioteca.
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El paper de la biblioteca en la cohesió social i la participació ciutadana
La biblioteca és un espai d’encontre, trobada, relació i socialització.
Per tant cal:
- Conèixer molt específicament els diferents usos dels serveis bibliotecaris per part dels
diferents públics.
- Ser especialment sensible a col·lectius més vulnerables o a situacions de vulnerabilitat
en la vida de les persones.
Desenvolupar especialment els serveis que contribueixen a la cohesió social
(hemeroteca, cursos, activitats, espai infantil, etc.)
- Enfortir el treball conjunt amb altres agents i serveis que també fomenten la cohesió
social i la participació (Serveis socials, Joventut, associacions, col·lectius, etc.).
- Pensar els nous espais bibliotecaris en clau d’espais de socialització.
- Pensar els actuals i els nous perfils professionals bibliotecaris en clau de serveis de
socialització.
- Pensar més en fer propostes (ser propositiu) que en donar respostes (ser reactiu).
- Incorporar les entitats socials a la dinàmica de la biblioteca i que hi vegin un espai de
col·laboració: incloent-les en la gestió de programes i projectes, interactuant en els
seus espais associatius, compartint objectius i actuacions, etc.
- Invitar les entitats formals a treballar amb els col·lectius informals, fomentant el
voluntariat.

Biblioteca pública i memòria local
La biblioteca és un equipament que interactua amb altres espais amb responsabilitats
compartides: arxiu, museu, Institut d’Estudis Penedesencs, ..., cadascú a la seva escala.
La biblioteca representa, com a primer pas, l’espai més accessible a la documentació històrica.
Per tant cal:
- Fer el primer pas cap a la sensibilització de la ciutadania i conceptualització sobre la
seva memòria local.
Definir amb els altres agents quin ha de ser el seu paper en la gestió de la memòria
local, creant, entre d’altres, una comissió de memòria local.
- Definir uns nivells d’accessibilitat a la documentació, anant d’un accés més restringit a
les persones expertes a un model més obert al conjunt de la ciutadania.
- Definir millor la composició, organització, funcionalitat, i divulgació del fons local.
- Cal establir un sistema de gestió general del fons local conjuntament amb l’Arxiu, el
Vinseum, l’IEP, etc.
- Difondre millor la memòria local, amb maletes pedagògiques específiques, activitats
públiques, etc.
- Digitalitzar el fons local per fer-lo més accessible.
- Redefinir la disposició en les sales del fons local.

Pla de biblioteques i lectura pública – Vilafranca del Penedès

68

La promoció de la lectura
El foment de la lectura és funció de la biblioteca, de les activitats que es fan dins i fora de la
biblioteca i de les activitats que realitzen altres agents de Vilafranca, em els seus espais o en el
conjunt de la vila.
Per tant cal:
- Estudiar i conèixer molt bé les motivacions dels diferents públics per llegir o no fer-ho.
- Identificar quines són les accions que promouen la lectura més enllà de les propostes
més formals i conegudes.
- Identificar quins són els espais més adients per promoure la lectura.
- Enfortir els programes d’activitats de foment de la lectura: festival literari, itineraris,
clubs de lectura, fires de llibres, lectura a domicili, nous formats, etc.
- Incorporar el voluntariat a la promoció de la lectura.
- Donar estabilitat i visibilitat al vincle entre les persones, entitats, empreses i altres que
fomenten la lectura i la pròpia biblioteca.
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Metodologia i crèdits
El document “Vilafranca del Penedès, Pla de biblioteques i de lectura pública 2018 – 2020” sorgeix
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que en el ple del 17 de novembre del 2015 va aprovar una
moció sobre la lectura pública i el sistema bibliotecari de Vilafranca.
Aquesta moció va donar lloc a una Comissió de Treball integrada per:
Ramon Arnabat (Grup municipal de VeC)
Núria del Campo (Directora de la Biblioteca Torras i Bages)
Montserrat Julià (Representació biblioteques comarcals)
Raimon Gusi (Regidor de Cultura)
Àngel Hom (Cap del Servei de Cultura)
Foix Ortiz (Grup de coordinació del seminari de Biblioteques Escolars de l’Alt Penedès)
Toni Sansa (Grup municipal d’ERC)
Miquel Tarrada (Grup municipal del PPC)
Isabel Tellez (Grup municipal de la CUP)
Rosa Vidal (Assessora LIC del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès)
El grup de treball va rebre el suport conceptual i econòmic de la Gerència de Serveis de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona.
En un segon moment la Comissió de treball va obrir un procés participatiu a la ciutadania i els agents
especialitzats en el llibre, la lectura i les biblioteques de Vilafranca del Penedès. En aquest procés
varen participar:
Javier Sánchez Suñé
Patro Recober
Ramon Nadal
Montse Ibáñez
Jordi Ribas
Jordi Romeu Querol
Conchi Hito
Jordina Biosca
Josep Ma Verge Vallès
Asma Harti
Valeri Laguna Cano
Dolors Peñafiel
Gerard Arbues
Joan Solé Bordas
Mireia Dominguez
Eva Delriu
Carme Mulet
Carme Tamarit Grueso
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Cristina Sàenz
David Monteagudo
Josep Mª Tobella
Pep Garcia
Carmel Carrillo
Elvira Mestres
Dani Sancho
Jordina Escala
Montserrat Cantí
Josep Sala Mañé
Tània Pablo
Anna Pujadó
Marcel Martinez
Tània Lazi
Jordi Ruiz
Ester Rodriguez
Josep Maria Feliu

La coordinació i redacció de l’informe ha sigut duta a terme per David Roselló, director de Nexe
Cultural SL.

gener de 2018
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