Servei de Biblioteques de la Diputació
de Girona
Memòria 2019-2020

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona (SBDG) està format per un equip
de professionals amb la missió de contribuir al desenvolupament de les biblioteques
públiques de la província de Girona.
Aquesta missió es concreta en :


L'assessorament i la col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment
dels equipaments i serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats
específiques municipals.



El suport metodològic i tècnic a les biblioteques públiques pel que fa a innovació, disseny
i prestació de serveis de qualitat.



La creació de mecanismes i eines per potenciar i facilitar la cooperació entre les
biblioteques per fer més rendibles els recursos públics.

Les línies estratègiques del Servei, marcades pel darrer Pla Estratègic, es concreten en:


Consolidar la xarxa de biblioteques de la província de Girona



Ajustar el model de gestió del Servei a les demandes de l'entorn



Innovar en la creació i millora de nous serveis



Ser un referent en matèria de suport bibliotecari en el territori

El SBDG desenvolupa aquestes funcions en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de
Catalunya1 i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de
1

LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
[https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=86277]

Lectura Pública de Catalunya2. El Servei exerceix les competències d’ambdues administracions
amb personal de cadascuna d’elles:
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El SBDG està estructurat en dues seccions:



Secció d’administració i serveis als ajuntaments: per a tot allò que fa referència als
projectes de noves biblioteques
Secció de coordinació i serveis a les biblioteques: per a tot allò que fa referència al suport
a les biblioteques en funcionament.

1. NOVES BIBLIOTEQUES
La integració de biblioteques en el Sistema de Lectura Pública requereix que les noves
construccions de biblioteques de municipis amb una població superior a 3.000 habitants
compleixin amb els requeriments i els estàndards establerts pel Govern de la Generalitat4.
Actualment, totes les biblioteques de municipis amb una població superior a 3.000 habitants
tenen biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública. Els municipis amb més de 30.000
habitants han de comptar amb més d’una biblioteca, establint, així, una xarxa urbana municipal
de biblioteques. A banda de la ciutat de Girona, les altres ciutats de la demarcació amb més de
30.000 habitants (Blanes, Figueres Lloret, Olot i Salt) encara no compten amb una xarxa urbana
municipal.

2

DECRET 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
[https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=186917]
3
Una de les dues places no està ocupada actualment ja que la seva titular està ocupant un altre lloc de treball fora
d’aquest Servei des del setembre del 2019.
4
Mapa de la lectura pública de Catalunya (darrera actualització, 2014)
[https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/planificaciobib/mapa-lectura-publica/documents/MLPC_2014.pdf]
Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008)
[https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/planificaciobib/mapa-lectura-publica/documents/estandards_cat.pdf]

Pel que fa als municipis amb una població inferior a 3.000 habitants, la Diputació manté una
Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)5 en la que integra les biblioteques, o sales de lectura,
que compleixen amb els requeriments establerts a les bases reguladores.
Algunes d’aquestes biblioteques, un cop comprovada la consolidació del servei, són proposades
a la Generalitat per integrar-se en el Sistema de Lectura Pública.
Les principals tasques referents a aquest apartat han estat les següents:

1.1

Assessoraments en projectes arquitectònics i de mobiliari
2019
2020
Nombre de projectes
3
1
Projectes de les biblioteques: Llançà, L’Escala, Santa Cristina d’Aro L’Estartit

1.2

Xarxa PIL

Integracions de PIL al Sistema de Lectura Pública (SLPC), amb l’anàlisi del fons, esporga i
localització del fons al catàleg Millennium.
2019
Aula de Lectura Municipal de Sant Julià de
Ramis (2/05/2019)
Biblioteca Anna Nadal i Serra de Riudellots
de la Selva (1/10/2019)

2020
Biblioteca Colldegria de la Cellera
(9/12/2020)
Biblioteca Municipal de Pals (1/01/2021)

2. TASQUES I PROJECTES
1.1

Adquisició, tractament i enviament de fons

1.1.1 Programa ADG
El programa ADG inclou l’adquisició de fons de manteniment de les col·leccions
bàsiques i lots fundacionals de les biblioteques públiques, de les PIL i del mateix Servei,
així com els concursos d’adquisició de subscripcions a publicacions periòdiques en
paper per a les biblioteques.
Dades del 20196:
Adquisició de llibres i documents audiovisuals
o
5

Pressupost : 397.000 euros (326.118 per a llibres i 70.882 per a audiovisuals)

[http://www.ddgi.cat/web/servei/2539/xarxa-de-punts-d-informacio-i-lectura-xpil]
No hi ha dades referents al 2020 perquè els terminis i gestió d’un nou concurs de subministrament ha endarrerit
l’inici de les compres al 2021.
6

o

Quantitat de documents adquirits : 16.300 llibres i 4.725 audiovisuals

Subscripcions a diaris i revistes
o
o

Pressupost revistes: 176.703,18
Pressupost diaris: 48.986,34

1.1.2 Gestió del SAB
El Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB) és un programa de la Generalitat de Catalunya
d'ajuts a la producció editorial en català. Des del Servei de Biblioteques gestionem la
recepció de les comandes de les biblioteques i en fem la distribució.
Recepció i
distribució de les
comandes:
Preparació i gestió
dels enviaments:

2019
26.961 documents tractats

2020
32.069 documents tractats

3 enviaments, a 59
biblioteques cadascun, amb
un total de 460 caixes

2 enviaments, a 57
biblioteques cadascun, amb
un total de 722 caixes

1.1.3 Gestió de donatius, obsolets i duplicats
Donem suport a les biblioteques en la gestió de les donacions de particulars. Cedim els
llibres que procedeixen d’aquestes donacions que no són d’interès per a les biblioteques
a entitats sense ànim de lucre amb les quals tenim convenis. Ajudem les biblioteques a
redistribuir els llibres que tenen duplicats i que poden ser d’interès per a altres
biblioteques. Fem d’intermediaris entre les biblioteques i la Central de Préstec de la
Generalitat de Catalunya, receptora de fons obsolets.
Donacions de particulars:
Caixes derivades a
Connexió Papyrus i
Taberna Libraria:
Duplicats:
Nombre de llibres
distribuïts d’altres
procedències:
Central de Préstec:

2019
216 caixes revisades, que
corresponen a uns 7.000
documents
153

2020
98 caixes revisades, que
corresponen a uns 3.000
documents
82

1.183 documents
redistribuïts
2.073

797 documents
redistribuïts
788

160 caixes rebudes

200 caixes rebudes

1.1.4 Catalogació
Donem suport a la catalogació de fons, prioritàriament a biblioteques on segons el mapa
de lectura pública no els correspon un bibliotecari i tenen com a responsable una
persona tècnica auxiliar. En aquest sentit, cataloguem els fons adquirits amb pressupost
municipal.
També a les biblioteques que per algun motiu especial (trasllat a un nou equipament,
fons especials, sobrecàrrega puntual de feina) no poden assumir la catalogació del fons.
2019
Nombre total de
documents
catalogats:
Catalogats
documents de les
biblioteques
següents:

2020

1.064

654

Sant Gregori, Garriguella, Vilobí
d'Onyar, Bescanó, Ribes de
Freser, Begur, Riudellots de la
Selva, Salt, Banyoles i la Bisbal
d'Empordà

Bescanó, Campdevànol, Begur,
Sant Gregori, Anglès, Maçanet
de la Selva, Vilobí d'Onyar, Sant
Joan de les Abadesses i el SAB

1.1.5 Suport a les esporgades
Oferim suport a l'esporga i revisió de fons i assessorem els ajuntaments en el procés de
desafectació. Aquest servei es fa a requeriment de la biblioteca. S'inicia amb l'estudi del
fons a partir de llistats als quals s’apliquen els paràmetres següents: any d'edició i
nombre de préstecs; tenint en compte la ràtio de documents per habitant i el que
determina el mapa de lectura pública de Catalunya (MLPC). El procés d'esporga es fa
amb el vistiplau del personal de la biblioteca que hi és sempre present quan es retiren
els documents de la biblioteca. Un cop donats de baixa s'elabora un nou informe amb
la situació actual del fons de la biblioteca.

Biblioteques
esporgades:

1.2

2019
Bescanó, Riudellots de la
Selva i Tossa de Mar.

2020
Fornells de la Selva, Pals i la Cellera de
Ter
Suport a l’esporgada de la biblioteca
dels Serveis Territorials de Cultura

Formació del personal

1.2.1 Formació del nou personal
Formació al nou personal que s’incorpora a les biblioteques en les eines de gestió i
comunicació (programari de gestió de transaccions de préstec (Millennium), programari
de gestió de transaccions de préstec per a PIL (Micro-bi), portal de comunicació
(Extranet), i la pàgina web).

Millennium
mòdul
catalogació

Millennium
mòdul
circulació:

2019
9 persones, en una sessió conjunta
amb personal de diferents biblioteques

2020
9 persones, en una sessió
conjunta amb personal de les
diferents biblioteques de Castelló
d'Empúries, Salt, Pals, La Cellera
de Ter, Mont-ras i del Servei de
Biblioteques

Millennium mòdul circulació: 19
persones de les biblioteques de Sant
Julià de Ramis, Banyoles, Quart,
Bescanó, Santa Coloma de Farners,
Riudellots de la Selva, Vidreres, Celrà,
Sarrià i Girona Antònia Adroher

Micro-bi:

1 persona de la biblioteca de
Fornells, 1 persona de la
biblioteca d’Amer

1.2.2 Formació continuada
Formació gestionada pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona amb cursos
generals i d’altres específics d’interès per als grups de treball (CLER i LIC).

Nombre de cursos:
Hores de formació:
Participants:
Cursos:

2019
2020
9
7
62
27
291 196
o Sessió formativa sobre la web bibgirona (Diputació)
o Eines digitals (Diputació)
o 4 laboratoris creatius sobre àlbum il·lustrat (Diputació)
o Taller de traducció comparada (Diputació)

Formació generalista dirigida a totes les biblioteques, subvencionada pel Pla de
Formació del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
2019
Nombre de
cursos:
Hores de
formació:
Participants:
Cursos:

2020

9

4

109

30

269
97
o Atenció a les persones amb
o Presentació sobre
discapacitat a les biblioteques
laboratoris de lectura
o Innovació davant tradició: el llibre
(Generalitat)
il·lustrat infantil
o Prescripció científica
o Dinamitzar la poesia infantil i juvenil a
(Generalitat)
les biblioteques

o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compartint mirades, creant
conjuntament clubs de lectura i
tallers literaris
El moviment Maker : com la
biblioteca pot donar resposta a la
filosofia DIY a través dels
makerspaces
Biblioteques escolars per a
bibliotecaris
Selecció, recomanació i promoció de
literatura i assaig en l’atenció del
servei de biblioteca pública
Presentació de la plataforma eBiblioCat
Eines i estratègies per a la millora de
la convivència a les biblioteques
Prescripció científica a la biblioteca
pública
Eines per desenvolupar processos
participatius a les biblioteques
Reglament europeu de protecció de
dades
Accessibilitat per a biblioteques
públiques
La literatura infantil i juvenil: una
finestra al món
Propietat intel·lectual, dret a l’honor i
a la imatge
Procés d’implementació de les RDA
La nova web de bibgirona

o

o

Com crear un projecte
de biblioteca social
(Generalitat)
Biblioteques inclusives
(Generalitat)

1.2.3 Assessorament als municipis en preparació del procés selectiu de llocs
de treball i participació en els tribunals
2019
Participació en
tribunals
Nombre de
tribunals:
Ajuntaments

Assessorament en
processos selectius

2020

13

14

Girona, Riudarenes, Lloret de
Mar, Hostalric, Vilobí d’Onyar,
Vidreres, Sarrià de Ter,
Argelaguer, Calonge, Castelló
d’Empúries, Llagostera i Sils

Tossa de Mar (2); Llagostera; la
Cellera de Ter; Amer;
Garriguella; Figueres; Girona;
Breda; Palafrugell; la Bisbal;
Palamós; Lloret de Mar;
Maçanet de la Selva

Nombre de
tribunals:
Ajuntaments

1.3

21

21

Hostalric, Sils, Breda, Llagostera,
Calonge-Sant Antoni, Garriguella,
Puigcerdà, Vidreres, Sarrià de
Ter, Vilobí, Argelaguer, Maçanet
de la Selva, Santa Coloma de
Farners, La Cellera de Ter, Tossa
de Mar, La Bisbal d’Empordà,
Sant Joan les Fonts, Palafrugell,
Porqueres, Castelló d’Empúries i
Sant Gregori.

Tossa de Mar; Llagostera; la
Cellera de Ter; Amer;
Garriguella; Figueres; Girona;
Breda; Palafrugell; la Bisbal;
Palamós; Lloret de Mar;
Maçanet de la Selva, Sant Feliu
de Guíxols; Sant Joan les Fonts;
Castell d’Aro; Santa Cristina
d’Aro; Sant Jaume de Llierca;
Sant Gregori; Campllong;
l’Estartit.

Foment de la lectura

1.3.1 CLER
Bibliotecaris especialitzats en literatura infantil i juvenil de les comarques gironines que
treballen en equip per realitzar la prescripció lectora a través de tres guies generals i
una guia temàtica al llarg l'any. Aquestes guies es distribueixen a totes les biblioteques,
escoles i llibreries i també es poden trobar en línia.
o

o
o
o

o

Membres: 24 biblioteques coordinades pel Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona: Girona (Carles Rahola, Just M. Casero, Ernest Lluch, Salvador Allende i
Antònia Adroher), Salt (Iu Bohigas), Sarrià, Llagostera, Santa Coloma de Farners, les
Planes d’Hostoles, Anglès, Palafrugell, Calonge, Olot, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols,
Porqueres, Vidreres, Sant Julià de Ramis, Roses, Cassà de la Selva, Palamós, Begur i
Castelló d’Empúries.
Reunions: 7 (2019) i 8 (2020
Guies: 4
Premis literaris: concurs de literatura infantil i juvenil en el marc de Sant Jordi. Es
proposa un tema per fer un conte i hi ha tres categories segons les edats. El dia de
l’entrega de premis cada biblioteca atorga un diploma a tots els participants i es fa
entrega d’un lot de llibres al primer de cada categoria. Hi participen 12 biblioteques.
Concurs portades CLER: concurs obert als batxillerats artístics per a les portades
d'hivern i tardor. S’entreguen dos premis, un per la portada de la guia CLER d’estiu
i un per la de Nadal. Cada premi consisteix en un lot de llibres.

1.3.2 LIC (Llibres i companyia)
Grup de treball de bibliotecaris especialitzats en clubs de lectura d'adults de
biblioteques públiques de les comarques gironines. Creat al 2008 amb la triple finalitat
de fer visible la feina, compartir recursos i oferir formació professional en temes literaris
i d'animació a la lectura. Proposar activitats formatives relacionades amb els clubs de
lectura d’adults.

2019

2020

Nombre de
reunions
Nombre d'articles
publicats al bloc
(ressenyes i
passatemps)
Iniciatives de l'any:

1

1

8

13

Entrevistes de
petit format al 7
de saber

5



Un llibre, un destí: es tria una
novel·la relacionada amb una
localitat, es fa una gran
trobada de clubs de lectura
amb rutes literàries i tota
mena
d’activitats paral·leles.
1a edició: "El fill de l'italià",
amb Rafel Nadal 16 de
novembre de 2019 – (Caldes
de Malavella. 200 lectors
implicats i 16 biblioteques
inscrites




Retrats de tinta (St. Jordi)
Calendari d’advent
(desembre)

9 (Carme Martí, Montserrat
Medalla, Maria Aladern, Vicenç
Llorca, Victor Küppers, Carlota
Gurt, Eudald Carbonell i Martí
Domínguez, Miquel Aguirre)
3 (Lectures amables, Lots de
Novel·la disponibles per a clubs i
Els llibres que salvaríem d’un
incendi)

Guies de lectura

1.3.3 SAL (Selecció d'Autors Locals)
El Servei de Biblioteques assumeix les despeses i centralitza les peticions de les
biblioteques que vulguin convidar un autor que estigui vinculat a les comarques
gironines per realitzar un club de lectura.
2019 2020
Nombre de visites 46
30
Nombre d'autors 24
17

1.3.4 Clubs de lectura i lots temàtics
Pressupost

o
o

2019
Adults: 9.000,00 €
Infants i joves: 3.600,00 €

2020
o

35.000,00 €

Lots de llibres
triats

o

o

Adults: 28 (escollits a través de
les desiderates que ens fan les
biblioteques i de les novetats
d'autors locals)
Infants i joves: 12 (escollits
entre els recomanats pel CLER i
els seleccionats als premis

o

o

Protagonista Jove i Atrapallibres
del Clijcat).

o

o
Préstec de lots
per a clubs de
lectura

o
o

Lots prestats: 455
Nombre de llibres prestats:
9.000

o
o

Adults: 14 (escollits a través de
les desiderates que ens fan les
biblioteques i de les novetats
d'autors locals)
Infants i joves: 18 (escollits entre
els recomanats pel CLER i els
seleccionats als premis
Protagonista Jove i Atrapallibres
del Clijcat).
Lots dels centres d’interès de
joves, de diversitat, de
sostenibilitat, d’inclusivitat: 12
Lots formatius d’oposicions,
d’Actic, d’idiomes: 7
Lots prestats: 392
Nombre de llibres prestats: 6.660

1.3.5 Recursos itinerants
Recursos educatius amb una acurada selecció de documents que permeten dinamitzar
el fons de la biblioteca; amb propostes d'activitats per treballar amb nens, famílies i
escoles per fomentar l'hàbit lector, el gust per la lectura, i alhora fomentar el
coneixement, la reflexió i l'esperit crític sobre diferents temes.
Carretons

Aparadors

2019
11 (cada carretó conté una col·lecció de
llibres sobre el tema).
o Món Jove, Àlbums il·lustrats,
Biografies, Còmic, Contes populars,
Diversitat, Poesia, Juganer, Llibres
prohibits, Llibres sobre llibres, i Viure
i conviure.

9 (pensats perquè cada biblioteca els
complementi amb una selecció dels
llibres del seu fons).
o Biel i Teca, Biografies, Cinema, Còmic
infantil, Cuina, Lluna, Literatura
infantil i Pluja de poesia

2020
11 (cada carretó conté una
col·lecció de llibres sobre el
tema).
o Món Jove, Àlbums
il·lustrats, Biografies,
Còmic, Contes populars,
Diversitat, Poesia, Juganer,
Llibres prohibits, Llibres
sobre llibres, i Viure i
conviure, Emergència
climàtica, i Va de llops.
10 (pensats perquè cada
biblioteca els complementi amb
una selecció dels llibres del seu
fons).
o Biel i Teca, Biografies,
Cinema, Còmic infantil,
Cuina, Lluna, Literatura
infantil i Pluja de poesia,
Emergència climàtica, i Va
de llops

Maletes

2
o

Teatres
Kamishibai
Exposicions

6
9
o
o

Nombre
d’itineràncies
Nombre de
biblioteques
receptores

Selecció de 35 llibres infantils amb
una presentació molt atractiva de
diferent format, però amb el mateix
contingut.

De producció pròpia: Àlbums i Joves
il·lustradores.
Cedides pel Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya i per
altres entitats: 7 onades, Carles
Fages de Climent : l’arcàdia
empordanesa, Comadira i la UdG, El
silenci de Txernòbil, Manga : todo lo
que necesitas saber, Tot és en els
llibres : Teresa Pàmies i Tu, jo i els
llibres.

2
Selecció de 35 llibres infantils
amb una presentació molt
atractiva de diferent format,
però amb el mateix contingut.
6
6
o

o

319

179

43

48

De producció pròpia:
Àlbums, Joves il·lustradores
i Gianni Rodari.
Cedides pel Servei de
Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya i
per altres entitats: Any
Internacional de la Taula
Periòdica, Gamers y
comiqueros, i No a la Pena
de mort.

1.3.6 Edició de materials promocionals
Cartell
o Cartell de promoció amb el lema Vine a la biblioteca! que s’encarrega cada any a un
il·lustrador diferent i que coincideix amb la portada de la guia CLER de primavera:
Cartell promocional i portada de la Guia CLER de primavera 2019 dissenyat per Eva
Sánchez.
Cartell promocional i portada de la Guia CLER de primavera 2020 dissenyat per
Blanca Martí.
Calendari
o
o

o

És un calendari anual amb un disseny vinculat amb alguna efemèride o
celebració específica de l’any en qüestió.
L’any 2019 s’ha dedicat a la Taula Periòdica per commemorar l’Any
Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics. Amb una tirada de
5.000 exemplars, una part es va utilitzar com a material promocional i la resta
es va fer arribar a les biblioteques gironines i a altres centrals de Biblioteques.
L’any 2020 s’ha dedicat a la ciència ficció “Un segle de ciència ficció a les
biblioteques públiques” als 100 anys del naixement d’Isaac Asimov i de Ray
Bradbury. Amb una tirada de 5.000 exemplars, una part es va utilitzar com a
material promocional i la resta es va fer arribar a les biblioteques gironines i a
altres centrals de Biblioteques.

1.4

Promoció de la Cultura

1.4.1 Projectes inclusius (2020)
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona conjuntament amb els Serveis
Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona ha portat a terme un projecte per
potenciar la relació entre les biblioteques i els centres de menors tutelats gestionats per
la Generalitat de Catalunya. La biblioteca pública, com a equipament clarament inclusiu
i obert a tota la ciutadania, té, entre els seus objectius, esdevenir un espai que
complementi tota
mena de processos socialitzadors.
En el cas concret d’aquest projecte, la voluntat és consolidar el valor social de la
biblioteca reforçant els vincles amb els centres per tal de fomentar-ne l’ús per part dels
menors tutelats, ja sigui amb l’acompanyament dels responsables dels centres o bé de
forma autònoma. També ha de permetre donar a conèixer totes les possibilitats i
oportunitats que la biblioteca els pot oferir per al seu desenvolupament personal.
Durant aquest any s’ha portat a terme l’activitat “Relats de Vida” que pretén potenciar
la creativitat artística i la reflexió crítica a través de la cultura hip hop. Cal dir que la
pandèmia ha condicionat sobre manera el projecte.
Han participat en aquest primer any les biblioteques Fages de Climent de Figueres, la
biblioteca Comarcal de Blanes i la biblioteca de Palafrugell.
El projecte ha tingut com a element clau la cooperació dels diversos agents implicats: el
Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, els Serveis Territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a Girona, biblioteques municipals i
serveis socials dels ajuntaments.

1.4.2 78 RPM (2020)
El descens continu del préstec de CD a les biblioteques fa necessària una reflexió sobre
el foment de la música a les biblioteques. La difusió de la música a les biblioteques, com
qualsevol altra manifestació artística o cultural, no ha de dependre de la vigència d’un
format d’escolta en concret. El projecte 78 RPM neix amb l’objectiu de donar resposta
als canvis tecnològics i d’hàbits de consum de música dels usuaris. En tot cas, la quantitat
de préstec de CD han de deixar de ser l’indicador d’èxit de la secció.
Les primeres accions per part del grup es van centrar a revisar la bibliografia
especialitzada així com l’organització d’una sèrie de reunions amb bibliotecaris experts
en música, agents del sector comercial i discogràfic i amb programadors i organitzadors
d’esdeveniments musicals per conèixer la seva visió respecte al futur del format i sobre
la promoció de la música a les biblioteques.
Una vegada recollida i analitzada la informació, es van prendre la decisió de crear un
projecte liderat pel Servei i treballat de forma coordinada amb les biblioteques
participants: Biblioteca Comarcal de Blanes, biblioteca municipal Francesc Ferrer i
Guàrdia de Caldes de Malavella, biblioteca pública de Girona Carles Rahola, biblioteca
Lluïsa Duran de la Bisbal d’Empordà, biblioteca Fages de Climent de Figueres, biblioteca
Comtat de Cerdanya de Puigcerdà, biblioteca Lambert Mata de Ripoll i biblioteca Pere
Caner de Calonge.

El projecte consta de tres línies de treball: Activitats, Fons i Espais.
o

Activitats: en format de cicle temàtic i de caràcter formatiu i pedagògic, tenen
l'objectiu de fomentar el gust per la música i l'interès pels diversos gèneres musicals.
Es presta especial atenció a la promoció de músics locals local i emergents.
L’any 2020 es van programar vint sessions de quatre activitats diferents: Del Poema
a la Cançó, BSO Música i Cinema, Sessions LP i Músics de Llibre. En compliment de
més mesures de contenció de la COVID-19 només dues van poder ser presencials, la
resta es van oferir via streaming.

o

o

1.5

Fons: anàlisi del fons de les biblioteques participants per a una posterior selecció.
Cal oferir la col·lecció de forma més expositiva, agrupant els diversos formats,
potenciant les especialitzacions i els documents amb valor afegit.
Espais: distribució del mobiliari que permeti disposar d’espais més flexibles, que
facilitin la realització d’activitats de petit format i la creació d'espais d'escolta de
qualitat.

Projectes formatius

1.5.1 Programes de formació TIC per als ciutadans
Cursos de formació en informàtica i TIC adreçats als usuaris de les biblioteques dels
municipis de la demarcació de Girona i als punts d’informació i lectura dels municipis
d’entre 1.600 i 2.699 habitants (PIL3). Gratuïta per als usuaris i per a les biblioteques, es
porta a terme en format de 3 hores, amb el material per fer-ne difusió, professorat,
ordinadors portàtils o tauletes i projector.
2019
Nombre de tallers
fets
Nombre de tallers
anul·lats
Nombre total de
participants
Nombre de tallers

2020

106

81

24

10

868

557

19
1.- Iniciació a la informàtica 1
2.- Iniciació a la informàtica 2
3.- Iniciació al processador de
textos
4.- Iniciació a Internet
5.- Els productes i serveis de
Google
6.- Iniciació a les cerques a Internet
7.- Iniciació a la fotografia digital
8.- Participa a les xarxes socials:
Facebook
9.- Introducció a la cerca de feina
per Internet

23
1.- Iniciació a la informàtica 1
2.- Iniciació a la informàtica 2
3.- Iniciació al processador de
textos
4.- Iniciació a Internet
5.- Els productes i serveis de
Google
6.- Iniciació a les cerques a Internet
7.- Iniciació a la fotografia digital
8.- Participa a les xarxes socials:
Facebook
9.- Introducció a la cerca de feina
per Internet

10.- Gestions quotidianes a
Internet
11.- Àlbum digital
12.- Iniciació al full de càlcul
13.- El correu electrònic: Gmail
14.- La informació al núvol: Google
Drive
15.- Treball amb arxius i carpetes
16.- Edició d'imatges amb el Gimp
17.- Telèfons mòbils 1
18.- Telèfons mòbils 2
19.- Tauletes

Biblioteques
participants

27
Amer, Anglès, la Bisbal d’Empordà,
Besalú, Calonge, Campdevànol,
Castelló d’Empúries, l’Escala,
Figueres, Llançà, Maçanet de la
Selva, Palafrugell, Puigcerdà, Ribes
de Freser, Riells i Viabrea,
Riudellots de la Selva, Roses, Sant
Antoni de Calonge, Sant Feliu
de Guíxols, Sant Gregori, Sant Hilari
Sacalm, Sant Jaume de Llierca, Sils,
Torroella de Montgrí, Tossa de
Mar, Vidreres, Vilobí d’Onyar

10.- Gestions quotidianes a
Internet
11.- Àlbum digital
12.- Iniciació al full de càlcul
13.- El correu electrònic: Gmail
14.- La informació al núvol: Google
Drive
15.- Treball amb arxius i carpetes
16.- Edició d'imatges amb el Gimp
17.- Telèfons mòbils 1
18.- Telèfons mòbils 2
19.- Tauletes
20.- El núvol a Internet i com
utilitzar-lo
21.- WhatsApp i Telegram
22.- La nostra salut i les noves
tecnologies (1) - Apps de salut
23.- La nostra salut i les noves
tecnologies (2) - Apps
d'emergència i d'hàbits saludables
27
Anglès, la Bisbal d’Empordà,
Besalú, Calonge, Cassà de la Selva,
Castelló d’Empúries, Castell-Platja
d’Aro, l’Escala, Figueres, Llançà,
Palafrugell, les Planes d’Hostoles,
Puigcerdà, Riells i Viabrea,
Riudarenes, Riudellots de la Selva,
Roses, Sant Antoni de Calonge,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari
Sacalm, Sant Jaume de Llierca, Sant
Julià de Ramis, Sils, Torroella de
Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres,
Vilobí d’Onyar

1.5.2 Bibliomakers
El projecte Bibliomakers consisteix en tallers tecnològics, en format píndola (3 sessions
d’1 h 30 min), adreçats a infants i joves d’entre 10 i 16 anys, amb l’objectiu que en aquest
espai puguin dissenyar i construir alguna cosa tangible, digital o física, partint de les
seves idees prèvies, compartint recursos i coneixements en col·laboració.
2019
Biblioteques
participants

10
Blanes, Caldes de Malavella,
Castelló d’Empúries, Celrà,
Figueres, Girona – Just M. Casero,

2020
8
Palafrugell; Blanes; Sant Feliu de
Guíxols; Ripoll; Girona - Just M.

Nombre de tallers
fets
Nombre total
d’assistents
Noms dels tallers

Salt – Iu Bohigas; Sant Feliu de
Guíxols; Torroella de Montgrí;
Tossa de Mar
23

Casero; Figueres; Tossa de Mar;
Castelló d’Empúries

221

82

Scratch: imagina, programa,
comparteix (10-12 anys); Inventa
robots senzills amb Lego Wedo (10
-12); Crea i programa un robot
mòbil amb Lego Mindstorms (1216 anys); Makers. Aprenent amb
Arduino (14-16).

Creació de videojocs. Bloxels (de 9
a 12 anys); Creació de videojocs.
RPG Maker (+ de 12 anys); Creació
de videojocs. RPG Maker (de 9 a 12
anys); Creació de videojocs. Stencyl
(+ de 12 anys); Maker. Aprenent
amb Micro:bit (+ de 12 anys);
Realitat augmentada i disseny 3D
(de 9 a 12 anys); Robòtica amb Vex
IQ (+ de 12 anys); Robòtica Lego
WeDo 2.0 (de 6 a 8 anys); Robòtica
Mindstorms Ev3 (de 9 a 12 anys)

10

1.5.3 Punts Lecxit
Dades 20197
Coordinem i fem formació als bibliotecaris i voluntaris del Programa d'apadrinament
lector amb la Fundació Jaume Bofill. L’objectiu és incrementar l’èxit educatiu dels infants
de cicle mitjà i superior de primària a través de la millora de la comprensió lectora
gràcies al voluntariat i a un entorn com és el de la biblioteca pública. Les biblioteques
busquen els voluntaris i l'escola els alumnes. El lloc de trobada durant el curs escolar és
la biblioteca. Els voluntaris reben formació i recursos per portar a terme aquesta tasca.
o

o
o

10 Biblioteques participants: Tossa de Mar, Puigcerdà, Vidreres, Girona – Just M.
Casero, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Olot, Llagostera, Riudarenes,
Girona – Carles Rahola.
10 escoles de primària implicades, una per cada població.
Persones voluntàries i infants participants: 100 voluntaris/infants.

1.5.4 Suport a les biblioteques escolars
Dades 20198
Coordinem i formem als assessors de les biblioteques públiques participants i donem
suport econòmic per a la compra de fons a les biblioteques escolars.
o
7
8

Biblioteques participants: 26

Durant el 2020 a causa de la pandèmia no s’ha pogut dur a terme cap activitat
Durant el 2020 a causa de la pandèmia no s’ha pogut dur a terme cap activitat

o
o

o
o

1.6

Nombre d’escoles: 50
Anglès (escola Pompeu Fabra), Banyoles (escola Baldiri Reixach), Begur (escola Dr.
Arruga), la Bisbal d’Empordà (escola Empordanet), Breda (escola Montseny), Caldes
de Malavella (escoles Sant Esteve, La Benaula), Calonge (escoles Pere Rosselló, La
Sínia), Cassà de la Selva (escoles Aldric, Puig d’Arques), Castelló d’Empúries (escoles
Ruiz Amado, Joana d’Empúries, El Bruel), Celrà (escoles Aulet, Les Falgueres, Les
Moreres), Figueres (escoles M. Àngels Anglada, Carme Guasch, Joaquim Cusí),
Llagostera (escola Puig Cadiretes), Llançà (escola Pompeu Fabra), Maçanet de la
Selva (escoles Sant Jordi, Escola Nova), Palamós (escoles Vila Romà, La Vila), Pals
(escola Quermany), Porqueres (escoles Entorn, Frigolet), Riudellots de la Selva
(escola Riudellots), Roses (escoles Montserrat Vayreda, Vayreda), Salt (escoles El
Pla, Les Deveses, El Gegant del Rec, La Farga, Les Arrels, Mas Masó, Silvestre Santaló,
Pompeu Fabra, Veïnat), Sant Feliu de Guíxols (escoles Gaziel, Estació, Ardenya,
Baldiri Reixach), Sant Gregori (escola Agustí Gifre), Sant Julià de Ramis (escola
Castellum), Sarrià de Ter (escola Montserrat), Tossa de Mar (escola Ignasi Melé i
Farré), Vidreres (escola Salvador Espriu).
Nombre d’assessoraments: 150
Recursos econòmics destinats: 1.700 llibres per un import de 25.000 euros

Serveis i productes tecnològics

1.6.1 Micro_Bi
Micro-Bi és un programa de gestió bibliotecària que possibilita la gestió bàsica d'una
biblioteca o col·lecció documental.

Nous Micro-Bi locals

2019
Serveis Territorials de Cultura

Nous Micro-Bi PIL
Alp, Bolvir, Fornells de la Selva
Nombre
de 9.634
documents
catalogats/localitzats

2020
Centre de documentació
Gavarres
Punt de Lectura de Tortellà
Fornells de la Selva
3.848

Les

1.6.2 Millennium i subproductes
Elaborem llistats a petició de les biblioteques per tal d'obtenir informació sobre el
seu fons, els usuaris (prèvia autorització) o bé els documents catalogats. Aquests llistats
serveixen per millorar la política de col·lecció de les biblioteques i organitzar activitats,
entre d'altres. A més mensualment elaborem un llistat del fons total de les biblioteques
gironines.

2019
Nombre de llistats
realitzats
Per a les
biblioteques

2020

345

345

Roses, Castelló d'Empúries,
Garriguella, Palafrugell, La Bisbal
d'Empordà, Palamós, Olot,
Banyoles, Porqueres, Arbúcies,
Sils, Lloret de Mar, Tossa de Mar,
Blanes, Santa Coloma de Farners,
Maçanet de la Selva, Sarrià, Sant
Gregori, Biblioteques Municipals
de Girona, Cassà de la Selva,
Llagostera i Quart

Roses, Castelló d'Empúries,
Garriguella, Palafrugell, la Bisbal
d'Empordà, Palamós, Olot,
Banyoles, Porqueres, Arbúcies, Sils,
Lloret de Mar, Tossa de Mar,
Blanes, Santa Coloma de Farners,
Maçanet de la Selva, Sarrià de Ter,
Sant Gregori, Biblioteques
Municipals de Girona, Cassà de la
Selva, Llagostera, Quart, Caldes de
Malavella, Ripoll i Salt-Iu Bohigas.

1.6.3 Extranet
L’extranet del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona és l’eina de gestió i
comunicació de les biblioteques de les comarques Gironines. Tots els professionals de
les biblioteques públiques hi tenen accés i compta amb aplicacions que permeten enviar
missatges, penjar documents, gestionar les adquisicions, gestionar la web, inscriure’s a
cursos de formació o recollir dades estadístiques, entre altres aplicacions.
2019
Aquest any s'ha treballat amb un redisseny
de l'aplicació que permetrà fer-la evolucionar
més fàcilment en el futur dividint l'extranet
en diferents aplicacions. Així, quan un usuari
es mogui d'un apartat de l'extranet a un
altre, en realitat estarà canviant d'aplicació.
Això permetrà poder anar actualitzant
l'extranet per parts de manera que això no
afecti el funcionament de la resta. S'han
desenvolupat els 2 primers mòduls d'aquest
nou disseny: els d'autentificació i el de
documents.
S’ha configurat un sistema d'autentificació
únic, de manera que quan un usuari s'hagi
autentificat en una aplicació ja no s'haurà de
tornar a autentificar al canviar d'aplicació,
perquè el sistema ja el reconeixerà com un
usuari autoritzat.
El nou mòdul de documents és una aplicació
independent. Aprofitant el seu
desenvolupament, s’ha redefinit i
reorganitzat tota l'aplicació. El nou model
s'ha definit partint de l'experiència
acumulada pels anys de funcionament i el

2020
S'ha automatitzat el procés de recompte
estadístic de les dades que provenen de
Millennium, d'aquesta manera, una vegada
els fitxers es carreguen a l'extranet, els
recomptes s'executen amb un retard màxim
de 7 dies

S’ha començat a dissenyar una nova
estratègia de desenvolupament de la nova
extranet.

feedback dels usuaris. L'actualització ha
implicat portar a terme una revisió
exhaustiva de les dades i fitxers, amb la
creació d'un programa específic per a la
conversió i migració de la versió vella a la
nova.

1.6.4 Web
2019
Al llarg de l'any s'ha posat en funcionament
la nova web de les biblioteques, fruit d'un
llarg treball d'anàlisi i avaluació de la web
antiga. La nova web és responsiva i, per tant,
compatible amb tots els tipus de dispositius.
Aquest treball de reorganització s'ha fet amb
la idea de simplificar al màxim l'estructura de
les webs, de manera que sigui possible
assumir les tasques d'actualització i
manteniment.
Pel que fa a les webs de les biblioteques,
l'actualització de continguts es continua fent
des de l'extranet. Els continguts, però, s'han
reorganitzat –simplificant-los- i s'han afegit
noves funcionalitats (com els missatges
breus).
Pel que fa a la navegació s'han eliminat els
menús de més d'un nivell i s'ha optat per un
disseny en scroll adequat a les webs
adaptades a dispositius mòbils.
A la nova web s'ha tingut molt present el
principi d'informació actual i recent, per això
s'ha posat data de caducitat a molts dels
continguts (missatges breus, continguts
estàtics, destacats...) i el calendari d'activitats
mostra només les properes activitats a partir
del dia de consulta de la web. La idea és
aconseguir que la web no mostri continguts
obsolets o ja caducats.
S'ha afegit una nova plantilla de disseny als
blocs.

2020
S'ha fet una revisió a fons de l'accessibilitat
de la nova web, per tal d'adaptar-la als
requeriments vigents.
S'ha redissenyat el programa que
confecciona els dossiers de premsa
automatitzats dels municipis. El dossier de
premsa s'actualitza un parell de cops al dia.

1.6.5 Regira
Regira és el repositori cooperatiu de la Diputació de Girona que permet consultar, en
accés obert, les col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i
empreses de les comarques gironines que s’hi adhereixen.

Biblioteques
participants
Col·leccions
Total de pàgines
digitalitzades
Noves
incorporacions

2019
29

2020
29

51
1.156.708

54
2.022.279

Sant Joan de les Abadesses, Begur i
la incorporació de nous
documents del Fons Mata de la
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i
nous títols de revista de les
biblioteques de Figueres, Olot,
Cassà de la Selva i Sarrià de Ter

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aquae (Caldes de Malavella)
Es pedrís llarg (Begur)
Butlletí de Llançà (Llançà)
L'Escalenc (L'Escala)
La Pilastra (Bescanó)
Llum i guia (Cassà)
L'Olotí (Olot)
La Punxa (Girona)
Varis quaderns de la revista de
Girona
Rec Clar (Vidreres)
Revista SJA (Sant Joan de les
Abadesses)
Programes de festa major de
Sant Joan de les Abadesses
Estiuada (Sant Hilari Sacalm)
Lliroia (Sant Hilari Sacalm)
La Farga (Salt)

S'ha afegit la capacitat de gestió de
vídeos i s'hi ha creat un primer
fons audiovisual: les xerrades del
projecte 78 RPM.

1.6.6 Manteniment i suport al parc informàtic de les biblioteques
La Diputació de Girona té entre les seves competències donar suport a les biblioteques
públiques en l’accés a les noves tecnologies. L’exercici d’aquesta competència
s’exerceix, entre d’altres elements, amb l’adquisició i cessió d’equipament informàtic
d’ús públic a les biblioteques de les comarques gironines. L’objectiu és garantir l’ús de
programes informàtics i l’accés a Internet per part dels usuaris de la biblioteca pública
amb maquinari i programari actualitzat millorant, així, l’experiència en la utilització de
les tecnologies de la informació i la comunicació.
2019
Durant el 2019 s’han adquirit 30 ordinadors
per a les biblioteques de: Vidreres (2), Roses
(4), Santa Cristina d’Aro (2), Girona Just
Casero (5), Hostalric (1), Mont-ras (1), Pals
(4), Riells i Viabrea (3), Girona Salvador
Allende (6), Olot (1), Quart (4), Sant Feliu de
Guíxols (6) i Cassà de la Selva (1)

2020
Durant l’any 2020 s’han adquirit 30
ordinadors nous i s’han repartit a les
biblioteques següents: Breda (4); Salvador
Allende Girona (2); Hostalric (1); Mont-ras
(1); Olot (3); Pals (4); Puigcerdà (2); Sant
Feliu de Guíxols (2); Sant Feliu de Pallerols

(2); San Gregori (4); Sant Hilari Sacalm (1);
Torroella de Montgrí (4).

1.6.7 Puntxarxa
Programari de control i gestió dels ordinadors d’ús públic (internet i ofimàtica) Aula.X, i
del programa de gestió de la xarxa wifi Wifi.X de les biblioteques municipals i punts
d’informació i lectura de la província de Girona. Permet navegar, utilitzar el correu
electrònic, elaborar documents i treballs, fer tràmits en línia, etc.

Biblioteques que han
fet servir el
programari
Puntxarxa
Biblioteques que
l’han fet servir
també per a la gestió
de la xarxa Wifi
Total d’usuaris
donats d’alta
Ús (sessions)
Nombre d'usuaris
actius en el període
Total ús wifi
(sessions)
Total ús wifi
anònimes (sessions)
Total ús wifi (usuaris
actius)
Total ús wifi
anònimes (usuaris
actius)
Terminals actius

2019
58

2020
59

46

47

12.144

6.683

256.423
22.478

103.109
14.069

167.786

73.904

46.471

19.111

14.992

8.826

22.110

10.228

609

611

1.6.8 Tauletes/tauletes gegants
Tauletes
La Diputació dota les biblioteques amb setanta tauletes per afavorir l’ús de les TIC i
disminuir l’escletxa digital. Les tauletes disposen d’una selecció d’aplicacions mòbils per
a infants, joves i adults, i d’accés a diaris i revistes de tot el món. També s’ha
desenvolupat una aplicació web i una altra per a Android amb la finalitat de gestionar
les tauletes remotament des del Servei de Biblioteques.
Model: Samsung Galaxy Tab A (9.7 wifi) SM-T550

El mes d’agost de 2017 es van repartir 70 tauletes gestionades amb una plataforma via
remota entre 10 biblioteques: Banyoles, Blanes, Figueres, Girona Salvador Allende, Olot,
Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, Ripoll i Santa Coloma de Farners.
o

o

El mes d’octubre de 2019 finalitza el projecte de les tauletes amb la plataforma que
les gestionava via remota i un cop comunicat a les biblioteques se’ls ofereix que triïn
una de les opcions següents:


Retornar-les al Servei de Biblioteques.



Quedar-se-les per a l’ús que creguin oportú, lliures de cap aplicació.



Quedar-se-les per a l’ús que creguin oportú amb les apps comprades pel Servei
de Biblioteques instal·lades.

Nova distribució:

Banyoles: 3, sense apps

Blanes: 9, amb apps

Figueres: 9, amb apps

Girona – Salvador Allende: 6, amb apps

Olot: 4, amb apps

Palafrugell: 7, sense apps

Palamós: 7, amb apps

Puigcerdà: 0

Ripoll: 6, amb apps

Santa Coloma de Farners: 5, amb apps

TOTAL: 56 tauletes

Tauletes gegants
Estan pensades perquè siguin una eina que ajudi a dinamitzar la sala infantil i també per
fer un pas més en la introducció de la tecnologia a les biblioteques. (
Tauleta: Multi CLASS Kids Table; mides: 1025,8 x 803 x 420 mm)
Distribució :
-

2019 s’han distribuït 4 tauletes gegants a les biblioteques següents: Palafrugell,
Roses, Sant Feliu de Guíxols i Vidreres
2020 s’han distribuït 2 tauletes gegants a les biblioteques següents: Blanes i Olot

