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3.638.603 catalans disposen de carnet de biblioteca. El 44% de la població

Han organitzat prop de 52.000 activitats al llarg del 2012

Han rebut més de 25 milions de visites

Catalunya comptava a finals del 2012 amb 351 biblioteques i 11 bibliobusos

Les biblioteques públiques catalanes, 
el club de cultura més gran de Catalunya
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85.000 persones van entrar a les 
biblioteques catalanes cada dia 

Les biblioteques han rebut 25.233.310 visites al llarg de l’any 2012

El 92,69 % de població disposa de servei de biblioteca pública al propi municipi

població atesa
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El 44,4% de la població té carnet de 
biblioteca, un 8% més que el 2011

3.368.603 catalans  tenen carnet de biblioteca

El 2012 s’hi han inscrit 161.395 nous usuaris

població inscrita (carnets)
(tot Catalunya, evolució 5 darrers anys)
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Més d’un milió de catalans han fet ús del 
servei de préstec de les biblioteques 

Un total de 1.023.033  de ciutadans han fet ús del servei de préstec de les biblioteques 
públiques, és a dir, 1 de cada 7 ciutadans

En els darrers 5 anys, el nombre de préstecs s’ha incrementat un 3% 

préstecs
(tot Catalunya, evolució 5 darrers anys)
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préstec per tipus de documents (2010)
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préstec per tipus de documents (2012)
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S’han fet més de 3,5 milions d’usos 
d’Internet des de les biblioteques 

Els usuaris de les biblioteques han fet 3.518.713 usos d’Internet, un 13% més que l’any 
2011

Si sumem aquells que es connecten mitjançant wi-fi, el usos arriben als 5 milions

1 de cada 5 visites a les biblioteques fan ús del serveis d’accés a internet i a 
programes d’ofimàtica

La xarxa de biblioteques compta amb 4.567 ordinadors d’ús públic

ordinadors d'ús públic
(tot Catalunya, evolució 5 darrers anys)

3.454

3.769

4.194

4.378

4.567

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

4.500

4.750

any 2008 any 2009 any 2010 any 2011 any 2012



7

El 92% de la població té biblioteca al seu municipi

Catalunya compta amb 362 biblioteques. L’any 2011 eren 356

S’han inaugurat 6 noves biblioteques: 

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero a Barcelona
Biblioteca Emili Pujol a la Granadella
Biblioteca Valentí Almirall a El Papiol

Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert a 
Barcelona
Biblioteca Central de Castelldefels
Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa
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El fons de les biblioteques catalanes 
ocuparia 200 km lineals, la distància 
entre Barcelona i Mallorca

fons (nombre d'ítems)
(tot Catalunya, evolució 5 darrers anys)
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Les biblioteques públiques catalanes compten amb un fons accessible de 13.453.111 
documents, el que suposa un increment del 20,26% en els darrers 5 anys. 

S’han incorporat 420.666 volums al llarg del 2012
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Les biblioteques organitzen cada dia 150 
activitats, un 25% més que al 2011

activitats de promoció de la lectura
(evolució 5 últims anys)
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Les biblioteques públiques de Catalunya han organitzat 51.745 activitats durant el 
2012

S’han organitzat 143 activitats per biblioteca de mitjana anual, increment del 59,10% 
en el període 2008-2012

Més de 2 activitats de promoció de la lectura de mitjana per setmana i biblioteca
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Les biblioteques públiques ocupen 
una superfície de més de 320.000 m2

superfície (m2) dels equipaments bibliotecaris
(tot Catalunya, evolució 5 darrers anys)
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La superfície total de les biblioteques ha crescut un 29,1% en els darrers cinc anys 

També ha crescut la dimensió de cada biblioteca. S’ha passat d’una superfície 
mitjana de 770 m2 l’any 2008 a  915 m2   l’any 2012
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Projectes per al curs 2013-2014

Públics BIB Programa 10 x 10 Premi Teresa Rovira

Biblioteques de 
capçalera Clàssics en ruta Book Trailers

Viquipèdia Biblioteques i 
cinema 

Formació en 
prescripció literària
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• Visites culturals organitzades des de les Biblioteques públiques als equipaments 
culturals nacionals o d’interès nacional. És una activitat formativa adreçada al públic 
de les biblioteques

• Inclouen propostes de valor afegit, com presentacions exclusives per part de 
directors, actors i comissaris dels centres

• En la prova pilot hi participen 20 biblioteques

• «Públics BIB» és un projecte del Departament de Cultura, en el qual participen les 
següents institucions: 

En què consisteix

Públics BIB

Qui hi participa
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Públics BIB

‘‘Públics BIB’ és un projecte pilot que busca facilitar als usuaris de les biblioteques de tot 
Catalunya l’accés als museus nacionals i equipaments nacionals d’arts escèniques 

El projecte pretén també iniciar una política de nous públics a partir dels 3.500.000 
d’usuaris i dels 500 clubs de lectura de les biblioteques

És un projecte que promou la cooperació entre els diferents equipaments del sector 
cultural públic de Catalunya

Les programacions adreçades a aquests grups contemplaran presentacions exclusives 
per part dels directors, actors i comissaris de les institucions participants

Objectius 
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Públics BIB

1. Els directors dels equipaments enviaran propostes d’activitats al Servei de Biblioteques

2. El Servei de Biblioteques proposarà a 20 biblioteques la programació d’autocars culturals

3. Els ciutadans costejaran l’autocar i els equipaments culturals oferiran les millors condicions 
econòmiques 

4. Es crearà una comissió de seguiment i coordinació periòdica on es reuniran els 
representants dels equipaments culturals que hi participen

Desembre 2012-
febrer 2013

• Inici de les converses 
amb els 
equipaments 
culturals 

Març-abril 2013

• Trasllat de les  
propostes als Serveis 
Territorials de 
Biblioteques i 
contacte amb les 20 
biblioteques 
escollides

Abril 2013

• Concreció de les 
propostes

• Recerca d’empreses 
de transports

Juliol –novembre 2013

• Inici de les 20 sortides
amb packs culturals
(setembre)

• Avaluació i 
enfocament per al 
2014

Procés

Fases
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Públics BIB

Activitats previstes:

Biblioteca Activitat Equipament

• Biblioteca Fidel Fita d’Arenys de Mar
Assistència al Concert inaugural: Txaikovski. Romeu i 
Julieta. Obertura. Orquestra simfònica de Barcelona i 
nacional de Catalunya. 5 d’octubre

L’Auditori 

• Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Setmenat Visita a Fira Tàrrega seguint l’itinerari seleccionat per 
la  direcció artística. 6 de setembre.

Fira-Tàrrega

• Biblioteca Marques d’Olivart de les Borges 
Blanques

• Biblioteca Bordas i Estragues de Castelló 
d’Empúries

• Biblioteca Comarcal Josep Finestres i Monsalvo
de Cervera

• Biblioteca Fages de Climent de Figueres
• Biblioteca de Reus
• Biblioteca Central d’Igualada
• Biblioteca de Tordera

Visites a espais singulars: visites guiades a les reserves
del MNAC. Permetrà l’accés a espais de l’edifici
reservats als professionals.

MNAC

• Biblioteca P. Fidel Fita de Arenys de Mar
• Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
• Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar

Liceu: Proposta “la Biblioteca va a l’òpera”. Proposta 
combinada: A mitjans d’octubre un representat del 
teatre és desplaçarà a la biblioteca d’Arenys per 
oferir una xerrada sobre l’ Agripina de Hendel, 
explicant  l’argument, el repartiment, l’escenografia, 
i tots els aspectes més rellevants de l’obra en 
qüestió, i el dia 24 de novembre assistiran a la funció.  

Gran Teatre 
del Liceu
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Públics BIB

Activitats previstes:

Biblioteca Activitat Equipament

• Biblioteca Fages de Climent de Figueres

• Biblioteca de Palafrugell

Baró d’evel cirk cie:  14 desembre Jane+ Iratxe+ 
Sandra:  30 novembre o 1 desembre
Jérôme Bel, Cédrid Andrieux: 4 o 5 d’octubre
Proposta de valor afegit: 
Activitat complementaria a càrrec de 
BdDansa/Toni Jodar en el mateix autocar on es 
presentar l’espectacle i es fa una aproximació de 
la biografia i imaginari de l’artista.

Mercat de 
les Flors 

• Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà  

Proposa A la Ville de ... Barcelona, creació i 
direcció Joan Ollé, a escollir entre el 13, 20, 17 
d’octubre i 3 de novembre 
Proposta de valor afegit: visita guiada al Lliure de 
Montjuïc i trobada amb un membre de l’equip 
artístic al mateix escenari de l’espectacle. 

Teatre Lliure

• Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses

Ne m’oublie pas (Forget me not) direcció de 
Philippe Genty i Mary Underwood: 13 d’octubre
A midsummer night’s dream (sommi d’una nit 
d’estiu): 6 de desembre
Proposta de valor afegit: Visita al museu del 
cinema de Girona i visita a l’interior del teatre 
Municipal (escenari inclòs)

Temporada 
Alta 
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Públics BIB

Activitats previstes:

Biblioteca Activitat Equipament

• Biblioteca de Banyoles: la Rosa Tatuada
• Biblioteca Marques d’Olivart de Borges 

Blanques
• Biblioteca Bordas i Estragues de Castelló 

d’Empúries
• Biblioteques de l’Hospitalet
• Biblioteca de Palafrugell
• Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes
• Biblioteca de Torredembarra
• Biblioteca de Mollerussa
• Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
• Biblioteca Ernest LLuch de Vilassar de Mar

Sota el títol viu el “TNC d’aprop” ens fan la 
proposta de 2 espectacles: 

Terra de Ningú de Harold Pinter (20 i 24 d’octubre) 
i la Rosa Tatuada de Tennesse Williams (15 i 19 de 
desembre).

Proposta de valor afegit: Per tal de conèixer més 
d’aprop el procés creatiu d’un espectacle 
teatral, es convidar a un grup reduït de persones 
a tenir una trobada amb membres de la direcció 
artística del TNC i de l’equip artístic de la 
companyia. Així mateix se’ls hi mostrarà alguns 
dels interiors del teatre. 

TNC
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Projecte 10 x 10 editorials

Trobades periòdiques entre les editorials i els professionals de les biblioteques per tal que les editorials 
ofereixin sessions a les bibliotecàries i els expliquin els seus projectes

Durant el curs 2012-2013 es va iniciar a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa

Un cop feta l’avaluació, s’inicia el quart cicle del projecte 10x10 amb les millores resultants de l’enquesta als 
editors

S’hi incorporen els llibreters i els conductors dels clubs de lectura de les biblioteques 

Una previsió de 50 biblioteques per a cada territori. Fins ara hi ha participat 36 editorials

Fins el moment, 47 editorials han participat en els tres cicles organitzats. Fins a finals de l’any 2013, hi 
participaran 18 editorials més

En què consisteix

Qui hi participa

4a convocatòria 
A SENSE OF MUSIC - BELLATERRA MÚSICA EDICIONS DEL BULLENT
EDICIONS 62 EL LLOP FEROTGE
POL·LEN EDICIONS EDITORIAL GREGAL
SAJALÍN EDITORES BLACKIE BOOKS
SD EDICIONS PALAMEDES EDITORIAL
EDITORIAL MEDITERRÀNIA ALBUR-LIBROS DEL ZORRO ROJO
EDICIONES DEL SERBAL EDICIONS DEL PERISCOPI
THULE EDICIONES GRUP LOBHER EDITORIAL
EDICIONS CADÍ EDICIONS DEL BULLENT
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Projecte 10 x 10 editorials

Difondre i donar a conèixer els projectes d’editorials catalanes als bibliotecaris de tot el territori

Donar eines i recursos per facilitar la funció prescriptora dels bibliotecaris

Destacar la qualitat de determinats títols i col·leccions per afavorir-ne la difusió i la seva adquisició 

Elaboració d’una guia específica del Servei de Biblioteques amb recomanacions bibliogràfiques de 
les editorials participants

Els editors expliquen als bibliotecaris la seva 
línia editorial o filosofia

Es bibliotecaris tenen l’oportunitat de fer 
conèixer als editors les inquietuds del món de 
biblioteques, la recepció que tenen els seus 

llibres i presentar-los suggeriments

Objectius 
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Premi Teresa Rovira

El Premi Teresa Rovira i Comas a la 'Innovació a les biblioteques públiques catalanes’ reconeixerà projectes
innovadors a les biblioteques

Vol contribuir al reconeixement públic de les biblioteques que hagin creat o reforçat la seva imbricació en
el territori a traves de la creació d’una xarxa social amb la implicació d’agents diversos

Les biblioteques participants presenten un vídeo en què expliquen els seus projectes

La biblioteca guanyadora rep com a premi un paquet d'activitats de dinamització a mida i de celebració
per a la biblioteca valorat en 1.000 euros

Totes les biblioteques públiques que formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Presentació de sol·licituds: de la seva publicació al DOGC fins a l’1 d’octubre

Concessió del premi: 13 de novembre

En què consisteix

Qui hi participa

Calendari
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Biblioteques de capçalera. Predilectors

Un projecte a través dels quals les biblioteques demanen a escriptors de trajectòria contrastada
que les triïn com a Biblioteques de capçalera

S’inspira en el fet que molts escriptors treballen de forma habitual amb les biblioteques mitjançant
col·laboracions, suports i coneixements mutus

Vol evidenciar el vincle dels escriptors catalans amb les biblioteques públiques

Es celebrarà una presentació o conferència anual de l’escriptor a la seva biblioteca

La biblioteca de capçalera adquirirà i exposarà l’obra completa de l’escriptor

La biblioteca tindrà presència en les trobades de “Biblioteques de capçalera” i difondrà les seves
activitats en els canals del Servei de Biblioteques i de la Institució de les Lletres Catalanes

Quan?

• Contactes entre biblioteques i escriptors: juliol de 2012

• Inici de la implementació a les biblioteques: setembre de 2013

Procés

Calendari

En què consisteix
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Clàssics en ruta

Un projecte per fer present els clàssics literaris catalans a les biblioteques públiques i als seus clubs
de lectura

Té com a objectiu difondre el patrimoni literari català i acostar-lo als lectors

Es dinamitza el club de lectura de la biblioteca a través de l’obra d’un clàssic català

S’organitzen de rutes literàries pels participants dels clubs de lectura

S’ofereix la possibilitat que les biblioteques i lectors siguin amics d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni
Literari Català

10 biblioteques pilot seleccionen una lectura i una persona designada pel centre patrimonial
dinamitzarà la sessió del club de lectura per presentar l’obra i conduir el debat

S’edita un tríptic explicatiu del projecte

En què consisteix 

Procés
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Concurs Book Trailers per a joves

Un concurs que premiarà els millors trailers de llibres elaborats per equips de joves lectors

Un book trailer és un video curt que té com a objectiu presentar de forma breu i visual l’atmosfera d’un llibre,
sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, per tal de suggerir i generar interès del lector

L’objectiu del concurs és fomentar la lectura entre els adolescents i joves, i fomentar el desenvolupament
de les seves habilitats digitals, creatives i de treball en equip.

El Gremi de Llibreters de Catalunya atorga els premis. El concurs compta amb el suport de l’startup catalana
Bookmovies.

Com?

Els participants hauran de presentar un vídeo de 60 segons sobre un llibre de lliure elecció, de
qualsevol temàtica, que formi part del fons de les Biblioteques públiques de Catalunya

Qui?

Joves entre 14 i 18 anys

Quan?

Termini de presentació de candidatures: del 30 de setembre al 12 de novembre

Lliurament del premis: 29 de novembre

En què consisteix

Procés

Qui participa

Calendari
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Viquipèdia

Un projecte pioner a nivell internacional per impulsar la col·laboració entre les biblioteques públiques i
Viquipèdia. La col·laboració es materialitzarà a través de dos eixos de treball:

La difusió de la Viquipèdia a les biblioteques

La incorporació de nous continguts relatius a biblioteques (articles, imatges, textos
literaris lliures de drets) a l’enciclopèdia digital

Es vol impulsar la figura del viquipedista resident a les biblioteques

Impuls de la incorporació al catàleg Argus visibilitat de la Viquipèdia

S’han format 150 bibliotecaris en l’edició de la Viquipèdia amb la finalitat que posteriorment formin als usuaris
de les biblioteques. S’han organitzat tallers a les biblioteques i maratons Viquipèdia

S’han editat 1.500 exemplars d’una guia de benvinguda i funcionament de la Viquipèdia que s’ha distribuït a
les biblioteques.

Es publiquen fotografies amb Creative Commons obertes a la Viquipèdia

Els bibliotecaris de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en col·laboració amb el
moviment GLAM-WIKI (Galleries, Libraries, Archives and Museums)

En què consisteix

Objectius

Procés

Qui participa
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Biblioteques i cinema

Un cicle dedicat a la imatge de les biblioteques al cinema. Les sessions aniran precedides d’una
conferència a càrrec de convidats relacionats amb el món de la cultura i de les biblioteques

Es tracta de la segona edició del cicle, coorganitzat pel Servei de Bibliotqes i la Filmoteca de
Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones

Com?

Es projectaran diversos films en quatre sessions.

Qui?

És una proposta oberta a tothom, amb especial atenció als estudiants i professionals del món de les
biblioteques

Quan?

Entre el 10 de setembre i l’1 d’octubre

En què consisteix

Procés

Qui participa

Calendari
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Formació en prescripció literària

Cicle formatiu sobre prescripció literària des de la biblioteca pública per als bibliotecaris que
treballen a les biblioteques públiques de Catalunya

Té com a objectius reflexionar i ampliar els coneixements del cicle del llibre i de l’edició literària i
donar eines perquè els bibliotecaris puguin fer prescripció literària a la biblioteca, tant pel que fa als
clàssics i la literatura literària com la literatura infantil i juvenil

Com?

El cicle es realitzarà en entorn virtual amb estructura de 4 mòduls i es formaran 250 bibliotecaris

Qui?

Adreçat als bibliotecaris de les bibliotques públiques

Quan?

El cicle té 5 edicions:
16 de gener al 27 març
de maig al 26 de juny
18 de setembre al 30 d’octubre
9 d’octubre al 20 de novembre
6 de novembre al 18 de desembre

En què consisteix

Procés

Qui participa

Calendari
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