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LA BIBLIOTECA EN XIFRES 
 

DADES BÀSIQUES DEL SERVEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren algunes dades estadístiques de la biblioteca com a equipament (edifici, 

fons documental, equipament informàtic i punts de lectura) i com a servei (visites, préstecs, 

assistents a activitats, etc.) 

Comparem la situació de la biblioteca com a equipament, tenint en compte l’edifici, els 

ordinadors d’ús públic, els punts de lectura, el fons documental i els recursos humans amb les 

biblioteques de municipis d’entre 20.000 i 30.000 habitants (15 municipis de la província de 

Barcelona). Les dades corresponen a l’evolució dels darrers quatre anys. Veurem que la 

tendència a la baixa en tots els aspectes de servei (visites, assistents a activitats, préstecs, ús 

d’ofimàtica,...) és una tendència generalitzada. I tot i que la biblioteca d’Olesa està en la franja 

alta pel què fa a l’èxit de serveis, al costat de cada gràfic intentarem explicar el perquè de tots 

els resultats. 

 

Dies de servei 275 

Visites 96.902 

Hores de servei 1.695 

Visites al web 7.222 

Activitats  196 

Assistents 3.544 

Carnets nous 424 

Ja som... 12.101 (51%) de la 

població 
Visites escolars 28 

Alumnes 1.017 

Usos d’internet i + 4.724 connexions 

Usos Wi-Fi 5.417 connexions 

Fons documental 43.197 

Préstecs 41.038 (149 per dia de 

servei) 
Seguidors a Facebook 1.490 

Seguidors a Twitter 1.349 
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EQUIPAMENT 
 

M2 per cada 1.000 habitants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fons documental per habitant 
 

 

 

 

 

 

La deficiència de m2 és la causa 

d’algunes altres dades que veurem 

més endavant. Però des de 

l’Ajuntament i la Gerència del Servei 

de Biblioteques s’està treballant per a 

una futura i necessària ampliació del 

servei. 

La oscil·lació entre els diferents 

períodes s’explica per l’augment o 

descens de la població. 

El fons documental de la biblioteca 

està format per llibres, CD’s, DVD’s, 

revistes i premsa. En el seu conjunt, 

caldria augmentar-ne el nombre, tot i 

que no estem lluny de la mitjana. 

Aquesta dada es relaciona 

directament amb la necessitat de més 

metres de prestatgeria, i  amb l’índex 

de renovació del fons, que analitzem a 

continuació. 
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% de renovació del fons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinadors d’ús públic destinats a l’accés a Internet per cada 1.000 habitant 
 

 

 

L’índex de renovació del fons és la 

relació entre les baixes de documents 

i la incorporació de nous documents al 

fons. En el nostres cas, estem molt per 

sota de la mitjana, tot i que en som 

conscients i en els darrers anys hem 

destinant diversos períodes de temps 

a detectar duplicats i obsolets que 

hem donat de baixa. 

La baixa renovació del fons també va 

directament lligada al pressupost 

destinat a l’adquisició documental. 

Clarament, la biblioteca d’Olesa té un 

dèficit clar pel què fa als ordinadors 

per a ús públic que ofereix. Aquesta 

dada explicarà el baix percentatge d’ús 

que es mostra a continuació. 

La quantitat d’ordinadors, però, està 

clarament relacionada amb el mòdul 

al que pertany la biblioteca pel fet de 

tenir 817m2 útils i no per donar servei 

a una població de més de 23.000 

habitants. Les dades mostren com 

som la biblioteca més mal dotada. 

Actualment comptem amb 4 

ordinadors per a públic adult i 1 per a 

públic infantil. 



Memòria biblioteca Santa Oliva d’ Olesa de Montserrat 2018 

 

ÚS DEL SERVEI 

% de visites que fan ús del servei d’Internet i ofimàtica 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visites presencials per habitant 
 

 

 
 

 

L’ús d’ordinadors per part dels usuaris 

de la biblioteca és baix. El percentatge 

s’explica per l’alt nombre de visites i la 

poca quantitat d’ordinadors d’ús 

públic.  

La gràfica mostra com clarament la 

quantitat de visites a la biblioteca 

durant els darrers tres anys ha 

disminuït. Tot i aquesta disminució, 

estem per sobre de la mitjana. 

Aquesta és una dada que considerem 

molt positiva, tenint en compte les 

mancances de l’equipament. 



Memòria biblioteca Santa Oliva d’ Olesa de Montserrat 2018 

 

 

 

% de la població que ha fet ús del servei de la biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstec per habitant 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2018, un 16% del total de 

la població d’Olesa han fet ús dels 

serveis de la biblioteca que 

requereixen ús del carnet. Aquesta 

dada no té en compte ni les persones 

que venen a llegir la premsa, ni els 

nens i nenes que venen a fer deures, ni 

les famílies que els acompanyen, ni els 

estudiants, etc. 

Tot i que al llarg dels darrers quatre 

anys aquesta dada ha caigut un punt, 

mostrem l’evolució de les biblioteques 

de municipis d’entre 20.000 i 30.000 

habitants per comprovar que no és 

una situació aïllada sinó una tendència 

general. 

Malgrat una lleugera remuntada de les 

dades durant el 2018, el préstec és un 

servei que va en descens. La gràfica 

ens mostra que aquesta és la tònica 

general.  

Tot i que estem just en la mitjana del 

conjunt de biblioteques, aquesta dada 

ens ha de fer incidir més, en el futur 

immediat, en la renovació del fons 

documental i en la difusió del mateix. 
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Assistents per activitat de dinamització cultural 
 

 

Una de les característiques de la 

biblioteca d’Olesa és la manca d’una 

sala polivalent per a la realització 

d’activitats. Malgrat això, el 2018 hem 

gaudit d’un increment d’assistents a 

les activitats programades. 

Val a dir que hi ha molta diferència 

entre activitats com per exemple 

l’hora del conte, on es poden reunir 

fins a 80 o 90 persones, i altres 

activitats més minoritàries. 

En tot cas, cal treballar per mirar de 

programar activitats d’interès general 

i de qualitat, tenint en compte els 

diferents col·lectius i segments 

poblacionals. 


