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MEMÒRIA 2014 
 
1. HISTÒRIA I CONTEXT DE LA BIBLIOTECA:  

 
La Biblioteca Clarà va obrir les seves portes el 25 de febrer de l’any 2000. Està situada a l’edifici 
obra de Duran i Reynals d’estil racionalista que va ser el taller de Josep Clarà i Ayats, escultor 
noucentista (Olot, 1878‐Barcelona, 1958). Posteriorment, el taller va esdevenir el Museu Clarà 
fins l’any 1995. Després d’una fase de rehabilitació i adaptació a les noves necessitats a càrrec 
de  l’arquitecte Tonet Sunyer, va obrir  les seves portes  l’any 2000. Té 762 m2 distribuïts en 2 
plantes i disposa de sala d’actes polivalent, amb capacitat per a 45 persones. 
 
La Biblioteca Clarà té com a objectiu principal esdevenir un espai de referència dins dels barris 
als quals dóna servei i un punt de difusió de la cultura i el coneixement i l’aprenentatge al llarg 
de  la vida, així com de promoció de  la  lectura a  través del  seu  fons documental, de  la  seva 
programació d’activitats i de la seva atenció propera i personalitzada. 
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La biblioteca es troba ubicada al barri de Les Tres Torres, al Districte de Sarrià‐Sant Gervasi. Té 
una població assignada de 35.061 habitants i dóna servei als barris Les Tres Torres, Sarrià Sud i 
Sant Gervasi Galvany oest. Les Tres Torres és un barri principalment residencial, format en un 
90,2% per població espanyola. Del 9,8% de població estrangera predomina la nascuda a Estats 
Units d’Amèrica, Itàlia i França. Un 50,5% de la seva població té estudis superiors i és el segon 
barri de Barcelona amb la renda familiar més alta (dades extretes de www.bcn.estadistica).  
 
Si fins a la inauguració de la biblioteca de Districte Sant Gervasi‐Joan Maragall, el juny de 2014, 
la  Biblioteca  Clarà  ha  assumit  funcions  de  biblioteca  de  Districte,  a  partir  de  la  obertura 
d’aquesta nova biblioteca, exerceix funcions de biblioteca de proximitat. El Districte de Sarrià‐
Sant  Gervasi  ha  comptat,  fins  a  la  inauguració  de  la  nova  biblioteca  de  Districte,  amb  2 
biblioteques  de  proximitat:  la  Biblioteca  Collserola‐Josep  Miracle,  inaugurada  al  2004  i  la 
Biblioteca Clarà. Està previst que el mapa de  lectura pública del districte es completi, durant 
els propers anys, amb dues biblioteques més de proximitat, situades als barris de Sarrià i Sant 
Gervasi‐Sud. 
 
La biblioteca obre 37 hores setmanals en el següent horari:  
 

dilluns, dimarts i divendres de 15:30h a 20:30h 
dimecres i dijous de 10h a 14h i de 15:30h a 20:30h 
dissabtes de 10h a 14h  
Durant  el període d’estiu, del  24 de  juny  al  25 de  setembre,  la biblioteca  tanca  els 
dissabtes i a partir de 2014, tot el mes d’agost.  
 

La biblioteca té 14 ordinadors d’ús públic i ofereix 107 punts de lectura, dels quals: 63 són amb 
taula, 29 sense taula, 5 són punts d’escolta i visionatge i 10 punts del servei d’internet i +.  
 
Disposa de sala d’estudi nocturna temporal que funciona 2 cops l’any, durant gener i febrer, i 
maig i juny, en horari de 20:30h a 1h.  

 
La biblioteca compta  també amb un consolidat Servei de Préstec  i Lectura a Domicili  (SPLD), 
que funciona a través de 12 voluntaris que donen servei a 14 usuaris d’aquest servei. 

 
Són 3 el nombre de Clubs de Lectura per a adults que es realitzen a la biblioteca: 

1 de caràcter general 
1 de llengua anglesa 
1 que funciona de forma autònoma amb  lectors veterans,  i que porta el nom de Club 
de Lectura Alternatiu 
 

La plantilla actual de la biblioteca consta de 6 membres:  
1 Direcció 
1 Bibliotecària 
3 Tècnics auxiliars de biblioteca 
1 Persona de suport 
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2. OFERTA DE LA BIBLIOTECA: 
 
Col∙lecció documental: 
La col∙lecció total de la biblioteca és de 58.922 documents, desglossada de la següent manera, 
segons secció: 
 
 

 
  
 

Fons especial en Noucentisme i Josep Clarà 
La biblioteca està especialitzada en Noucentisme i Josep Clarà, pel fet d’estar ubicada en el que 
fou  el  taller  de  l’escultor  noucentista.  Durant  el  2014,  la  biblioteca  ha  participat  en  la 
celebració  del  I  Simposi  Internacional  sobre  el  Noucentisme,  celebrat  durant  el  mes  de 
novembre  i ha aprofitat aquest esdeveniment per adquirir novetats  sobre Noucentisme, per 
fer també una exposició de llibres que formen part de l’especialització, i per difondre una guia 
de  lectura  sobre  aquest  tema  que  es  va  actualitzar  durant  l’any  passat.  Així  mateix,  la 
bibliotecària de l’equip de la biblioteca va assistir al Simposi en representació de l’equipament 
i amb la intenció d’establir xarxes de contacte que poden ser d’interès per a la biblioteca.  
 
Aquest any  s’ha  seguit amb  la  revisió que  s’està duent a  terme del Fons Clarà  (la biblioteca 
particular de l’escultor que el Museu Clarà va donar a la biblioteca) i altre fons antic provinent 
del  Museu  Clarà.  Tot  aquest  material  es  troba  al  magatzem  des  de  la  inauguració  de  la 
biblioteca  i  des  de  l’any  passat  s’està  treballant  en  la  seva  revisió,  esporgada  i  futura 
catalogació  i digitalització. Durant el  segon  semestre de  l’any  s’ha  seleccionat què és el que 
seria interessant i prioritari digitalitzar.  

 
Centres d’Interès 
La biblioteca té tres centres d’interès (CI): Òpera, Llibre il∙lustrat i Racó de mares i pares. 

‐ Òpera: durant el 2014  s’ha  anat  ampliant  aquesta  secció  a partir del pressupost de 
compra específic que  la biblioteca té per a aquest fons en particular. Aquest any s’ha 
fet un reconeixement especial, amb exposició  de documents durant les activitats, del 
compositor Christoph Willibald Gluck, de qui s’han commemorat els 300 anys del seu 
naixement.  Durant  el mes  de maig,  la  biblioteca  ha  participat  en  l’Òpera  en  Ruta, 
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l’esdeveniment que el Districte de Sarrià Sant‐Gervasi celebra per commemorar el Dia 
Internacional de  l’Òpera,  8 de maig.  La biblioteca  hi ha participat  a  través de  la  4a 
Setmana de  l’Òpera, programant diverses activitats que es detallen més endavant  i 
fent una exposició de fons documental. 
 
Al seu canal de la plataforma musical Spotify, i amb la finalitat de difondre aquest CI, la 
biblioteca ha creat dues llistes de distribució, una vinculada a la Temporada 2014‐2015 
del Liceu, que  recull una selecció de  les òperes que s’hi  representaran,  i una altra al 
voltant dels temes tractats durant la 4a Setmana de l’Òpera.  
 
A  primers  d’any,  la  biblioteca  va  rebre  un  donatiu  particular  de  programes  de mà 
d’òperes  i ballets representats al Liceu des dels anys 50  fins a  finals dels anys 80. La 
col∙lecció, després de valorar la seva adequació a la biblioteca, es va decidir donar a la 
Biblioteca Gòtic‐ Andreu Nin, que es troba al costat del Liceu.  

 
‐ Llibre  il∙lustrat: durant aquest any s’ha seguit ampliant aquesta secció amb una part 

del  pressupost  general  per  a  compres  i  difonent‐la  amb  exposicions  puntuals 
vinculades a activitats infantils que es programen els divendres a la tarda. La biblioteca 
ha  programat,  també,  dues  exposicions  d’il∙lustració,  vinculades  a  aquest  CI,  el 
contingut de les quals es detallat més endavant.  

 
‐ Racó de mares i pares: durant aquest any s’ha seguit ampliant aquesta secció amb una 

part  del  pressupost  general  per  a  compres  i  difonent‐la  amb  exposicions  puntuals 
vinculades al programa d’activitats per a nadons Primeres passes. 

 
Els programes de difusió cultural: 
Durant el 2014, el nombre d’activitats culturals i de difusió de la lectura programades a 
la biblioteca ha estat de 82, amb un total de 2.647 assistents. Com es pot observar al 
gràfic,  hi  ha  hagut  un  notable  increment,  sobretot  d’assistents  a  les  activitats,  que 
creixen en un 49,9%.    
 

  2013  2014  Increment 

Activitats culturals  74  82  10,8% 

Assistents activitats 
culturals  

1.766  2.647  49,9% 

 
La biblioteca  ja fa un temps que ha anat definint  la seva  línia d’activitats, vinculant‐la 
als  seus  CI  i  col∙laborant  amb  entitats  del  territori.  És  probable  que  això  faci  que 
l’assistència a aquestes activitats vagi augmentant, així com el fet que s’estàn utilitzant 
de forma regular canals nous de comunicació (butlletins electrònics) i que altres estan 
creixent,  com  facebook.  Una  programació  àmplia,  aquest  any  amb  més  nombre 
d’activitats, un pressupost alt per part del Districte, una gran  implicació per part del 
personal de la biblioteca pel que fa a la difusió i una col∙laboració cada cop més estreta 
amb el territori i els usuaris, que s’ofereixen a realitzar activitats, fan que les activitats 
siguin moltes i en conseqüència, els assistents a les activitats també.  
 
Els programes de difusió cultural es diferencien entre  les que són de ciutat  i els que 
són de proximitat, de  vinculació amb el  territori  i  col∙laboració,  ja  siguin organitzats 
directament per la biblioteca o bé a través de programes d’entitats del territori. De les 
82 activitats programades per la biblioteca, 72 han estat territorials i 10 de ciutat.  
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Activitats de ciutat 
 
L’aventura de conèixer 

 T’interessa: dins d’aquest cicle, la biblioteca ha programat quatre conferències 
sobre  temes d’actualitat, una d’elles al voltant dels actes del Tricentenari, afegint‐se 
doncs, a la celebració d’aquest esdeveniment que s’ha fet a nivell de ciutat.   

Exposicions:  la  biblioteca  ha  tornat  a  acollir  l’exposició  II  Premi  d’il∙lustració 
Lletra  Petita,  una mostra  de  les  25  obres  finalistes  del  II  Premi  d’Il∙lustració  Lletra 
Petita convocat per l’Associació Professional d’Il∙lustradors de Catalunya (APIC). 
 
Lletra Petita 

Primeres passes: 1 sessió de contes adreçada a infants de 6 mesos a 3 anys. 
Sac de rondalles: 5 sessions de contes per a nens i nenes a partir de 3 anys. 
Llibres  a  escena:  obres  de  petit  format  basades  en  llibres  que  combinen  la 
narració amb titelles, música o objectes. 3 sessions. 

 
A part, la biblioteca ha sigut el punt de trobada i sortida de la ruta literària Joan Vinyoli, 
passeig pel  Sarrià poètic de  l’autor, programada per Biblioteques de Barcelona  amb 
motiu  del  centenari  i  del  naixement  de  l’autor.  D’aquesta  ruta  se  n’han  fet  dues 
edicions. 
 
D’aquestes  activitats  destacar,  com  a  novetat  de  2014,  que  el  cicle  per  a  nadons 
Primeres passes s’ha començat a programar de forma centralitzada des de Biblioteques 
de Barcelona a partir del mes de novembre.  
 
Durant  el  mes  de  juny,  la  biblioteca  també  ha  participat  en  el  Festival  Simfònic, 
Festival 100 concerts simultanis, a  través d’un concert a càrrec de Virtèlia Escola de 
Música, situada al Districte.  
 
Activitats territorials i de proximitat 
 
Aquest grup d’activitats segueixen  la mateixa classificació que  les activitats de ciutat, 
de cara a oferir unitat als usuaris i usuàries de la biblioteca. Durant 2014, han estat les 
següents: 

 
Lletra petita 

Primeres passes: dins d’aquest programa,  i programat directament des de  la 
biblioteca, durant el 2014 la biblioteca ha ofert 3 sessions específiques de promoció de 
la  lectura per a nadons de 0 a 3 anys, que han anat acompanyades d’exposicions de 
llibres específics per a aquest públic. En conjunt, doncs, el nombre d’activitats per a 
nadons durant 2014 ha estat més alta que durant 2013. A partir del 3er trimestre, com 
ja  s’ha  comentat,  la programació d’aquesta  activitat ha quedat  centralitzada des de 
Biblioteques de Barcelona. 

 
 Sac de rondalles: sessions de contes els divendres a la tarda (organitzades per 

la  biblioteca,  durant  2014  s’han  realitzat  17  sessions).  Dins  d’aquestes  sessions, 
s’inclou  1 sessió durant la 3a Setmana de l’Òpera al voltant de l’òpera, 1 sessió sobre 
igualtat de  gènere amb motiu de  la  celebració del Dia de  la Dona a  través del  cicle 
Creadones,  un  cicle  conjunt  amb  el  Centre  Cívic  Pere  Pruna  que  s’explica  més 
endavant,  3  sessions  de  contes  en  llengua  anglesa,  una  d’elles  a  càrrec  de  l’escola 
d’anglès  Sarrià  Kids & Us,  ubicada  a  Sarrià  i  1  sessió  en  francès  per  celebrar  el Dia 
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Europeu de les Llengües, el 26 de setembre. El nombre de sessions de contes ha estat 
el mateix que 2013,  la novetat és que aquest any hem  introduït un altre  idioma en 
l’oferta, que és el francès, amb  la voluntat d’arribar a col∙lectius presents al barri  i al 
Districte.  

 
Llibres  a  escena:  la  biblioteca  ha  programat  1  sessió  dins  del  Cicle  Dalí  fet 

conjuntament amb el Centre Cívic Pere Pruna amb motiu del 25è aniversari de la mort 
del pintor.  

 
Tallers de descoberta: durant aquest any 2014, la biblioteca ha programat més 

tallers en  relació  a  l’any passat perquè  s’ha  considerat  interessant  complementar  la 
programació de la biblioteca. És el cas del taller Què amaga la teva capsa?, al voltant 
de l’exposició d’il∙lustració Pyromanne, a càrrec de la mateixa il∙lustradora, Anne Decis. 
També s’ha ampliat  l’oferta perquè hem volgut entrar en terrenys més arriscats  i que 
fins ara no s’havien recorregut. És el cas, per exemple, de la programació d’un taller de 
fotografia creativa per a nens i nenes. En altres casos es tracta de tallers que ens han 
proposat des d’entitats  i que ens han  semblat  interessants pel  seu  valor pedagògic, 
com el taller La carretera bona, sobre educació vial, programat per la Fundació Mutual 
de Conductors, o per  tractar‐se d’equipaments del barri,  com és el  cas del  taller de 
Kumon Inventem un conte, a càrrec de l’escola Kumon‐Les Tres Torres.  

 
Dins d’aquest apartat,  també  cal destacar el  taller Tintinaire, emmarcat dins 

dels  actes  de  la  Festa Major  de  Les  Tres  Torres,  i  celebrat  amb  col∙laboració  amb 
Zephyrum,  la distribuidora dels productes oficials de Tintin a  l’estat espanyol  i que es 
troba  al  barri  de  Les  Tres  Torres.  Aquest  taller  es  va  celebrar  amb motiu  del  85è 
aniversari del personatge de còmic Tintin.  

 
Aperitius musicals: la biblioteca ha programat un concert familiar al jardí de la 

biblioteca,  dins  dels  actes  de  la  Festa  Major  del  barri,  a  càrrec  del  grup 
2princesesbarbudes, que presentava el seu disc Enciclopèdia baixeta de la nit. També, 
durant el mes de desembre, per  festes de Nadal,  i en  col∙laboració  amb  l’escola de 
música  i  cant  del  barri Academia  Barcelona  Concertante,  la  biblioteca  va  oferir  dos 
concerts a  càrrec de  la  companyia Heart’s Content de Sarrià, que va musicar  contes 
clàssics, un en anglès i un altre en català.  

 
L’aventura de llegir 
‐ Activitats emmarcades dins dels  cicles habituals de  la biblioteca: durant el 2014  la 
biblioteca ha celebrat 2 cicles al voltant de la vida i obra del poeta sarrianenc J.V. Foix  
a  càrrec  de  Carmen  Sobrevila  i Montserrat Ruiz, membres  de  la  Fundació  J.V.  Foix: 
Telegrames, en 4 sessions, i Llegim a J.V. Foix: el teòric i el de vacances, en 2 sessions 
(6 sessions en total). 
 

‐ Presentacions de llibres d’autors del barri: 3 
‐ Com a novetat d’aquest 2014, cal destacar:   

 
Cicle  temàtic  literari:  Llocs que  les  escriptores han  posat  en  els mapes.  En 5 

sessions, els participants d’aquest  cicle han pogut  reflexionar  sobre diversos destins 
(Saigon, Ontario, Paris, Palma i Barcelona) que han tractat algunes escriptores. Aquest 
cicle,  a  càrrec  de Marta  Fons  i  Espriu,  del  Centre  Dona  i  Literatura,  i  proposat  pel 
Districte,  ha  resultat    interessant  per  fer  exposicions  del  fons  documental  de  la 
biblioteca.  



 
 
 
 

Memòria 2014    ‐ 8 

Cicle temàtic literari: Cir‐conferència: telegrames culturals. A càrrec de l’usuari 
de  la biblioteca Rafael Serra  Llimona. Aquest  cicle, al voltant del  llibre Homenots de 
Josep Pla, s’ha fet en 3 sessions i ha agrupat lectors interessats en l’obra de Pla. 

 
Pop‐up,  recital  poètic,  a  càrrec  de  Sofá  poético,  Club  de  lectors  de  poesia. 

Proposat i impulsat per una usuària de la biblioteca, aquest recital es va fer al jardí de 
la  biblioteca  amb motiu  del Dia  de  la  poesia.  Les  lectures,  a  càrrec  d’usuaris  de  la 
biblioteca, es van centrar en  l’obra de  Joan Yinyoli, amb motiu del centenari del seu 
naixement,  però  també  van  ser  de  temàtica  lliure,  algunes  escrites  pels  mateixos 
usuaris i usuàries i recollides prèviament a la biblioteca.  
 
L’aventura de conèixer 

‐ Al  voltant  del  Fons  especial  en  Noucentisme,  i  durant  la  celebració  del  I  Simposi 
Internacional sobre el Noucentisme, celebrat entre Barcelona i Sitges els dies 28, 29 i 
30 de novembre  la biblioteca ha programat en off  la conferència Modernisme versus 
Noucentisme? Entre la literatura i l’art, a càrrec del filòleg Jordi Malé. 
 

‐ Al  voltant  del  CI  en  Òpera:  celebració  de  la  4a  Setmana  de  l’Òpera.  Aquest 
esdeveniment,  inclòs  dins  del  cicle  de Districte Òpera  en  Ruta,  ha  ofert  5  activitats 
sobre el gènere operístic a públics diversos,  inclòs  l’infantil. Aquest any,  la biblioteca 
ha  tornat  a  sortir  al Teatre de  Sarrià per posar en escena una  adaptació de  l’òpera 
Orfeo  ed  Eurídice, de Gluck,  a  càrrec del  col∙laborador de  la biblioteca, periodista  i 
director escènic Edgar Villanueva. Durant  la 4a Setmana de  l’Òpera, el periodista de 
ràdio  i  televisió Marcel Gorgori  ha  visitat  la  biblioteca  per  oferir  una  conferència,  i 
també  s’ha  presentat  una  conferència  sobre  Tolkien  i Wagner  a  proposta  del Gran 
Teatre del Liceu,  fruit de  la col∙laboració entre Biblioteques de Barcelona  i el   Liceu, 
que s’inicia aquest any amb intenció de continuar.  
 
Altres activitats destacades al voltant del CI en Òpera són les conferències al voltant de 
les estrenes del Liceu, de les quals s’han programat 4, i la presentació d’un llibre sobre 
veu  i tècnica vocal, a proposta de  la seva autora, soprano. Cal destacar també el curs 
d’òpera  i  feminisme  Sempre  libera:  òpera  i  feminisme,  en  dues  sessions,  programat 
amb motiu de la celebració del Dia de la Dona a través del cicle Creadones. Una segona 
conferència del periodista Marcel Gorgori  completa  l’oferta d’activitats al voltant de 
l’òpera al 2014.  
 

‐ Activitats al voltant del CI en Llibre Il∙lustrat. Durant el 2014 la biblioteca ha inaugurat 
2 exposicions d’il∙lustració, emmarcades dins del Cicle d’exposicions de  la biblioteca  
L’esperit  de  l’il∙lustrador.  La  primera,  inaugurada  al mes  d’abril,  Pyromanne,  amb 
il∙lustracions d’Anne Decis, s’ha centrat en  la  il∙lustració de petites capses de mistos. 
Per  complementar  aquesta exposició,  la biblioteca  va programar el  taller  infantil de 
pintura  i  transformació  de  capses  de  cartró Què  amaga  la  teva  capsa?.  La  segona 
exposició,  inaugurada al mes d’octubre, On s’amaguen  les papallones a  la tardor? ha 
presentat una selecció d’il∙lustracions de  joves creatius amb discapacitat  intel∙lectual 
de l’estudi de disseny La Casa de Carlota.  
 

‐ A part d’aquestes activitats, la biblioteca ha programat també: 
Cicle  Budisme,  una  cultura  de  pau,  a  càrrec  de  Ricard  Rotllan,  mestre  de 

meditació i ioga (d’aquest cicle s’han realitzat 3 sessions).  
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Cicle  Dalí  amb  motiu  del  25è  aniversari  de  la  mort  de  Salvador  Dalí,  en 
col∙laboració  amb  el  Centre  Cívic  Pere  Pruna.  La  biblioteca  va  fer  una  exposició  al 
voltant de la figura de Dalí i va programar una activitat infantil sobre el pintor.  

Una xerrada sobre formes alternatives de viatjar, proposada per un usuari. 
 
Al llarg de 2014, la biblioteca ha desenvolupat 4 clubs de lectura: 
 

‐ Club  de  lectura  obert  per  a  adults.  Té  com  a  conductor  l’escriptor  David  Nel∙lo. 
D’aquest club s’han celebrat 8 sessions. Els llibres llegits han estat: Terra baixa, L’Auca 
del Senyor Esteve, Nada, Si això és un home, Antígona, Hacia rutas salvajes i Sinuhé el 
egipcio.  

‐ Club  de  lectura  en  anglès.  Està  conduït  per  la  Pauline  Ernest.  D’aquest  club  s’han 
celebrat 8 sessions. Els  llibres  llegits han estat: Gabriel´s gift, The remains of the day, 
Let the great world spin, Lolita, A Room with a view, Life and times of michael K  i On 
chesil beach. 

‐ Club de lectura alternatiu. Està format per antics  lectors del club de  lectura general  i  
fa  anys  que  funciona  de  forma  autònoma,  sense  conductor.  D’aquest  club  s’han 
celebrat  9  sessions.  Els  llibres  llegits  han  estat: Mirall  trencat,  Una  habitació  amb 
vistes,  Un  matrimoni  de  Boston,  Primera  història  d’Esther,  Sentido  y  sensibilidad, 
Contes de Peterburg, La cartuja de Parma i 1984.  

‐ Club  de  lectura  de  literatura  xinesa.  Aquest  any  2014  s’ha  seguit  amb  un  Club  de 
lectura  puntual  que  es  va  iniciar  al  2013  de  literatura  xinesa  escrita  per  dones, 
organitzat  per  una  professora  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  amb  la 
participació de 5 usuàries  lectores de  la biblioteca. De  les 5 sessions que conformen 
aquest Club, 2 s’han realitzat al 2014.  
 
En  total doncs, s’han  realitzat 27 sessions de Club de  lectura  (igual que  l’any passat) 
que han tingut 445 assistents (un 2,6% més que l’any passat, quan la xifra d’assistents 
va ser de 457). 
 
Els programes de formació i aprenentatge: 
Pel  que  fa  als  cursos  de  formació  digital,  dins  del  programa  de  Biblioteques  de 
Barcelona, Molt per aprendre. Aula Digital, durant 2014  la biblioteca ha programat 8 
cursos  als  seus  ordinadors  d’Internet  i  +:    Exercita  la  teva  ment,  Taller  d’àlbums 
fotogràfics,  Crea  el  teu  compte  a  Twitter,  La  seguretat  a  internet,  Iniciació  a  la 
informàtica (en 2 sessions), Recursos de participació a la xarxa: web 2.0 (en 2 sessions). 
Tots  aquests  cursos  són  considerats  de  formació  bàsica.  El  nombre  d’assistents  ha 
estat de 32, amb una mitjana de 4 assistents per sessió. 
 
L’any 2013  la Biblioteca Clarà va oferir 6 cursos, amb 26 assistents en total, amb una 
mitjana de 4,3 assistents per sessió. L’oferta de cursos ha estat lleugerament més alta 
(un 33,3%), en conseqüència també ho ha estat la d’assistents totals (un 23%), però no 
pas la de la mitjana per curs.  
 
A part de  la formació bàsica que ofereix Biblioteques de Barcelona, durant el mes de 
juliol,  i en  col∙laboració  amb el Consorci per  a  la Normalització  Lingüística  (CPLN)  la 
biblioteca  ha  realitzat  una  sessió  de  recursos  lingüístics  per  resoldre  dubtes  per 
internet, a l’espai d’internet i +. 
 
El més important a destacar en aquest apartat és que arran de la inauguració el mes de 
juny de  la biblioteca Sant Gervasi –Joan Maragall, que disposa d’aula multimèdia,  la 
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Biblioteca  Clarà  deixa  d’oferir  formació  en  aquest  àmbit,  ja  que  no  reuneix  les 
condicions òptimes per oferir formació digital perquè els ordinadors de què disposa no 
es troben en cap aula tancada. 
  
La  biblioteca  ha  obert  com  a  sala  d’estudi  nocturna  durant  55  dies  en  2  períodes 
puntuals d’exàmens en horari de 20:30h a 1h entre el 7 de gener i el 6 de febrer i entre 
el 12 de maig i 20 de juny (exceptuant el cap de setmana previ a les PAU, quan la sala 
d’estudi va obrir en horari de 16h a 1h).  
 
Durant  el  2014,  la  biblioteca  ha  realitzat  20  visites  escolars,  amb  un  total  de  487 
assistents.  L’oferta  que  es  fa  a  les  escoles  del  barri  i  Districte  és  principalment 
formativa  i  informativa de grups  tant d’infantil, com primària  i secundària,  i s’adapta 
als diferents grups visitants  i  les seves edats. A part de  les visites escolars, però, hem 
de  tenir  en  compte  altres  visites  formatives  que  en  nombre  d’assistents  han  estat 
importants,  com  les  de  casals  d’estiu  durant  el mes  de  juliol,  i  les  de  grups  de  la 
Universitat Internacional de Catalunya. 
  
Durant  aquest  any,  la  biblioteca  ha  començat  a  treballar,  juntament  amb  les 
biblioteques del Districte Collserola‐Josep Miracle  i Sant Gervasi‐ Joan Maragall, en el 
que ha de ser el Pla de Formació de visites escolars del Districte.  
 
Els programes d’inclusió social: 
Biblioteca a casa: Servei de Préstec  i Lectura a Domicili  (SPLD). Aquest servei no ha 
variat gaire respecte l’any anterior. Aquest 2014  ha funcionat a través d’11 voluntaris 
que  han  ofert  el  seu  servei  a  12  usuaris  individuals  (6  de  lectura  i  6  de  préstec  i 
transport  de  documents)  i  a  2  residències  (Residencia  Assistida  Sanitas  Residencial 
Iradier  i Residencial Mas d’Anglí). Durant  l’any,  s’han  realitzat 316  serveis  (un 14,8% 
menys que el 2013, quan el nombre de serveis va ser de 371). 
 
Exposicions  d’il∙lustració  amb  artistes  amb  discapacitat  intel∙lectual.  La  biblioteca 
està  definint  una  línia  de  treball  de  les  exposicions  d’il∙lustració  que  inclou  una 
exposició  a  l’any  d’artistes  amb  discapacitat  intel∙lectual.  Aquest  any  2014,  s’ha 
inaugurat  l’exposició  On  s’amaguen  les  papallones  a  la  tardor?,  una  selecció 
d’il∙lustracions de creatius amb discapacitat intel∙lectual de l’estudi de disseny La Casa 
de  Carlota.  La  Casa  de  Carlota  és  un  estudi  de  disseny  format  per  creatius  amb 
discapacitat  intel∙lectual  i joves estudiants d'escoles de disseny. Dirigida pels seus dos 
socis Sergi Capell i José María Batalla, va néixer amb l'objectiu de normalitzar i integrar 
al mercat  laboral  les diferents  capacitats  individuals de  cada persona  i no  les  seves 
discapacitats. No es tracta d'un taller artístic ni un centre especial de treball, sinó d'una 
empresa de disseny que  treballa  i  competeix en  igualtat de  condicions amb  la  resta 
d'estudis de disseny. L’any 2014 va ser escollida com una de les empreses socials més 
innovadores per al projecte Enterprise 2020 de Forética i premiada pel seu treball amb 
un LAUS de disseny.  
 
El  que  és  interessant  destacar  d’aquesta  exposició  és  l’aposta  per  donar  visibilitat  i 
reconeixement  a  artistes  amb  discapacitat  intel∙lectual  que  tenen  talent  i  capacitat 
artística i que no tenen les mateixes oportunitats que la resta d’artistes. El Club Social 
Sarrià‐Sant  Gervasi  i  la  Fundación  Proyecto  Aura‐  Vida  y  empleo  con  Apoyo  han 
realitzat visites a l’exposició i han pogut conèixer el nostre projecte. 
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Associació  Catalana  per  a  la  Integració  d’homosexuals,  bisexuals  i  transsexuals 
immigrants  (ACATHI).  La  biblioteca  va  col∙laborar  amb  aquesta  Associació  per  a  la 
realització del  taller Biblioteca Vivent, el dia 12 de  juny. Aquest  taller, en el qual van  
participar  17  persones,  pretenia,  a mode  de  joc  de  rol,  representar  una  biblioteca 
vivent que funcionés com una biblioteca normal amb la diferència que els llibres fossin 
persones. La biblioteca va oferir el seu espai i va aprofitar l’ocasió per fer una exposició 
de fons documental. 

 
3. L’IMPACTE DELS SERVEIS 
 

Els inscrits: 
El nombre d’inscrits total a 31 de desembre de 2014 és de 24.190. Els nous inscrits 
durant 2014 han estat 1.098. El perfil dels usuaris és el següent: 
 
Usuaris inscrits per gènere: 
 

Dones  13.476  59,2% 

Homes  9.209  40,4% 
Sense definir (entitats, etc)  80  0,3% 
TOTAL  22.765  100% 

 
 
Usuaris inscrits per nacionalitat: 
 

Espanya  21.021  86,9% 

França  339  1,40% 
Estats units (EUA)  267  1,10% 
Itàlia  232  0,95% 
Bolívia  223  0,92% 
Argentina  175  0,72% 
Mèxic  138  0,57% 
Paraguai  131  0,54% 
Perú  116  0,48% 
Colòmbia   106  0,43% 
Alemanya  104  0,42% 
Xile  92  0,38% 
Hondures  88  0,36% 
Veneçuela  82  0,33% 
Regne Unit  81  0,33% 
Brasil  80  0,33% 
Equador  55  0,22% 
Xina  44  0,18% 
Rússia  42  0,17% 
Filipines  42  0,17% 
Marroc  38  0,15% 
Portugal  37  0,15% 
Polònia   35  0,14% 
Uruguai  33  0,13% 
Bèlgica  33  0,13% 
PaÏsos Baixos  28  0,11% 
Suïssa  27  0,11% 
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Andorra  24  0,09% 
Ucraïna  24  0,09% 
Bulgària  23  0,09% 
Salvador, El   23  0,09% 
Japó  22  0,09% 
Suècia   22  0,09% 
Israel  19  0,07% 
Nicaragua  18  0,07% 
Romania  17  0,07% 
Índia  16  0,06% 
Dominicana, Rep.  16  0,06% 
Canadà  16  0,06% 
Cuba  15  0,06% 
Irlanda  15  0,06% 
Altres nacionalitats  231  0,95% 
TOTAL USUARIS INSCRITS  24.190  100% 

 
 

Usuaris inscrits per edats: 
 

Adults 2 (40‐64)  7.284  30,11% 

Adults 1 (25‐39)  6.149  25,42% 
Joves (15‐24)  4.851  20,05% 
Infants (5‐14)  3.028  12,51% 
Gent Gran (65‐)  2.603  10,76% 
Petits Lectors (0‐4)  138  0,57% 
Biblioteques  42  0,17% 
Altres  95  0,39% 
TOTAL USUARIS INSCRITS  24.190  100% 

 
Les visites: 

 

  2013  2014  % 

Població assignada  34.658  35.061   1,2 
Visites  100.666  95.291  ‐5,3 
Relació visites/població 
assignada 

2,9  2,7  ‐6,4 

 
El préstec de documents: 

 
Nombre de préstecs: 
 

  Préstec total   

2013  2014  % 
99.357  80.747  ‐18,7 

 
 
 
 



 
 
 
 

Memòria 2014    ‐ 13 

 
 
Si comparem amb  les sis biblioteques de  la ciutat amb mateix mòdul que  la Biblioteca Clarà 
(P2)  la Biblioteca Clarà té unes xifres de visites només superades per  la Biblioteca Joan Miró, 
situada a  l’Eixample esquerre,  i  les xifres de préstec més altes, amb diferència, dins d’aquest 
grup. Ara bé, no es pot ignorar l’obertura de la Biblioteca Sant Gervasi‐Joan Maragall que per 
raons òbvies, al  trobar‐se a no molta distància de  la biblioteca, ha  suposat un descens dels 
visitants en relació a l’any passat. En conseqüència, el préstec de fons documental disminueix, 
en  sintonia  també  amb  la  tendència  a  la  baixa  el  préstec  de  documents  a  la  resta  de 
biblioteques  de  la  ciutat.  Si  comparem  les  dades  amb  la mitjana  global  de  Biblioteques  de 
Barcelona, s’observa que   el préstec cau un 2%, per tant,  la Biblioteca Clarà, amb un descens 
del préstec del 18,7%,  se situa un pèl per sota d’aquesta xifra. 
 
Encara a nivell de ciutat, observem que  les xifres de préstec per usuari  inscrit a  la Biblioteca 
Clarà són de 3,3, mentre que en el conjunt de totes les biblioteques és de 4,4, i que la xifra de 
préstec per visita és de 0,84 mentre que en global a totes les biblioteques és de 0,6.  
 

 Relació de préstecs per població assignada (nombre de préstecs /població 
assignada). 

	 2013  2014  % 

Població assignada  34.658 35.061   1,2 
Préstecs  99.357 80.747  ‐18,7 
Relació préstecs per població 
assignada (nombre de 
préstecs/població) 

2,87  2,3  ‐19,8 

 
 
 
 
 
 
 

48,7%

7,1%

24%

3,1%

2,3% 0,06%

Préstec per tipus de material

Llibres Música Cinema Revistes Fons electrònic Altres formats
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El Préstec interbibliotecari deixat i rebut és el següent: 
 

Préstec  int. 
rebut 

    Préstec int. 
deixat 

   

2013  2014  %  2013  2014  % 
3.115  3.110  ‐0,2  2.914  2.839  ‐2,6 

 
En aquest cas s’observa un lleuger descens del préstec interbibliotecari, però no significatiu.  
 

 
 
Els usos d’internet i serveis de formació digital  
 

 
 

41,08%

14,50%

23,64%

11,06%

5,73%

1,90% 2,07%

Perfil dels usuaris de préstec
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Els nombre d’usos d’internet  i ofimàtica del 2013 va ser de 3.707  i al 2014 de 6.174, per tant 
han augmentat un 66,5%. L’augment és espectacular i la raó que hem observat  és que amb la 
limitació per dia i biblioteca de nombre de connexions es fomenta la mobilitat d’usuaris entre 
les  diferents  biblioteques  de  la  ciutat  de manera  que  rebem  la  visita  d’usuaris  i  usuàries 
d’altres barris de la ciutat per fer ús d’aquest servei.  
 
Usuaris inscrits que han fet servir Wifi 
Dels 1.740 usuaris únics que han fet ús del serveis durant 2014: 
 

Petits Lectors (0‐4)  1  0,05% 

Infants (5‐14)  85  4,88% 
Joves (15‐24)  850  48,85% 
Adults 1 (25‐39)  385  22,12% 
Adults 2 (40‐64)  331  19,02% 
Gent gran (65‐)  36  2,06% 
Altres  52  2,98% 

 
Assistents als cursos d’Alfabetització Digital i comparativa 2013 
La biblioteca només ha ofert cursos de formació bàsica.  

	 	 	 	 	
    2013  2014   
Cursos TIC  Nombre  6  8  33,3% 
  Assistents  26  32  23,07% 
       
 
Assistents a les activitats culturals i de promoció de la lectura 
 
Nombre d’assistents i comparativa 2013 
L’any 2013 la biblioteca va comptar amb 1.766 assistents a les activitats culturals i el 2014 amb 
2.647, el que suposa un augment del 49,9%.  
 
Aquests 2.647, segons tipologia d’assistents i activitat, es desglossen:  

	 	 	
  Assistents infantils  Assistents adults 
Activitats centrals  190  187 
Activitats territorials  1.340  930 
TOTAL  1.530  1.117 

Durant 2014, les activitats que ha programat la biblioteca han estat les següents: 
 

Lletra petita 
Sac de rondalles: 22 Sessions de narració de contes els divendres a la tarda.  
 
Llibres  a  escena:  obres  de  petit  format  basades  en  llibres  que  combinen  la  narració  amb 
titelles, música o objectes. La biblioteca ha programat 4 sessions.  

 
Tallers  de  descoberta:  durant  el  2014,  la  biblioteca  ha  programat  6  tallers  dins  d’aquest 
programa  que  pretén  divulgar  diverses  àrees  del  coneixement  (fotografia,  matemàtiques, 
educació viària, etc).  
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Primeres passes: la biblioteca ha ofert 4 sessions específiques de promoció de la lectura per a 
nadons de 6 mesos a 3 anys. 

 
Aperitius musicals: la biblioteca ha programat 1 concert familiar al jardí de la biblioteca, i dins 
dels actes de la Festa Major del barri, a càrrec del grup 2princesesbarbudes. També, durant el 
mes  de  desembre  i  en  col∙laboració  amb  l’escola  de música  del  barri  Academia  Barcelona 
Concertante,  la biblioteca va oferir dos concerts a càrrec de  la companyia Heart’s Content de 
Sarrià, que musica contes clàssics, un en anglès i un en català.  

 
L’aventura de llegir 
Cicles  temàtics  literaris:  la biblioteca ha programat diferents sessions dins dels cicles  literaris 
J.V. Foix: Telegrames,  Llegim a J.V. Foix: el teòric i el de vacances, Llocs que les escriptores han 
posat en els mapes  i Cir‐conferència:  telegrames  culturals. A part,  la biblioteca ha acollit un 
recital poètic. 
Parlem amb..: La biblioteca ha acollit 3 presentacions de llibres per part dels seus autors.  
 
L’aventura de conèixer 
T’interessa:  dins  d’aquest  programa,  la  biblioteca  ha  programat  la  conferència Modernisme 
versus Noucentisme? Entre la literatura i l’art, a càrrec del filòleg Jordi Malé vinculada al Fons 
especial en Noucentisme,  i 13 activitats vinculades al CI en Òpera. També 3 sessions del cicle 
Budisme, una cultura de pau i una xerrada sobre formes alternatives de viatjar, proposada per 
un usuari. 
 
Exposicions: per difondre el seu Centre d’interès en Llibre Il∙lustrat, durant 2014 la biblioteca 
ha inaugurat 2 exposicions d’il∙lustració, emmarcades dins del Cicle L’esperit de l’il∙lustrador.  
 
 

 
 Pop‐up, recital poètic, a càrrec de Sofá poético. 21 de març 2014 
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El grup 2Princesesbarbudes presentant el seu llibre‐cd Enciclopèdia  
baixeta de la nit. 31 de maig 2014 
 
Els assistents a les activitats de formació i aprenentatge: 
 
Visites escolars 
 
  Visites escolars    Assistents visites 

escolars 
   

2013  2014  %  2013  2014  % 
15  20  33,3  418  487  16,5 
 
Creixen, doncs,  el nombre de  visites  i nombre d’assistents, però  la mitjana d’assistents per 
visita baixa, i passa de 28 l’any 2013 a 24 l’any 2014. Cal comentar que hi ha una escola nova, 
l’Scuola Italiana, que ha sol∙licitat visites escolars a la biblioteca i també, que per qüestions de 
calendari  i  d’organització  de  la  biblioteca,  s’han  pogut  oferir  puntualment més  dies  a  les 
escoles per fer visites escolars.  

  
L’oferta que es  fa a  les escoles del barri  i Districte és  formativa  i  informativa,  i  s’adapta als 
diferents grups i edats visitants. El nombre de grups que han visitat la biblioteca han estat: 
 

‐ Educació Infantil: 9 grups 
‐ Educació Primària: 5 grups 
‐ Educació Secundària: 6 grups 

 
No s’ha realitzat cap visita a Escola Bressol perquè no hi ha escoles d’aquest tipologia a prop 
de la biblioteca fet que, per motius de mobilitat dels infants i perquè només és el darrer curs 
de  les escoles bressol el que acostuma a  fer  sortides de  l’escola, dificulta  la  seva visita a  la 
biblioteca.  
 
Sales d’estudi nocturnes 
 
La biblioteca ha obert  com  a  sala d’estudi nocturna durant 55 dies en 2 períodes puntuals 
d’exàmens en horari de 20:30h a 1h entre el 7 de gener i el 6 de febrer i entre el 12 de maig i 
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20 de  juny  (exceptuant el cap de setmana previ a  les PAU, quan  la sala d’estudi va obrir en 
horari  de  16h  a  1h).  Un  total  de  257  hores,  amb  823  usos.  S’observa  que  amb  el mateix 
nombre  de  dies  d’obertura,  el  nombre  d’usos  és  lleugerament  més  baix,  dada  que  no 
considerem prou significativa. Com l’any passat, no s’hi ha fet activitats associades.  
 
Dies 
d’obertura  

    Usos  sala 
d’estudi 

   

2013  2014  %  2013  2014  % 
55  55  0  909  823  ‐10 
 
 
4. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

 
Presència a les xarxes: 
Durant el 2014, la pàgina web de la biblioteca ha tingut 16.929 visites.  
 
Quant a la presència de la biblioteca a la web 2.0: 

‐ Facebook: vam tancar  l’any amb 573 seguidors, el que representa un 19,4% més que 
l’any anterior.  

‐ Issuu: vam tancar l’any amb 23 seguidors, 94 publicacions i 1.681 lectures. 
‐ Spotify:  vam  tancar  l’any  amb  39  subscriptors  i  vam  crear  4  llistes musicals  durant 

l’any. 
‐ Butlletí   Mesbiblioteques:  s’han  creat 20 butlletins electrònics  (que han  suposat un 

enviament de 60.635 butlletins) per informar sobre activitats a la biblioteca. D’aquests, 
17.318 han estat  llegits, 539 clicats,  i 16 han donat error. El nombre d’enviaments ha 
estat un 39,4% més alt que durant el 2013, quan es van crear i enviar 17 butlletin. Amb 
només 3 butlletins més doncs,  s’han enviat un 39,4% més de correus electrònics. Això 
indica   que  la biblioteca té més subscriptors a aquest canal. Pel que fa al nombre de 
butlletins llegits, aquest ha estat un 83% més alt que l’any passat, el que ens fa pensar 
que  la  informació que enviem, cada vegada  resulta més  interessants per als nostres 
subscriptors.  
 

Participació: 
Queixes i suggeriments. Durant el 2014 la biblioteca va rebre 1 suggeriment vinculat a serveis i 
activitats i 3 queixes. Una d’elles, en referència als horaris, sol∙licitava l’obertura de més hores 
de  la biblioteca. Es considera que amb  l’obertura (posterior a  la queixa) de  la Biblioteca Sant 
Gervasi‐Joan Maragall s’ha donat resposta en part a aquesta demanda. Una altra queixa feia 
referència  als  espais  i  equipaments,  al  referir‐se  al mal  estat  d’un  banc  del  jardí.  Aquesta 
incidència  ja  s’ha  fet arribar més d’una vegada a Districte, qui  l’ha derivat a Parcs  i  Jardins. 
Actualment, però, s’estan   acabant de planificar  les obres al  jardí que permetran que passi a 
ser un espai públic, i que contemplen la substitució de tots els bancs. Una tercera queixa està 
relacionada amb els serveis, i feia menció al fet de no comunicar a la web el no funcionament 
del  servei d’internet. En aquest  cas, es  farà difícil, per no  ser de gestió  ràpida,  comunicar a 
través de la web de la biblioteca que el servei d’internet falla, però sí que es podrà informar a 
través de facebook. En qualsevol cas, val a dir que aquesta és una incidència molt poc habitual 
a la biblioteca.  
 
El 2013 la biblioteca va rebre 6 queixes  ( 4 queixes referents a espais i equipaments, 2 queixes 
referents  a  serveis  i  activitats)  i  1  suggeriment  vinculat  a  serveis  i  activitats.  Així  doncs,  el 
nombre de queixes ha disminuït un 50%, i el nombre de suggeriments ha estat el mateix.  

 



 
 
 
 

Memòria 2014    ‐ 19 

Projectes de cooperació: 
 

‐ Associació Cultural Casa Orlandai: exposició de fons documental per complementar el 
cicle Escriptors de Sarrià, organitzat per aquesta Associació.  
 

‐ Associació de Veïns i Veïnes de Les Tres Torres: per a la celebració de la Festa Major 
del barri,  la biblioteca ha  treballat conjunta  i estretament amb el Districte, el Centre 
Cívic Pere Pruna, el Mercat de Les Tres Torres i l’Associació de Veïns i Veïnes del barri.   
 

‐ Casal de Gent Gran Can  Fàbregas:  la biblioteca  col∙labora  amb  aquest  centre  en  la 
gestió i cessió de lots de llibres per a la celebració d’un Club de lectura.  
 

‐ Centre Cívic Pere Pruna:  ja és el segon any que  la biblioteca programa conjuntament 
amb el Centre Cívic dos cicles l’any. Aquesta col∙laboració s’ha traduït en la celebració 
dels cicles Creadones, amb motiu del Dia de la Dona i Dalí, amb motiu dels 25 anys de 
la mort del pintor.  
 

‐ Centre d’Higiene de Salut Mental de les Corts‐ Sarrià –Sant Gervasi: la biblioteca s’ha 
reunit dos cops amb aquest centre per estudiar  la posada en marxa d’un projecte de 
Club de comprensió  lectora  i d’un altre Club de  lectura amb pacients del Centre. Tots 
dos projectes, però, estan actualment aturats.  
 

‐ Consorci per  a  la Normalització  Lingüística  (CPNL):  la biblioteca  va  col∙laborar  amb 
aquesta entitat acollint un taller a l’espai internet i + sobre recursos lingüístics en línia.  
 

‐ Escola  de Música  Concertante:  per  la  seva  vinculació  amb  l’òpera,  la  relació  entre 
Concertante i la biblioteca és més estreta cada cop. Aquest 2014 la col∙laboració es va 
traduir en  la difusió per part nostra de  la  seva programació,  i en  l’oferiment de dos 
concerts dels seus alumnes, durant els dies previs a Nadal.  
 

‐ Fundació  J.V. Foix.  la biblioteca acull mensualment una  tertúlia  literària a  càrrec de 
dues membres de  la Fundació J.V. Foix amb  l’objectiu de difondre  i donar a conèixer 
l’obra del poeta sarrianenc. 
 

‐ Gran  Teatre  del  Liceu:  arran  de  l’inici  de  la  col∙laboració  entre  aquesta  entitat  i  
Biblioteques  de  Barcelona,  la  biblioteca  ha  estat  en  contacte  amb  el  Servei  de 
Màrqueting del Liceu de cara a la programació d’una activitat a la biblioteca durant la 
4a Setmana de  l’Òpera. A  través de  la biblioteca, el Liceu  s’ha  incorporat al grup de 
treball  del  Districte  que  treballem  per  a  la  celebració  de  l’Òpera  en  Ruta.  La 
col∙laboració  també  ha  permès  oferir  descomptes  i  sortejar  entrades  entre  els 
assistents a les activitats que s’han celebrat a la biblioteca.   

 
‐ Residencia Assistida Sanitas Residencial  Iradier:  la biblioteca  col∙labora amb aquest 

centre a través del seu servei de Préstec i Lectura a Domicili. 
 

‐ Residencial Mas d’Anglí:  la biblioteca col∙labora amb aquest  centre a  través del  seu 
servei de Préstec i Lectura a Domicili. 

 
‐ Teatre de Sarrià: durant la 4a Setmana de l’Òpera  i l’esdeveniment Òpera en Ruta, la 

biblioteca  col∙labora  amb  el  Teatre  de  Sarrià  però  també  amb  la  resta  de  Centres 
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Cívics,  entitats  o  les  escoles  de  Música  que  hi  participen.  Concretament  per  a  la 
realització de l’òpera Orfeo ed Eurídice, organitzada i programada des de la biblioteca, i 
representada al Teatre de Sarrià, la biblioteca va comptar amb la cessió del teatre per 
part del Centre Parroquial de Sarrià. Durant el mes de  febrer, el Teatre de Sarrià va 
oferir  invitacions  a  un  espectacle  d’òpera  per  sortejar  entre  els  assistents  a  les 
activitats d’òpera que programa la biblioteca.  

 
Quants a les col∙laboracions institucionals que s’han portat a terme, han estat:  
 

‐ Consorci  de  Biblioteques  de  Barcelona:  cessió  de  la  sala  d’exposicions  per  a  la 
realització de l’exposició II Premi d’il∙lustració Lletra Petita, una mostra de les 25 obres 
finalistes del  II Premi d’Il∙lustració Lletra Petita convocat per  l’Associació Professional 
d’Il∙lustradors de Catalunya  (APIC),  i programació de diferents activitats d’activitats a 
nivell de  ciutat. A  través  també de Biblioteques de Barcelona,  la Biblioteca Clarà ha 
participat aquest any en una campanya de Donació de Sang per Sant Jordi.  

 
‐ Districte de Sarrià Sant‐Gervasi:  totes dues entitats fem difusió mútua de les activitats 

dels  diferents  equipaments  culturals  del  Districte.  La  biblioteca  també  ha  acollit  el  
cicle  temàtic  literari  Llocs que  les escriptores han posat en els mapes, organitzat pel 
Districte i ha cedit el seu espai per a diferents actes com el Consell de Barri o l’Oficina 
del Conseller.  
 

‐ Biblioteques de Sarrià Sant‐Gervasi:    les tres biblioteques del Districte col∙laborem en 
la  redacció  d’un  Pla  d’Acció  conjunt  amb  objectius  comuns  i  en  la  redacció  d’un 
Document de Política de la Col∙lecció Local i d’un Pla conjunt de visites escolars. 

 
Projecció de la biblioteca: 

 
Assistència  al  I  Simposi  Internacional  sobre Noucentisme,  a  Sitges  els  dies  28,  29  i  30  de 
novembre per part de la bibliotecària Joana M Torres. Aquesta trobada ha servit per contactar 
i conèixer experts sobre el  tema  i  la biblioteca ha pogut  reivindicar el seu estret  lligam amb 
aquest moviment artístic.  

 
La  biblioteca  va  escriure  les  següents  notícies  aparegudes  al  Tauler  d’anuncis,  el  butlletí 
setmanal de comunicació interna entre les biblioteques de Barcelona: 

‐ 4a Setmana de l’Òpera a la Biblioteca Clarà (maig 2014) 
‐ Exposició On s’amaguen les papallones a la tardor? a la Biblioteca Clarà (octubre 2014) 

 
Periòdicament, la biblioteca ha anat enviant al Departament de Comunicació  del Districte 
cartells d’activitats destacades que són penjats al Tauler d’anuncis Municipal (TAM) ubicat al 
Mercat de Les Tres Torres.  
 
La biblioteca ha publicat la següent notícia a l’AMPLI, Blog de l’Associació de musictecaris 
catalans, de la qual la directora de la biblioteca n’és membre: 

‐ 4a Setmana de l’òpera a la Biblioteca Clarà 
 
Mensualment,  la biblioteca  envia  la  seva  agenda d’activitats  als diferents Centres Cívics del 
Districte,  així  com  a  la  Cap  de  Projecte  del  Districte  qui  s’encarrega  d’enviar  les  activitats 
destacades al Departament de Comunicació del Districte per fer‐ne difusió a través de la web 
del Districte. 
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ANNEX: RESUM DE DADES ESTADÍSTIQUES 
1. Penetració Servei  2013  2014  Increment 

Nombre carnets per habitants assignats  1.248                  1.098   ‐12% 

Visites per habitant assignat  2,9  2,7  ‐6,4% 

Visites per usuaris inscrits   4,1  3,9  ‐4,8% 

Préstecs per habitant assignat   2,9  2   ‐31% 

Préstecs per usuaris inscrits   4,1  2,9   ‐29,2 

Seguidors Facebook  480  573  19,4% 

       

2. Oferta servei           

Fons  56.598  58.922  4,1% 

Fons per habitant assignat   1,6  1,7  6,2% 

Fons especialització (Noucentisme i Josep Clarà)  1.666  1681  0,9% 

Fons en altres llengües (format llibre)  1.327   1.927                 45,2%  

% Fons infantil en relació a la col∙lecció total  17  16,9  ‐0,5% 

Activitats culturals   74  82  10,8% 

Sessions Clubs de lectura  27  27  0% 

Punts d'accés TIC  14   14  0% 

Activitats d'alfabetització digital   6  8  33,3% 

Personal total  6  6  0% 

Hores obertura  setmanal   37  37  0% 

Hores totals obertura   1.777  1.628  ‐8,4% 

           

3. Usos          

Visites   100.666  95.291  ‐5,3% 

Visites per dia de servei     353  367  3,8% 

Visites web    32.455  16.929  ‐47,8% 

Documents prestats    99.357  80.747  ‐18,7% 

Préstecs per dia de servei    349  311  ‐10,9% 

Préstecs per usuari inscrit   4,08   3,3  ‐19,1% 

Índex de rotació per fons en lliure accés   0,54   0,68   24% 

Préstecs per visita   0,98   0,84   ‐14,2% 

Índex de rotació del fons   0,57   0,73   28% 

Préstecs del fons especialitzat   12   30   150% 

% Préstecs del fons especialitzat respecte al total del préstec   0,012   0,037   208,3% 

Índex de rotació del fons especialitzat   138,8   56   ‐60% 

Préstec del fons infantil   22.942  18.190  ‐20,7% 

% Préstecs del fons infantil respecte al total del préstec   23,1   22,5   ‐2,6% 

Índex de rotació del fons infantil    0,42   0,54   28,5 

Usos Internet   3.707  6.174  66,5% 

Usos Internet per dia de servei   13,01  23,7  82,1% 

% usos internet per visita   0,036   0,064   77,7% 

Usos WiFi   5.420  5.004  ‐7,7% 

Usos WiFi per dia de servei   19,02   19,2   0,94% 

Assistents activitats culturals   1.766   2.647  49,9% 

Assistents clubs lectura   457  445  ‐2,6% 

Assistents per activitat cultural. Mitjana   23,86   32   34,1% 

%  Assistents activitat cultural per visita   1,75                    2,7                   54,2% 

Assistents activitats alfabetització digital   26  32   23,07% 

Assistents per activitat d'alfabetització digital. Mitjana   4,3  4    ‐7% 

Assistents visites escolars    418  487  16,5% 

Assistents per visita escolar. Mitjana   27,86   24  ‐13,8% 
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Biblioteca Clarà 
Dr. Carulla, 22‐24 
www.bcn.cat/bibclara 
 
Persones que han treballat durant el 2014 a la biblioteca:  
Direcció: Mont Sureda i Romero i Míriam Sáez (que l’ha substituït durant la seva absència per baixa 
maternal del 15 d’octubre fins a 31 de desembre) 
Bibliotecàries: Asunción Hernández Ravanals i Joana Torres Ramos (que l’ha substituït arran del seu 
trasllat a la Biblioteca Sant Gervasi‐Joan Maragall) 
Tècnics auxiliars: Maite Castany Serrano, Alfred Sánchez Acosta, Maite Villalba Ibáñez  
Personal de suport: Beatriu Martí Carrión 

 
Fotografies realitzades per Jordi Casañas, Alfred Sánchez i Mont Sureda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Clarà 
c/Doctor Carulla 22  
08017 – Barcelona 
Tel: 932 801 547   

 

b.barcelona.cl@diba.cat 
www.bcn.cat/bibclara  
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