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1. HISTÒRIA I CONTEXT DE LA BIBLIOTECA  

 
La Biblioteca Canyelles s'inaugura el 25 de maig de 1994 al barri del mateix nom, molt a 
prop del parc Josep M. Serra Martí, i està situada al núm. 34 de la Ronda de la Guineueta 
Vella. 

                  

 
 

                     
 

 
 

L'equipament té una superfície de més de 450m2 distribuïts en tres plantes i s'ubica en 
l'espai resultant de la unió -mitjançant un túnel suspès- dels porxos de dos blocs 
d'habitatges veïns, corresponents als números 32 i 34 de la Ronda de la Guineueta Vella. A 
més, disposa de 50 punts de lectura i 9 ordinadors d’ús públic (5 d'Internet i+ i 4 de 
consulta). 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcanyelles/ca
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La plantilla de la biblioteca ha estat integrada per una directora i una tècnica auxiliar amb 
reducció de jornada, coberta inicialment per una altra tècnica auxiliar, i després per un 
tècnic auxiliar. A principis de juny, finalitzat el procés de mobilitat, la plaça es cobreix amb 
un nou tècnic auxiliar.  

 
L'horari d'obertura és de 33h./setmanals a l'hivern (24 de setembre-24 juny) i 
29h/setmanals a l'estiu (24 juny-24 setembre): 
 

 Taula 1. Horaris 
 

La Biblioteca Canyelles és un equipament de proximitat situat al Districte de Nou Barris 
i, juntament amb les biblioteques de Les Roquetes (proximitat), Nou Barris (districte), 
Vilapicina i la Torre Llobeta (proximitat) i Zona Nord (proximitat), conforma el teixit 
bibliotecari del territori. 

 
BARRI CANYELLES. Indicadors socioeconòmics 2019 

 
   
Població per gènere Total (%) 
Dones 3.614 52 
Homes 3.270 48 
 6.884  
Població per grups d'edat   (%) 
0 - 14 774 11 
15 - 24 601 9 
25 - 39 1.070 15 
40 - 64 2.524 37 
65 i + 1.915 28 
   
Població per lloc de naixement   (%) 
Barcelona 3.889 57 
Resta de Catalunya 337 5 
Resta d'Espanya 2.028 29 
Estranger  630 9 
   
Nivell d'estudis   (%) 
Sense estudis  262 4 
Obligatoris 3.694 63 
Batxillerat Superior i Cicles F. Grau Mitjà 1.170 20 
Titulats Superiors i Cicles F. Grau Superior 772 13 
   
Renda familiar disponible per habitant 

(2017) [Índex Barcelona = 100] 
 (%) 

52 

                    Taula 2. Barri Canyelles. Indicadors socioeconòmics 

 

Font: 
AJUNTAMENT DE 

BARCELONA.  
Departament 
d'Estadística 

 
Població segons 

padró d’habitants. 
Any 2019   

 
Dades per barris. 

Estadístiques 
econòmiques.  Any 

2017 
 

 

La biblioteca 
serveix al  

barri de Canyelles,  
que compta amb 
una població de 

 6.884 habitants 
distribuïda en  

0,8 km2 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcanyelles/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcanyelles/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibvilapicina/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibzonanord/ca
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/padro/a2019/index.htm
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/economia/renda/rdfamiliar/a2017.htm
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Taula 3. Guia d’equipaments 
 

 
 
 
2. LA BIBLIOTECA AL 2019 
 
 

2.1. Col·lecció documental 
 

 
Taula 4. Distribució de la col·lecció (2019) 

 
 

 
 

BARRI CANYELLES. Equipaments 

Serveis  
generals Cultura Esports 

Persones amb 

discapacitat Infants Gent Gran Educació 

Mercat 
Canyelles 

Biblioteca 
Canyelles 

Centre 
Ocupacional 
TEB Verdum 

Casal 
Infantil 

Canyelles 
IEA Oriol 
Martorell 

CFA 
Canyelles 

Escola 
 T. Moro 

EBM Nenes 
i Nens 

EBM  
El Vent 

ES d’Art i 
Disseny 

Deià  

Habitatges 
Tutelats 

Pau Casals 

Casal Mpal. 
Gent gran 

Pau Casals 

Poliesportiu 
Mpal.  

Artesania 

Camp Mpal.  
Fútbol 

Canyelles 

Skate Park  
Via 

Favència 

Pista  Mpal. 
Atl. Club  

Canyelles 
Petanca    
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Entre les principals accions dutes a 
terme per a la difusió de la col·lecció es 
troben les següents exposicions:  
 
∎ novetats i monogràfiques a la Sala   
Infantil 
∎ novetats, autors i Sant Jordi al túnel de 
la biblioteca 
∎temàtiques, efemèrides i Bibarnabloc a 
la Sala 1 
∎ novetats i monogràfiques de cinema i 

música al taulell d’acollida  
 
 
 

 

Exposicions temàtiques 
Juny 2019 
 

Gràfic 1. Distribució 
de la col·lecció 2019 
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Gràfic 2. Distribució dels Fons especials segons tipus 
de fons  (2019) 

 
 
 

2.2. Els programes de difusió cultural 
 
 
Dins els programes de difusió cultural tenim les activitats de ciutat en les quals participa 
la biblioteca, les activitats territorials organitzades per la biblioteca i/o en col·laboració 
amb entitats del barri/o Districte, i el Club de Teatre: 
 

 
Gràfic 3. Programes de difusió cultural: tipologia, assistents i sessions (2019) 

 

La biblioteca compta amb 
cinc fons especials, y les 
accions desenvolupades per 
la seva difusió, han estat: 
 
∎ exposició de novetats 
dels fons especials de l’Àrea 
infantil (Sant Jordi) 
∎ préstec documental del 
Racó de Famílies dins el 
programa NiNs Llegim 
∎ exposicions de novetats 
del CI en Ciències Forenses i 
Criminologia 
∎ continuïtat en 
l´elaboració i assignació de 
descriptors de l’esmentat 
fons 
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Taula 5. Programes de difusió cultural: tipologia, sessions i assistents (2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dins dels programes de ciutat adreçat a públic adult, la biblioteca ha participat en 
L'Aventura de Llegir amb el  Club de Teatre: 
 
 

La biblioteca ha participat en el 
programa de ciutat Lletra Petita, amb 
sessió cada primer dimarts de mes 
(gener-juny/octubre-desembre), entre 
les quals destaquen  El llop cantaire dels 
tres porquets i la caputxeta (Llibres a 
escena) i  El quinqué (Sac de rondalles) 
quant  la seva organització i assistència 
 
Gràfic 4. Distribució dels assistents 
segons programa  (2019                   

 
Lletra Petita 

El quinqué | Santi Rovira 
maig 2019 
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En la seva segona edició, aquest projecte innovador concep el ‘fet teatral’ com 
a  ‘experiència global’, amb sessions conduïdes per un dramaturg  (Albert  Lladó) i una 
actriu (Padi Padilla) al voltant d’una única obra -enguany 12 hombres sin piedad d’en 
Reginald Rose- que s’analitza tant des del punt de vista literari com estètic. 
 
Els usuaris/àries es poden incorporar al projecte a partir de quatre itineraris possibles, 
de forma que, qui s’assabenti més tard del projecte, qui tingui més o menys  disponibilitat  
segons  l’alçada  de  l’any (hivern/estiu) o bé, qui estigui més interessat/da en una 
vessant (teòrica, interpretativa...) o una altra, pugui incorporar-se en diferents moments 
i continguts del mateix. 

  
 

Dins dels programes territorials i 
relacionat amb el Club de Teatre, 

destaquem l’Especial Teatre, 
conjunt d’activitats complementàries 

obertes a tots els usuaris i usuàries, 
com ara assajos, direcció escènica i 

altres sessions afins conduïdes 
majoritàriament des de la biblioteca 

o a càrrec de personal extern.  

  
 
 
 

 

    

 
La mitjana de participants del Club de 
Teatre ha estat de  12 assistents/sessió -un 
33% més que el 2018- mentre que la 
mitjana de les sessions paral·leles 
d’Especial Teatre ha estat de 10 
participants, igual que l’any anterior 
 
El perfil d’usuari participant ha estat el 
d’una dona (64%) d’entre 25-64 anys, seguit 
d’un home de 25-64 anys -grup que 
augmenta un 69% respecte l’any anterior- 
mentre que el grup de dones de +65 anys 
ha mantingut la mateixa proporció.   
 
 

Gràfic 5. Assistents a les activitats del 
Club de Teatre i Especial Teatre  

segons grup d’edat i gènere  (2019)   
 

 
Els viatges de la paraula 
Especial Teatre 
4 de desembre de 2019 
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L’obra triada al Club de Teatre es va representar per la Festa Major de Canyelles 
(principis d’octubre) a la sala d’actes de l’Associació de Veïns i Veïnes de Canyelles, amb 
un considerable èxit de públic. Totes les fases d’aquest projecte han aglutinat prop de 
500 usuaris/àries, un 25% més que l’any anterior. 

                                                                             

Els programes territorials s’han fet també ressò del calendari festiu (St. Jordi, Nadal, 
Carnaval, Festa Major de Canyelles) i estival, així com de la tecnologia i l’adquisició de 
coneixements, de la creativitat i el fes-ho tu mateix (DIY), de la memòria històrica i la 
conscienciació social:  

 

 
Tallers de descoberta 
Carnaval Canyelles’19 
Casal Infantil i Biblioteca        
1 de març de 2019 
 

https://guia.barcelona.cat/es/detall/associacio-de-veins-i-veines-de-canyelles_92086010510.html
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Exposicions 
Mostra pictòrica de Yolanda Martín  
maig-juny de 2019 
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En una visió de conjunt, la biblioteca ha distribuït les seves activitats en els programes:  
 

 
 

Gràfic 6. Activitats de difusió cultural segons programa (2019) 
 

Durant el 2019, els programes de difusió cultural propis de la biblioteca (46%) no han 
superat la suma dels fets en col·laboració (54%) i, tot i que les sessions dutes a terme per 
professionals externs han augmentat considerablement respecte el 2018, la major part 
de les sessions territorials han anat a càrrec del personal de la biblioteca: 
 
 
 

         

T’interessa 
Regreso al Camí de la retirada | Padi Padilla, Marcela Terra 
11 de desembre de 2019 
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Gràfic 7. Programes de difusió cultural segons tipologia i conducció (2019) 
 

En el marc de la Festa Major de Districte, hem dut a terme dues activitats en col·laboració 
amb les Biblioteques de Nou Barris: una activitat infantil inclusiva i la tradicional trobada 
de Clubs de lectura de les cinc biblioteques del territori.  

 
 

2.3. Els programes de formació i aprenentatge 
 

Els nostres programes de formació i aprenentatge, adreçats a públic infantil, s’han 
centrat en les activitats de formació digital i les visites escolars: 
 
 

 
   Taula 6. Programes de formació i aprenentatge: tipus, sessions i assistents (2019) 

 
Dins el programa Tallers de descoberta, hem dut a terme tres activitats de formació digital  
al voltant de la robòtica i la programació, amb força èxit de públic. 
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Les visites escolars han respost a dues demandes: el programa Coneix la teva biblioteca 
(sessions que expliquen els serveis, programes d'activitats i funcionament de la 
biblioteca) i les visites escola-biblioteca i biblioteca-escola del programa NiNs Llegim. 
 

 
 
      
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EBM Nenes i Nens 
P2 (Groc) 
25 de juny de 2019 
 

Quant els centres 
visitants, tenim: 
l’ Escola Tomàs 
Moro, l'Escola 

Bressol Municipal 
Nenes i Nens i el 
Col·legi La Salle 

Horta, aquest 
darrer ubicat al 
límit del barri 

 

Gràfic 8. 
Assistents a les 
visites escolars 
segons nivell 
educatiu 
(2019) 
 

https://issuu.com/bibcanyelles/docs/projecte_nins_llegim
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-tomas-moro/
http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/ebmnenesinens/new/297
https://horta.lasalle.cat/


 
  
 

Memòria 2019  - 14 

 

 
3. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ                           
 
La comunicació per mitjans                       
digitals amb els nostres  
usuaris es duu a terme mitjançant 
 la nostra  pàgina  web i l’edició  
del butlletí electrònic Mésbiblioteques  
 
 

 
Taula 7. Dades pàgina web (2019)  

 
 
Els sistemes de participació a partir de les dades obtingudes mitjançant l'aplicatiu IRIS 
(gestor d'incidències, queixes i suggeriments dels ciutadans) ha donat enguany com a 
resultat una única queixa sobre l’edifici i 2 consultes. Després de seguir els protocols de 
recepció, resposta i comunicació, tant la queixa com les consultes es van poder resoldre.  
 
Respecte als projectes de cooperació, els àmbits i col·laboracions que habitualment duem a 
terme amb els agents del territori i Districte són:  
 

 Programes de calendari festiu, amb l'Associació de Veïns i Veïnes (Festa Major de 
Canyelles) i el Casal Infantil de Canyelles (Carnaval, Nadal, Festa Major...), així com 
amb les Biblioteques de Nou Barris per la Festa Major de Districte. 
 

 Programes de foment de la lectura, amb l’Escola Bressol Municipal Nenes i Nens, el 
Centre de Formació d’Adults de Canyelles i les Biblioteques de Nou Barris. 
 

 Programes de divulgació ambiental, amb l'empresa Argelaga i Districte de Nou 
Barris. 
 

 Programes de recuperació de la memòria històrica i/o col·lecció local, amb 
l'Associació de Veïns i Veïnes de Canyelles, Centre de Formació d’Adults de 
Canyelles, Districte de Nou Barris i Biblioteques de Nou Barris.  
 

 Programes de formació i aprenentatge, centrats en les visites escolars, amb l’Escola 
Bressol Municipal Nenes i Nens, l’Escola Tomàs Moro i el Col·legi La Salle Horta. 
 

 
 
 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcanyelles/ca
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
https://guia.barcelona.cat/es/detall/associacio-de-veins-i-veines-de-canyelles_92086010510.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/casal-infantil-canyelles_92086010869.html
http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmnenesinens
https://agora.xtec.cat/cfacanyelles/
http://www.argelaga.com/qui_som.htm
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca
https://guia.barcelona.cat/es/detall/associacio-de-veins-i-veines-de-canyelles_92086010510.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/associacio-de-veins-i-veines-de-canyelles_92086010510.html
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmnenesinens
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-tomas-moro/
https://horta.lasalle.cat/
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Aquest any, més que un projecte concret, voldríem destacar vint-i-cinc anys de projectes de 
la mà del 25è aniversari de la Biblioteca, esdeveniment que ha articulat tota l’activitat de 
l’equipament sota el lema 25 anys al servei del barri, al mateix temps que ha servit per 
recopilar i plasmar els principals moments i accions d’aquests període: 
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ANNEX: RESUM DE DADES ESTADÍSTIQUES 
 

1. Penetració Servei 2018 2019 Increment 

Nombre carnets per habitants assignats 0,4 0,4 --- 
Visites per habitant assignat      3 3 --- 
Visites per usuaris inscrits 6 6 --- 
Préstecs per habitant assignat 2 2 --- 
Préstecs per usuaris inscrits 4 4 --- 
Seguidors Facebook --- --- --- 
2. Oferta servei     
Fons 30.596 31.621 3,3 
Fons per habitant assignat 4 4 --- 
Fons especialització 1.713 2.434 39.6 
Fons en altres llengües (format llibre) 456 452 -0,87 
% Fons infantil en relació a la col·lecció total (amb Petits Lectors) 19% 19% --- 
Activitats culturals 52 54 3,8 
Sessions Clubs de lectura 8 8 --- 
Punts d'accés TIC --- --- --- 
Activitats d'alfabetització digital  --- --- --- 
Personal total 2 2 --- 
Hores obertura  setmanal  33h./29h. 33h./29h. --- 
Hores totals obertura 1.405 1.394 -0,8 
3. Usos     
Visites 17.220 17.502 1,6 
Visites per dia de servei   68 69 2 
Visites web  1.641 1.909 16,3 
Documents prestats  11.816 11.214 -5,1 
Usos de préstec 3.471 3.093 -10,8 
Mitjana de documents prestats per ús de préstec 3,4 3,6 5,8 
Préstecs per dia de servei  47 45 -4,7 
Préstecs per usuari inscrit 4 4 --- 
Índex de rotació per fons en  lliure accés 0,4 0,3 -8,7 
Préstecs per visita 0,68 0,64 -5,8 
Índex de rotació del fons 0,4 0,3 -25 
Préstecs del fons especialitzat 1.032 925 -10,4 
% Préstecs del fons especialitzat respecte al total del préstec 9 8 -11,1 
Índex de rotació del fons especialitzat  0,6 0,4 -33,3 
Préstec del fons infantil 2.702 2.546 -5,8 
% Préstecs del fons infantil respecte al total del préstec 27 23 -14,8 
Índex de rotació del fons infantil  0,5 0,4 -20 
Usos Internet 1.297 925 -28,7 
Usos Internet per dia de servei 5 3,7 -26 
Usos internet per visita 0,07 0,05 -28,6 
Usos WiFi 1.134 1.171 3,3 
Usos WiFi per dia de servei 5 5 --- 
Assistents activitats culturals 901 1.112 23 
Assistents clubs lectura 82 98 19 
Assistents per activitat cultural. Mitjana 17 19 12 
Assistents activitat cultural per cada 1000  visites 53 71 34 
Assistents activitats alfabetització digital --- --- --- 
Assistents per activitat d'alfabetització digital. Mitjana --- --- --- 
Assistents visites escolars  347 399 15 
Assistents per visita escolar. Mitjana 25 23 -8 
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Crèdits: 
 
Biblioteca Canyelles 
 
Persones que han treballat durant el 2018 a la biblioteca: 
 
Direcció:  
Dolors Bravo Bastida 
 
Tècnics auxiliars:  
Mireia Fabra Pallàs (amb reducció de jornada: gener-juny) 
Núria Montoya Vives (cobrint la reducció de jornada: gener) 
Rubèn Fernández Cid (cobrint la reducció de jornada: febrer-juny) 
Oriol Rubio Andrada (juny-desembre) 
 
Fotografies realitzades per: 
Biblioteca Canyelles  
J. Casañas [F2] 
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Biblioteca   Canyelles 
Ronda de la Guineueta Vella, 34 

08042 – Barcelona 
Tel: 932749474 

 
 
 

b.barcelona.c@diba.cat 
www.bcn.cat/bibcanyelles 
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