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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 està especialitzada en Noucentisme i Josep Clarà i és dipositària de la que va ser
biblioteca personal de l’escultor i de la biblioteca del Museu Clarà. Té també quatre centres
d’interès: òpera, àlbum il·lustrat, escultura catalana i racó de mares i pares. La programació
vinculada a aquests centres d’interès, com l’Òpera Club, el Cicle d’exposicions l’Esperit de
l’il·lustrador i els seminaris d’escultura són alguns dels seus projectes més destacats.
La Biblioteca Clarà 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 35.589 habitants i dóna servei als barris Les Tres Torres, Sarrià Sud i
Sant Gervasi Galvany oest. Les Tres Torres, amb 16.667 habitants, és un barri principalment
residencial, format en un 87% per població espanyola. La població es distribueix, segons l’edat,
de la següent manera:
Població de Les Tres Torres per franja d'edat
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Del 10,2% de població estrangera predomina, en aquest ordre, la nascuda a França, Itàlia i
Bolívia. Un 51,2% de la seva població té estudis universitaris i és el segon barri de Barcelona amb
la renda familiar més alta (dades extretes de www.bcn.estadistica).
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La Biblioteca Clarà és una biblioteca de proximitat. El districte de Sarrià-Sant Gervasi compta
també amb la biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, que inaugurada el juny de 2014 fa funcions
de biblioteca de Districte, i amb la biblioteca Collserola-Josep Miracle, inaugurada al 2004 i
també de proximitat. 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 15.30 a 20.30 h
dimecres i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
dissabtes de 10 a 14 h
Durant el període d’estiu, del 24 de juny al 24 de setembre, la biblioteca tanca els
dissabtes. També tanca el mes d’agost.
La biblioteca té 14 ordinadors d’ús públic i ofereix 117 punts de lectura, dels quals: 74 són amb
taula, 30 sense taula, 3 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 20.30 a 1 h.
La biblioteca compta també amb el Servei de Préstec i Lectura a Domicili (SPLD), que funciona a
través de 5 voluntaris que donen servei a 5 usuaris, i a la Residència Mas Anglí.
Són 5 el nombre de Clubs de Lectura per a adults que es realitzen a la biblioteca:
Club de lectura obert, de caràcter general
Club de lectura en llengua anglesa
Club de lectura alternatiu, que funciona de forma autònoma amb lectors veterans
Club d’òpera, que s’emmarca dins del programa LiceuBib de la Generalitat de Catalunya
en col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu
Club de lectura de música, que es fa en col·laboració amb l’Auditori de Barcelona
La plantilla actual de la biblioteca consta de 6 membres:
1 Directora en reducció d’un terç de jornada (terç que queda cobert per una bibliotecària)
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 57.356 documents, desglossada de la següent manera,
segons secció:

Distribució de la col·lecció
2,20%
4,87%

2,09%

Fons adults

0,70%

Música i cinema
Fons infantil

10,71%
41,80%

Centres d'interès i fons especials
Fons mòbil i magatzem

17,25%

Revistes
Col·lecció Local
20,38%

Petits lectors

Aquest 2017 cal destacar que el fons documental de la biblioteca ha disminuït un 2,4% en
relació a l’any anterior. Això és degut a que s’ha fet un treball important d’esporgada per
mantenir la col·lecció actualitzada.
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 i posterior Museu Clarà. Durant el 2017, s’ha procedit a fer
el seguiment del procés de digitalització iniciat durant 2016 de les dedicatòries que es troben en
alguns dels llibres 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. Tot aquest material es troba al
magatzem des de la inauguració de la biblioteca i s’ha estat revisant i seleccionant, així com els
articles de les revistes relacionats amb l’escultor per incloure aquesta informació dins del
projecte de digitalització Trencadís, un dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals que
té com objectius promoure i difondre la cultura local i preservar i facilitar l'accés a aquelles
col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques de la Xarxa.
Centres d’Interès
La biblioteca té 4 centres d’interès (CI): Òpera, Llibre il·lustrat, Escultura catalana i Racó de mares
i pares.
- Òpera: durant el 2017 s’ha anat ampliant aquesta secció a partir del pressupost de
compra específic que la biblioteca té per a aquest fons en particular, a més d’incorporar
molts documents provinents d’una donació particular d’un usuari. Durant el mes de
maig, la biblioteca ha participat en l’Òpera en Ruta, 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 7a Setmana de l’Òpera, programant diverses
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activitats que es detallen més endavant i fent una exposició de fons documental. Cal
destacar que durant 2017 la biblioteca ha celebrat els 15 anys del seu Òpera Club i ho
ha fet amb una programació especial i amb l’edició de les memòries En to d’aventura:
memòries de l’”Òpera Club” de la Biblioteca Clarà, editat per Biblioteques de Barcelona
i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Durant aquest 2017 també cal destacar dues novetats, una és l’inici d’un club de lectura
d’òpera, de 4 sessions, en col·laboració amb el Liceu i dins del programa LiceuBib de la
Generalitat de Catalunya, i també el fet que la biblioteca ha participat en l’elaboració
d’una bibliografia bàsica d’aquest gènere coordinada pel Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.
Al seu canal de la plataforma musical Spotify, i amb la finalitat de difondre aquest CI, la
biblioteca ha creat 6 llistes de distribució, vinculades a la Temporada 2016-2017 del
Liceu, a la 7a Setmana de l’Òpera i l’Òpera en Ruta i a les novetats audiovisuals.
-

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, 2 exposicions d’il·lustració, vinculades a aquest CI, el contingut de les quals es
detalla més endavant. Hem programat una activitat dins la 1a Setmana de l’Àlbum de
Barcelona, i hem creat també una maleta específica d’àlbum il·lustrat per difondre entre
les escoles i entre l’Espai Familiar Petit Drac en sessions específiques per a famílies.

-

Escultura catalana: durant aquest any s’ha treballat per fer crear una secció bàsica de
fons documental per a aquest CI creat durant el 2016. Gran part del fons inicial de la
secció ha nascut un cop feta la revisió del FE Noucentisme i Josep Clarà. Aquesta secció
s’ha dinamitzat a través de 4 seminaris en col·laboració amb l’ICRE (Institut Català per a
la Recerca en Escultura). Durant aquest any ha tingut lloc també l’acció de clausura del
projecte EL LECTOR, que vincula escultura i literatura al voltant del CI i que es va iniciar
al 2016.

-

Racó de mares i pares: durant aquest any s’ha fet una esporgada d’aquesta secció i se
n’ha fet difusió a través d’exposicions puntuals vinculades al programa d’activitats per
a nadons Primeres passes i Què llegim? i altres sessions específiques adreçades a
famílies de l’Espai Familiar el Petit Drac de difusió dels nostres serveis.
Els programes de difusió cultural:
Durant el 2017, el nombre d’activitats culturals i de difusió de la lectura programades a
la biblioteca ha estat de 62, amb un total de 1.346 assistents. Després d’un notable
increment durant el 2016, les xifres disminueixen i es normalitzen ja que durant 2016 hi
ha haver alguns projectes que van fer créixer puntualment aquesta xifra.

Activitats culturals
Assistents
activitats culturals

2016
74
1.620

2017
62
1.346

Increment
-17,1%
-16,9%

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. Durant el 2017, com s’ha esmentat, més
que disminuir, les dades s’equilibren amb les dels anys anteriors, amb una mitjana de 21
assistents per activitat.
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Pel que fa al contingut de les activitats que ha programat la biblioteca, aquest any, sens
dubte, la celebració dels 15 anys de l’Òpera Club ha estat un dels temes més destacats.
També cal destacar la commemoració dels 30 anys de la mort del poeta sarrianenc J.V.
Foix, o les activitats al voltant de l’Any Palau i Fabre, la participació en la Festa Major del
barri, les exposicions d’il·lustració i les seves activitats complementàries, en aquest cas
dos cinefòrums, els seminaris d’escultura i les activitats infantils i familiars programades
els divendres a la tarda.
Els programes de difusió cultural es diferencien entre els 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
62 activitats programades per la biblioteca, 45 han estat territorials i 17 de ciutat.
Si tenim en compte el públic al qual s’adrecen, de les 62, 33 s’han adreçat a públic infantil
i familiar i 29 a públic adult.
Activitats de ciutat
L’aventura de conèixer
T’interessa: dins d’aquest cicle, la biblioteca ha programat 3 conferències: La
creativitat com a eina diària, Dones en la història de la música clàssica i Dones directores:
la mirada femenina en el cinema.
Lletra Petita
Primeres passes: durant el 2017 la biblioteca ha ofert 5 sessions específiques de
promoció de la lectura per a infants de 6 mesos a 3 anys que han anat
acompanyades d’exposicions de llibres específics per a aquest públic.
Sac de rondalles: 4 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.
Taller de descoberta: Mapes secrets dels arbres de Barcelona. Taller per a nens i
nenes de 8 a 10 anys fet al jardí de la biblioteca, en 2 sessions, i La màquina
d’escriure, taller sobre l’art d’escriure i il·lustrar històries, per a infants majors de
6 anys. Dins la 1a Setmana de l’Àlbum de Barcelona.
Altres activitats
La biblioteca durant el 2017 ha col·laborat amb Literàpolis pel que fa a la difusió
d’aquesta APP de literatura i ciutat, acollint sessions adreçades a estudiants d’instituts
del Districte que havien fet la ruta literària per rebre la seva opinió, així com fent difusió
permanent de l’APP a través de targetons i un roll-up.
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 2017, han estat les
següents:
Lletra petita
Sac de rondalles: sessions de contes els divendres a la tarda (organitzades per
la biblioteca, durant 2017 s’han realitzat 15 sessions). Dins d’aquestes sessions, s’inclou
1 sessió durant la 7a Setmana de l’Òpera al voltant de l’òpera, 1 sessió sobre igualtat de
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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.
Destaquem, de les sessions de contes dels divendres, que es van ampliant els
idiomes de les sessions amb l’objectiu de donar resposta a la realitat cultural del barri.
Aquest 2017 hem programat 2 sessions en anglès, 1 a càrrec de l’escola Kids & Us Sarrià.
També hem programat 1 sessió de contes en francès i 1 sessió en alemany per celebrar
el Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre.
Llibres a escena: la biblioteca ha programat 3 sessions: Dahl, el gegant amic al
voltant de l’escriptor Roald Dahl, Escudella de poemes, al voltant de l’obra de Miquel
Desclot, i Menuda òpera, al voltant de diverses òperes.
Tallers de descoberta: durant aquest any 2017, la biblioteca ha programat el
taller d’estiu Mitjanit, al voltant del llibre homònim sobre poesia.
L’aventura de llegir
Durant el 2017 la biblioteca ha celebrat 2 recitals musicals de poesia. El primer
al voltant de la figura del poeta sarrianenc J.V. Foix amb motiu dels 30 anys de la seva
mort, a càrrec de l’actriu Gemma Reguant i la pianista Anna Alemany. El segon amb
motiu de l’Any Palau i Fabre 2017, Paradís de l’alquimista: Palau i Fabre reconquesta
l’instint. En aquest cas a càrrec de Gemma Reguant i Marc Egea.
2 Presentacions de llibres: el llibre L’amor et farà immortal (Ara llibres, 2016) del
periodista i veí del barri Ramon Gener i el llibre El Noucentisme a Barcelona (Àmbit,
2016), interessant per la vinculació amb l’especialitat de la biblioteca, a càrrec dels seus
autors Aleix Catasús i Bernat Puigdollers.
Amb motiu de la posada en marxa del Servei de Lectura al jardí a partir del mes
d’abril, la biblioteca ha programat també el recital de poesia Dones poetes en veu alta:
recital poètic al jardí de la biblioteca, a càrrec de l’actriu Gemma Reguant.
Dins del Cicle conjunt amb el Centre Cívic Pere Pruna i per celebrar el Dia de la
Dona treballadora, la biblioteca ha programat l’activitat Les dones en la història de la
música clàssica, a càrrec del músic Antoni Trigueros, i Tebaldi, la veu que plantà cara a
Maria Callas, a càrrec d’Edgar Villanueva.
L’aventura de conèixer
Al voltant del CI en Òpera: celebració de la 7a Setmana de l’Òpera. Aquest
esdeveniment, inclòs dins del cicle de Districte Òpera en Ruta, ha ofert 4 activitats sobre
el gènere operístic a públics diversos, inclòs l’infantil. La programació ha consistit en la
presentació del llibre descrit més amunt, de Ramon Gener, l’Amor et farà immortal
(Àmbit, 2016), una sessió sobre òpera i cinema, i la presentació de les memòries dels 15
anys d’Òpera club, En to d’aventura: memòries de l’”Òpera Club” de la Biblioteca Clarà.
La presentació va anar a càrrec d’un recital del Lament d’Arianna i d’un brindis amb cava
i entrega d’exemplars de les memòries al jardí de la biblioteca. També, com cada any,
s’ha programat una activitat per al públic infantil i familiar.
Altres activitats destacades al voltant del CI en Òpera són les conferències al
voltant d’aquest gènere musical, de les quals s’han programat 5 més 1 conferència sobre
la figura d’Alma Mahler.
Activitats al voltant del CI en Llibre il·lustrat. Durant el 2017 la biblioteca ha
inaugurat 2 exposicions d’il·lustració emmarcades dins del cicle d’exposicions de la
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biblioteca L’esperit de l’il·lustrador. La primera, inaugurada al mes de març, Ayax
Barnes, dibuixant: un viatge de llibre en llibre mostra l’obra d’aquest destacat il·lustrador
argentí, ja desaparegut, l’obra del qual va ser censurada durant la dictadura militar a
l’Argentina. La segona exposició, inaugurada a l’octubre, La vida en paper: el còmic i la
il·lustració com a eines de sensibilització, explica una experiència personal dels
il·lustradors Cristina Durán i Miguel Ángel Giner.
Tanmateix, vinculats amb la darrera exposició de 2016, durant 2017 la biblioteca ha
ofert la projecció de 2 documentals que es detallen més endavant.
Molt per aprendre. Creacions
La biblioteca ha programat, també, durant 2017, un taller adreçat a mares, pares i
educadors, Taller sobre l’art d’explicar contes, a càrrec del narrador Joan Boer. També 2
tallers adreçats a públic juvenil, Sigues un estudiant crac: tècniques de gamificació de
l’estudi i Taller d’oratòria: el superpoder de parlar bé en públic.
A part d’aquestes activitats, la biblioteca ha programat també, a nivell territorial:
-

Acció artística per Sant Jordi al voltant del CI d’escultura catalana i de l’escultura El
lector, de l’artista sitgetana Elvia Cor, obra que representa el nou pictograma d’aquesta
secció. L’activitat va comptar amb la presència d’escultors i escriptors. En col·laboració
amb l’Agència literària Sandra Bruna.

-

4 Seminaris d’escultura en col·laboració amb l’ICRE (Institut Català per a la Recerca en
Escultura). Els seminaris consisteixen en una conferència a càrrec d’un expert i de la
inauguració d’una exposició d’escultures exposades a la biblioteca, en diferents espais.
Els seminaris de 2017 han girat al voltant dels escultors Jassans, Joan Piqué i Carbó,
Anselm Nogués García i Manolo Hugué. Durant aquest any s’ha publicat també el primer
catàleg de les obres exposades a la biblioteca durant aquestes mostres.

-

Cicles Creadones i Llegir el Guernica de Picasso 80 anys després de la seva creació, en
col·laboració amb el Centre Cívic Pere Pruna. La biblioteca ha realitzat dues exposicions
temàtiques i ha programat 4 activitats amb motiu d’aquests dos cicles.
La biblioteca ha ofert les seves instal·lacions, també, per acollir 5 exposicions, a part de
les 2 habituals d’il·lustració:
Exposició Ars * LIBER d’Ida Borvill, al voltant dels gèneres literaris i a càrrec de
l’artista Ida Borvill.
Exposició itinerant Dones de medalla, organitzada per l’associació Dones Fem,
amb motiu del 20è aniversari de l’atorgament de la Medalla de la Dona de Sarrià-Sant
Gervasi.
3 Exposicions d’escultures emmarcades dins de la celebració dels Seminaris en
col·laboració amb l’ICRE.
Al llarg de 2017, la biblioteca ha desenvolupat 5 clubs de lectura adreçats a adults:

-

Club de lectura obert. Té com a conductor l’escriptor David Nel·lo. D’aquest club s’han
celebrat 8 sessions. Els llibres llegits han estat: Carta de la monja portuguesa, Olor de
colònia, Calígula, No em deixis mai, El carpintero, Arthur & George i 1984.
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-

-

Club de lectura en anglès. Està conduït per la Pauline Ernest. D’aquest club s’han
celebrat 8 sessions. Els llibres llegits han estat: The remains of the day, The reluctant
fundamentalist, The curious incident of the dog in the nightime, Hateship, friendship,
courtship, loveship, marriage, Gabriel´s gift, From A to X: a story in letters, Leviathan i
Our kind of traitor.
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: Rashomon y otros cuentos, El talento de Mr. Ripley,
Kafka a la platja, Sexus, Las hores, Antología poética de Juan Ramón Jiménez, Café
nostàlgia i El pianista.

-

Club de lectura de música l’Auditori. Per segon any, la Biblioteca Clarà ha estat una de
les biblioteques de Barcelona que acull, amb èxit, un club de lectura en col·laboració
amb l’Auditori de Barcelona en el qual es comenten els concerts que es presenten a la
temporada. D’aquest Club hem acollit 6 sessions.

-

Club de lectura d’Òpera. Per primer any, i des de 2016, la Biblioteca Clarà acull un club
de lectura al voltant de l’òpera dins del Programa LiceuBib, coordinat pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Gran Teatre del
Liceu. La Biblioteca Clarà és una de les dues biblioteques de la ciutat que l’ha ofert, en 4
sessions que han girat entorn d’òperes basades en llibres. Les dues sessions celebrades
durant 2017 han estat Tristany i Isolda i l’Elisir d’amore.
En total doncs, s’han realitzat 34 sessions de clubs de lectura (un 21,4% més que l’any
passat degut a la incorporació del nou club d’òpera) amb 535 assistents (un 22,4% més
que l’any passat, quan la xifra d’assistents va ser de 437).
Encara dins d’aquest espai, cal explicar que la biblioteca ha posat en marxa el Servei de
Lectura al jardí, i que consisteix en treure al jardí butaques i gandules d’exterior per
convidar als usuaris a que gaudeixin de la lectura al jardí. El servei està disponible quan
les condicions meteorològiques ho permeten i en horari de dimecres i dijous al matí.
Els programes de formació i aprenentatge:
Si durant el 2016 la biblioteca no va oferir cap curs d’aula digital, durant 2017 la xifra de
cursos realitzat ha estat de 5, amb un total de 46 participants.
Els cursos han estat 2, Entra en el món digital. Curs d’iniciació, adreçat a persones de
més de 55 anys i programat en 4 sessions, i Taller Ebiblio al voltant de la plataforma de
préstec de llibre digital. La valoració, a nivell de continguts i assistència és positiva.
La biblioteca ha obert com a sala d’estudi nocturna durant 58 dies en 2 períodes
puntuals d’exàmens en horari de 20.30 a 1 h entre el 2 de gener i el 2 de febrer i entre
el 8 de maig i 22 de juny (exceptuant el cap de setmana previ a les PAU, quan la sala
d’estudi va obrir en horari de 16 a 1h).
Durant el 2017, la biblioteca ha realitzat 31 visites escolars, amb un total de 758
assistents, una xifra gairebé idèntica a la de 2015, però un 16,2% inferior en nombre de
visites i un 24% menys en nombre de visitants a la de 2016.
A part de les visites escolars, hem de citar també una visita professional d’una
bibliotecària xilena, la d’un grup de famílies de l’Espai Familiar Petit Drac, adreçada a
conèixer el fons i activitats adreçats a nadons, la d’un grup de participants a la “ruta
històrica de Les Tres Torres”, la de dues professores de l’Escola Superior de Disseny i Art
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Llotja (ESDAP) al voltant d’un treball de senyalització als nostres espais, la d’un alumne
de l’Escola Suïssa que havia de fer un treball sobre biblioteques públiques, la de dos
grups del Centre de Formació d’Adults CFA Rius i Taulet per visitar l’exposició
d’il·lustració “La vida en paper”, i per últim, la visita de tres grups d’alumnes dels IES
Montserrat, Costa i Llobera i Menéndez y Pelayo, per valorar l’experiència un cop feta
la ruta literària de l’APP Literàpolis específica de Sarrià.
Els programes d’inclusió social:
Biblioteca a casa: Servei de Préstec i Lectura a Domicili (SPLD). Aquest servei ha patit
un lleu descens quant a xifres i número de voluntaris respecte l’any anterior. Aquest
2017 ha funcionat a través de 5 voluntaris (el 2016 eren 8) que han ofert el seu servei a
7 usuaris individuals (12 el 2016), a 42 usuaris d’un Club de lectura del Casal de Gent
Gran Can Fàbregas (16 el 2016) a través del transport dels documents, i a la residència
per a gent gran Residencial Mas d’Anglí.
Durant l’any s’han realitzat 146 serveis de lectura (103 serveis de lectura individual i 42
a la residència Mas d’Anglí). Un total de 13,7% serveis menys que el 2016, quan el
nombre de serveis va ser de 166 (123 de lectura individual i 43 de lectura a la residència
Mas d’Anglí). Aquest descens es deu a que alguns dels usuaris del servei, que ja eren
molt grans, han mort. A part de lectura, també s’han realitzat 118 serveis de préstec
individuals i a la residència Can Fàbregas, un 61% més que l’any passat, quan la xifra de
préstecs va ser de 73.
De cara a 2018, la biblioteca es planteja fer una campanya de difusió per captar nous
voluntaris, però sobretot, nous usuaris i usuàries del servei.
Exposicions d’il·lustració d’artistes amb discapacitat intel·lectual. És el cinquè any
consecutiu que la biblioteca programa una exposició amb obres o sobre obres que
parlen de la diversitat funcional. Aquest any 2017 s’ha inaugurat la mostra La vida en
paper. El còmic i la il·lustració com a eines de sensibilització, amb una selecció
d’il·lustracions de Cristina Durán i Miguel A. Giner Bou al voltant dels seus còmics Una
posibilidad entre mil (editada per Sinsentido, el llibre explica l’experiència de tenir una
filla discapacitat intel·lectual) i La máquina de Efrén (editada també per Sinsentido,
explica el procés d’adopció d’una altra filla). Durant el primer trimestre de l’any, la
biblioteca també va acollir dos cinefòrums al voltant d’una exposició inaugurada el 2016,
¿Todos somos Juan?: recull d’obres realitzades a TEAS (Taller Escola d’Arts Sumptuàries).
Els cinefòrums van girar al voltant de la projecció d’una obra de teatre realitzada per
alumnes de TEAS, un centre d’art teràpia proper a la biblioteca i del documental l’Equip
de Pinxo, de Xesco Pla i Osvaldo Riccardi, sobre els beneficis de la teràpia amb gossos en
persones amb pluridiscapacitat.
3. L’IMPACTE DELS SERVEIS
El nombre d’inscrits total a 31 de desembre de 2017 és de 23.222. Els nous inscrits durant
l’any han sigut 829, tot i que en termes globals, la xifra final d’inscrits en relació a l’any
anterior ha baixat un 1% (una proporció inferior que anys anteriors) degut a l’actualització
de la base de dades que es fa d’usuaris i usuàries que no presenten activitat després d’un
llarg període de temps.
El perfil dels usuaris inscrits és el següent:
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Usuaris inscrits per gènere:
Dones
Homes
Sense definir (entitats, etc.)
TOTAL

13.760
9.389
73
23.222

59,3%
40,4%
0,3%
100%

Usuaris inscrits per nacionalitat:

Espanya
França
Itàlia
Bolívia
Estats Units d’Àmèrica
Argentina
Paraguai
Mèxic
Perú
Colòmbia
Hondures
Alemanya
Regne Unit
Veneçuela
Xile
Brasil
Rússia
Filipines
Xina
Equador
Marroc
Portugal
Bèlgica
Altres nacionalitats
TOTAL USUARIS INSCRITS

20.197
341
236
216
188
151
139
114
102
101
94
92
86
86
84
71
51
49
48
48
47
40
33
608
23.222

87%
1,47%
1,02%
0,93%
0,81%
0,65%
0,59%
0,49%
0,44%
0,43%
0,42%
0,40%
0,37%
0,37%
0,36%
0,30%
0,22%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,17%
0,14%
2,6%
100%

7.556
5.287
4.762
2.613
2.795
108
101

32,5%
22,8%
20,5%
11,3%
12,0%
0,5%
0,4%

23.222

100%

Usuaris inscrits per edats:
Adults 2 (40-64)
Adults 1 (25-39)
Joves (15-24)
Infants (5-14)
Gent Gran (65-)
Petits Lectors (0-4)
Altres (Servei domiciliari,
Educació, Biblioteques, ..)
TOTAL USUARIS INSCRITS
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Les visites:
Població assignada
Visites
Relació visites/població
assignada

2016

2017

Increment

35.267
77.774
2,7

35.589
70.823
2,4

0,9
-8,9
-11,1

Aquest 2017 la població assignada s’ha incrementat lleugerament, en un 0,9%. Pel que fa a
les visites, de la mateixa manera que amb el número d’inscrits, s’observa com les xifres
disminueixen en relació a l’any anterior, tendència generalitzada a la majoria de
biblioteques de la ciutat. El grup d’usuaris inscrits més nombrós a la biblioteca són els adults
de nacionalitat espanyola seguits en gran distància dels usuaris procedents de França, Itàlia,
Bolívia i Estats Units d’Amèrica.
Nombre de préstecs:
Préstec total
2017
61.953

2016
68.854

Increment
-10,0

Si les visites disminueixen, en conseqüència el préstec de fons documental i els usos de
préstec disminueixen, en sintonia també amb la tendència a la baixa el préstec de documents a
la resta de biblioteques de la ciutat i als nous usos i hàbits de consum cultural digital. Si
comparem les dades amb la mitjana global de Biblioteques de Barcelona, s’observa que el
préstec cau un 6,9%, per tant, la Biblioteca Clarà, amb un descens del préstec del 10% se situa
per sota d’aquesta xifra.

Préstec per tipus de material
Llibres

Enregistraments sonors

Enregistraments video

Revistes

2,41%

0,06
%

2,3%

2,73%
24,42%

62,24%
5,76%

El préstec de llibre digital a través de la plataforma ebiblio, però, creix i passa de 1.287 préstecs
l’any 2016 a 1.452 l’any 2017, un 12,8% més.
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Préstec de llibre electrònic

2017
2016
1200
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Préstec de llibre electrònic



Relació de préstecs per població assignada

Població assignada
Préstecs
Relació préstecs per població
assignada (nombre de
préstecs/població)

2016

2017

Increment

35.267
68.854
1,95

35.589
61.953
1,74

0,9
-10,0
-10,7

Usos de préstec:
Usos de préstec
2017
15.761

2016
17.118

Increment
-7,9

Usos de préstecs per edats
5,7%

1,6% 0,8%

0,5%
Adults 2 (40-64)

9,9%

Gent Gran (65-)

43,4%

14,2%

Infants (5-14)
Adults 1 (25-39)

23,9%

El Préstec interbibliotecari deixat i rebut és el següent:
Préstec int. rebut
2016
2017
3.299
3.347

Memòria 2017

Increment
1,5

Préstec int. deixat
2016
2015
3.658
3.886

Increment
6,2
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En aquest cas s’observa un lleuger augment del préstec interbibliotecari rebut, i un major
increment dels documents deixats. La lectura que en fa la biblioteca és positiva, observant que
es deu a la qualitat de la col·lecció de la biblioteca i que els que tenim són llibres sol·licitats.
Els usos d’internet i serveis de formació digital
Els nombre d’usos d’ordinadors durant 2016 va ser de 4.459 i durant 2017 de 3.351, per tant
han disminuït un 24,8%. Aquest descens es deu a que els usuaris i usuàries cada cop més
treballen amb els seus dispositius portàtils.

Perfil dels usuaris d'internet
0,38

0,54

Adults 2 (40-64)

5,1

Gent Gran (65-)

12,1
12,35

Joves (15-24)
50,6

Infants (5-14)
Adults 1 (25-39)

14,8

Altres

Usos Wifi
Usuaris per edats
Petits Lectors (0-4)
Infants (5-14)
Joves (15-24)
Adults 1 (25-39)
Adults 2 (40-64)
Gent gran (65-)
Altres
Total

Usos wifi 2017
0
99
2.798
978
1.152
171
23
5.221

%
0,00%
1,9%
53,6%
18,7%
22,1%
3,3%
0,4
100%

Durant el 2017 hi ha hagut 5.221 usos del servei de Wifi, un 3,7% menys que l’any passat, quan
el nombre d’usos va ser de 5.423, un descens poc significatiu.
Assistents als cursos d’Alfabetització Digital i comparativa 2017

Cursos TIC

Nombre
Assistents

2016
0
0

2017
5
46

Increment

Durant 2017, la biblioteca ha ofert 2 cursos d’alfabetització digital en 5 sessions. Durant 2016
l’oferta va ser 0, per tant, l’increment ha estat total. Arran de la inauguració el 2014 de la
biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, que disposa d’aula multimèdia, la Biblioteca Clarà ha
disminuït molt la seva oferta formativa en aquest àmbit ja que els ordinadors de què disposa no
es troben en cap aula tancada i per tant no reuneix les condicions òptimes per oferir formació
digital.
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Els dos tallers oferts durant 2017 van ser Entra en el món digital. Curs d’iniciació + 55 , El taller
va estructurar-se en 4 sessions de 2 hores cadascuna, i van participar 9 usuaris a cada sessió. El
segon taller, Ebiblio, va girar entorn al funcionament de la plataforma de préstec de llibre digital
i va tenir 10 participants. La valoració, tan de continguts com d’assistència, és positiva.
Els assistents a les activitats culturals i de promoció de la lectura:
L’any 2016 la biblioteca va comptar amb 1.346 assistents a les activitats culturals, xifra que
durant el 2016 ha estat de 1.620, el que suposa un descens del 16,9%. Tanmateix, durant el
2017, més que disminuir, les dades s’equilibren després d’un any puntualment excepcional
quant a programació d’activitats, amb una acceptable mitjana de 21 assistents per activitat.
Aquests 1.346 assistents, segons edat i activitat, es desglossen de la següent manera:

Activitats de ciutat
Activitats territorials
TOTAL

Assistents infantils i familiars
320
456
776

Assistents adults
32
538
570

Totes les activitats que ha programat la biblioteca durant el 2017 estan detallades entre les
pàgines 6 i 10 d’aquest document.

Sessió del Club de lectura en anglès

Taller Entra el món digital. Curs d’iniciació + 55
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Els assistents a les activitats de formació i aprenentatge:
Visites escolars
Visites
escolars
2016
37

2017
31

Assistents visites
escolars
Increment
2016
-16,2
998

2017
758

Increment
-24,0

Observem com disminueixen lleugerament la xifra tant del nombre de visites com la d’assistents
En relació a l’any 2016, aquesta davallada es deu al fet que durant 2016 la biblioteca va acollir
les visites d’una escola propera, el Col·legi Reial Monestir Santa Isabel, escola de quatre línies
per curs, molts dels quals van visitar la biblioteca en el marc d’un projecte puntual bibliotecaescola de curs. Les xifres, doncs, durant 2017, s’han normalitzat.
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 durant el 2017
han estat, segons els cicles educatius:
-

Educació infantil: 8 grups
Educació primària: 19 grups
Educació secundària: 4 grups (és la franja que proporcionalment presenta un augment
més pronunciat, ja que durant el 2016 el nombre de grups visitants va ser 0)
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 sortir de l’escola, dificulta la seva visita a la biblioteca.
En relació a les visites escolars, volem destacar que la biblioteca ha creat una maleta d’àlbum
il·lustrat, al voltant del seu Centre d’Interès en Àlbum Il·lustrat. La maleta s’ofereix a les escoles
que se la vulguin emportar per consultar a classe, però també es presenta a alguns grups de
visites, tant escolars com de famílies, com és el cas de l’Espai Familiar Petit Drac. A part, i de
forma puntual, la biblioteca també va crear una maleta sobre Refugiats, que es va prestar a
l’Institut Menéndez y Pelayo, i que es va oferir també a la resta d’escoles.
Sales d’estudi nocturnes
La biblioteca ha obert com a sala d’estudi nocturna durant 58 dies en 2 períodes puntuals
d’exàmens en horari de 20.30 a 1 h entre el 2 de gener i el 2 de febrer i entre el 8 de maig i el 22
de juny (exceptuant el cap de setmana previ a les PAU, quan la sala d’estudi va obrir en horari
de 16 a 1 h). Un total de 58 hores, amb 802 usos. S’observa que amb gairebé el mateix nombre
de dies d’obertura, el nombre d’usos és més baix, dada que és generalitzada a les sales de tota
la ciutat. Sense una raó concreta, en el cas de Clarà pot estar vinculada amb l’obertura de la sala
nocturna de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, o l’obertura d’una nova sala a les Corts.
Com l’any passat, no s’hi han fet activitats associades.
Dies
d’obertura
2016
54
-

2017
58

Increment
7,4

Usos
sala
d’estudi
2016
2017
1.144
802

Increment
-29,9

Altres programes educatius en els quals es participa

Memòria 2017

- 17

En aquest apartat ens agradaria destacar, en relació amb les escoles del Districte, la participació
a la Marató de la Lectura, en la qual participem les tres biblioteques públiques, així com les
escoles públiques del Districte, creant una fira que gira a l’entorn de la lectura i en la qual les
biblioteques estem convidades aportant llibres per llegir i espais de reflexió sobre què és la
biblioteques per a l’alumnat.
4. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Presència a les xarxes:
Durant el 2017, la pàgina web de la biblioteca ha tingut 15.513 visites. Cal destacar que s’han
modificat i actualitzat continguts, i també que l’estructura ha estat canviada amb motiu d’un
canvi generalitzat.
Quant a la presència de la biblioteca a la web 2.0:
-

Facebook: vam tancar l’any amb 836 seguidors, el que representa un 10,6% més que
l’any anterior.
Issuu: vam tancar l’any amb 25 seguidors, 150 publicacions i 2.729 lectures.
Spotify: vam tancar l’any amb 92 subscriptors i vam crear 6 llistes musicals durant l’any
(la meitat que l’any anterior, quan es van elaborar unes llistes específiques per a joves
pensades per a períodes d’exàmens).
Butlletí Mesbiblioteques: s’han creat i enviat 54 butlletins electrònics (que han suposat
un enviament de 158.278 butlletins) per informar sobre activitats i serveis a la
biblioteca. D’aquests, 42.657 han estat llegits i 640 clicats. El nombre d’enviaments ha
estat un 3,5 més baix que durant el 2016, quan es van crear i enviar 56 butlletins. Pel
que fa al nombre de butlletins llegits, aquest ha estat un 4,9% més que l’any passat.

Participació:
Queixes i suggeriments. Durant el 2017 la biblioteca ha rebut 5 consultes i 3 queixes.
-

-

-

1 queixa sobre espais i equipaments centrada en la temperatura de la sala d’estudi, on
l’usuari es queixava del fred que feia a la sala. En aquest sentit, cal dir que la biblioteca
fa seguiment de les possibles alteracions en el servei de clima de la biblioteca, en estreta
relació amb el servei de manteniment del Districte.
1 queixa relacionada amb els serveis i activitats. Aquesta queixa expressava
disconformitat en el servei rebut per part del personal de préstec i també del tancament
de la bústia de retorn durant períodes de vacances en què la biblioteca resta tancada.
L’usuari també es queixa de la manca d’informació prèvia del tancament de la bústia.
En aquest sentit, cal assenyalar que la biblioteca comunica per tots els mitjans que es
tancarà la bústia (cartell, newsletter, facebook i pàgina web). Sí que es detecta que la
informació que apareix a google quant als horaris, de vegades pot presentar alteracions
i es demana a l’usuari que per evitar confusions es consulti la pàgina web de la
biblioteca. En aquest sentit, des de serveis tècnics, s’està en contacte amb google per
evitar aquestes errades.
1 queixa relacionada amb serveis i activitats. Aquesta queixa està vinculada amb el
tracte rebut des del personal de préstec, considerat de poc amable per part de l’usuari
i restrictiu quant a la permissivitat de nombre de reserves de documents que permet fer
el carnet de biblioteques. Aquests tipus de queixa ens serveixen per recordar a l’equip
la importància de la bona atenció als usuaris i derivar les consultes llargues i més
detallades a la primera planta.
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-

4 consultes sobre serveis i activitats, relacionades amb renovacions de documents,
inscripcions a activitats i visites escolars.
1 consulta sobre col·lecció documental sobre el funcionament del catàleg.

El nombre de queixes i suggeriments durant el 2017 ha estat, en global, de 0,22 per cada mil
habitants. En el cas concret de les queixes, la xifra és de 0,08 per cada mil habitants.
El 2016, la biblioteca va rebre 4 consultes al voltant de l’especialitat en Noucentisme, l’horari, la
inscripció d’activitats i el servei de consulta online de La Vanguardia. En canvi, el nombre de
queixes i suggeriments va ser 0. Per tant, el 2017, el nombre de queixes ha augmentat, passant
de 0 a 3, tot i ser una xifra reduïda.
El nombre de desiderates per part dels usuaris i usuàries ha passat de 72 el 2016 a 69 el 2017,
el que suposa una caiguda del 4,1%, dada poc rellevant. En canvi, les desiderates rebudes que
s’han adquirit han passat de 27 el 2016, al 57 el 2017, el que suposa un 111% més.
Projectes de cooperació:
-

Agència literària Sandra Bruna: per a l’acte final del projecte El Lector, la biblioteca ha
treballat estretament amb l’Agència literària organitzant l’acte.

-

Abril Literari: durant el mes d’abril la biblioteca ha participat a l’activitat “Abril literari”,
organitzada pel Centre Cívic Sarrià. La participació ha consistit en portar una mostra dels
llibres de la biblioteca perquè les famílies del Centre Cívic els poguessin mirar i llegir.
També s’han explicat contes a càrrec del personal de la biblioteca.

-

Marató de la lectura: la biblioteca ha participat durant el mes d’abril a Marató de la
Lectura, organitzada per les escoles públiques del districte de Sarrià-Sant Gervasi. La
Fira, que s’ha realitzat a la Plaça de la Vila, ha servit per posar de relleu el paper de la
lectura i els agents que treballen per fomentar-la.

-

Sant Jordi a la Plaça: la biblioteca ha organitzat, conjuntament amb el Centre Cívic Sarrià
i la llibreria A Peu de Pàgina un acte festiu el dia de Sant Jordi. L’acte, celebrat a la Pl.
Sant Vicenç de Sarrià, ha consistit en una parada amb informació sobre els serveis i el
fons de la biblioteca.

-

Òpera en Ruta: la biblioteca participa, com ja és habitual, en les reunions i la celebració
d’aquest esdeveniment de Districte que es realitza durant el mes de maig, conjuntament
amb altres equipament i el mateix Districte.

-

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 Tècnic de barri del
districte, el Centre Cívic Pere Pruna, el Mercat de Les Tres Torres i la nova junta de
l’Associació de Veïns i Veïnes del barri.

-

Centre Cívic Pere Pruna: ja és el cinquè any que la biblioteca programa conjuntament
amb el Centre Cívic dos cicles anuals al voltant d’efemèrides destacades. Aquesta
col·laboració s’ha traduït en la celebració dels cicles Creadones, amb motiu del Dia de la
Dona treballadora i Llegir el Guernica de Picasso 80 anys després de la seva creació.

-

Projecte RADARS: la biblioteca participa en les taules de treball d’aquest projecte de
ciutat adreçat a la gent gran que pateix soledat no volguda, juntament amb entitats i
usuaris dels barris de Sarrià i Les Tres Torres.
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Quant a les col·laboracions institucionals que s’han portat a terme, han estat:
-

Consorci de Biblioteques de Barcelona: programació de diferents activitats d’activitats
a nivell de ciutat.

-

Districte de Sarrià Sant-Gervasi: totes dues entitats fem difusió mútua de les activitats
dels diferents equipaments culturals del Districte. La biblioteca també ha cedit les seves
instal·lacions per a la celebració de Consells de barri, i ha acollit l’exposició Dones de
Medalla, organitzada per l’Associació Dones Fem i coordinada pel Districte .

-

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Servei de Biblioteques. La
biblioteca ha participat en l’elaboració d’una bibliografia selectiva d’òpera a partir de la
selecció de documents i la ressenya d’una part d’ells.

-

Biblioteques de Sarrià Sant-Gervasi: les tres biblioteques del Districte col·laborem en
la redacció d’un Pla d’Acció conjunt amb objectius comuns, en una programació
coordinada pel Dia Europeu de les Llengües, i l’esdeveniment Òpera en Ruta.

Projecció de la biblioteca:
La biblioteca ha participat en data 2 de març a la 2a edició de les Jornades Bib & Play, música a
la biblioteca pública, organitzades per l’Associació AMPLI. La biblioteca, a través de la seva
directora, ha presentat l’experiència “15 anys d’òpera Club a la biblioteca”, i ha dinamitzat la
taula de música clàssica, en la qual participaven representants d’una biblioteca pública de
Sabadell, l’Auditori de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu.
La biblioteca ha aparegut a diferents mitjans amb motiu de la celebració dels 15 anys de l’Òpera
Club, tant en publicacions del Districte (La Torre de Barcelona, Línia Sarrià-Sant Gervasi), com al
butlletí informatiu virtual de Sarrià-Sant Gervasi, com a la televisió Betevé.
La biblioteca ha aparegut en diferents mitjans també amb motiu de la clausura del projecte
iniciat durant l’abril de 2016, El Lector, que vinculava escultors i escriptors i que va concentrar
diferents escriptors (amb la col·laboració de l’agència literària Sandra Bruna) per donar vida a
una acció artística. Aquests mitjans de comunicació van ser especialment de Sitges, població de
l’escultora Elvia Cor, publicacions periòdiques locals i mitjans digitals locals també, així com a la
pàgina web de l’ICRE (Institut Català de Recerca per a l’Escultura) i també el programa de ràdio
de la televisió Betevé.
La biblioteca també ha estat notícia a diferents diaris (La Razón, El Periódico, La Vanguardia) i
altres digitals (Metrópoli abierta), amb motiu de la roda de premsa que regidors del partit
PDeCAT i membres de l’AVV van convocar al jardí de la biblioteca davant els rumors sobre el
possible trasllat de la biblioteca en el moment en què la biblioteca de Sarrià entri en
funcionament.
La biblioteca va escriure les següents notícies aparegudes al Tauler d’anuncis, el butlletí
setmanal de comunicació interna entre les biblioteques de Barcelona:
- Clausura del projecte El Lector, amb Elvia Cor (abril 2017)
- L’esperit de l’il·lustrador a la Biblioteca Clarà (al voltant de l’exposició Ayax Barnes,
dibuixant: un viatge de llibre en llibre) (abril 2017)
- L’Òpera Club de la Biblioteca Clarà celebra 15 anys (maig 2017)
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L’esperit de l’il·lustrador a la Biblioteca Clarà (al voltant de l’exposició La vida en paper:
el còmic i la il·lustració com a eines de sensibilització) (octubre 2017)
Òpera en ruta al Districte de Sarrià-Sant Gervasi (maig 2017)

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.
Mensualment, la biblioteca envia la seva agenda d’activitats als diferents Centres Cívics del
districte, així com a les redaccions de les publicacions periòdiques també del districte, al tècnic
de barri i 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.
També s’envia a l’Espai familiar Petit Drac tota aquella informació sobre activitats per a nadons.
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ANNEX: RESUM DE DADES ESTADÍSTIQUES
1. Penetració Servei
Nombre carnets per habitants assignats
Visites per habitant assignat
Visites per usuaris inscrits
Préstecs per habitant assignat
Préstecs per usuaris inscrits
Seguidors Facebook

2016
0,66
2,21
3,32
1,95
2,93
751

2017
0,65
1,99
3,05
1,74
2,67
836

2. Oferta servei
Fons
Fons per habitant assignat
Fons especialització
Fons en altres llengües (format llibre)
% Fons infantil en relació a la col·lecció total
Activitats culturals
Sessions Clubs de lectura
Punts d'accés TIC
Activitats d'alfabetització digital
Personal total
Hores obertura setmanal
Hores totals obertura

58.756
1,67
5.656
935
18,2
74
28
10
0
6
37
1.580

57.356
1,61
6.145
3.173
17,95
62
34
10
5
6
37
1.547

-2,4
-3,6
8,6
3,2
-1,3
-16,2
21,4
0

3. Usos
Visites
Visites per dia de servei
Visites web
Documents prestats
Usos de préstec
Mitjana de documents prestats per ús de préstec
Préstecs per dia de servei
Préstecs per usuari inscrit
Índex de rotació per fons en lliure accés
Préstecs per visita
Índex de rotació del fons
Préstecs del fons especialitzat
% Préstecs del fons especialitzat respecte al total del préstec
Índex de rotació del fons especialitzat
Préstec del fons infantil
% Préstecs del fons infantil respecte al total del préstec
Índex de rotació del fons infantil
Usos Internet
Usos Internet per dia de servei
Usos internet per visita
Usos WiFi
Usos WiFi per dia de servei
Assistents activitats culturals
Assistents clubs lectura
Assistents per activitat cultural. Mitjana
Assistents activitat cultural per cada 1000 visites
Assistents activitats alfabetització digital
Assistents per activitat d'alfabetització digital. Mitjana
Assistents visites escolars
Assistents per visita escolar. Mitjana

77.774
306
21.944
68.854
17.118
4,02
271
2,93
1,23
0,89
1,1
4.447
6,4
0,78
16.237
23,58
1,52
9.882
38,91
0,13
5.423
21,35
1.620
437
22
20,8
0
0
998
27

70.823
284
15.513
61.953
15.761
3,9
277
2,67
1,13
0,87
1,08
4.950
7,9
0,80
14.057
22,68
1,36
8.572
34,43
0,12
5.221
20,97
1.346
535
22
19

-8,9
-7,1
-29,3
-10,0
-7,9
-2,9
2,0
-8,8
-8,1
-2,24
-1,8
11,3
23,4
2,5
-13,4
-3,8
-10,5
-13,3
-11,5
-7,7
-3,7
-1,78
-16,9
22,4
0
-8,6

46
9
758
24

-24
-24
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-1,5
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-8,1
-10,7
-8,8
11,3
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Crèdits:
Biblioteca Clarà
Persones que han treballat durant el 2017 a la biblioteca:
Direcció: Mont Sureda i Romero i Aina Ribé Forn (cobertura 1/3 jornada)
Bibliotecària: Joana Torres Ramos. Substitució: Mireia Rosselló Gargallo
Tècnics auxiliars: Alfred Sánchez Acosta, Maite Castany Serrano, Maite Villalba Ibáñez. Substitucions:
Natàlia García Martin, Robert Cerezo González, Sílvia Garcia Montero, Andreu Vila Navarro
Personal de suport: Beatriu Martí Carrión. Substitució: Sergio Ortega Gaibazzi
Fotografies realitzades per Alfred Sánchez Acosta
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Biblioteca Clarà

c/Doctor Carulla, 22-24
08017 – Barcelona
Tel: 932 801 547

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

Memòria 2017 de Biblioteca Clarà
està subjecta a una llicència de
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Creat a partir d'una obra disponible a www.bcn.cat/biblioteques
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