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1. Introducció 

 
 

La Política de Desenvolupament de la Col·lecció (PDC a partir d’ara) és un text de 

referència que conté els principis i criteris que regeixen la selecció dels fons documentals 

de la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos així com l’adquisició, el seu 

processament i la seva conservació. 

 

Aquest document pretén ser el compromís de difusió de les línies estratègiques de treball 

per a la col·lecció. Com a eina viva que és s’anirà actualitzant amb posteriors versions. 

 

Els documents de referència per elaborar la PDC són: 

 

 Política de desenvolupament de la Col·lecció de la Gerència de Serveis de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 

2012 

 Conveni signat entre la Diputació i l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

 

Santa Margarida i els Monjos disposa de biblioteca municipal des de l'any 1981. Ubicada 

en diferents espais al llarg dels anys, finalment el 27 de juny del 2003, es va estrenar un 

edifici polivalent de planta circular d'uns 1.100 m2, on també hi ha l'arxiu municipal. 

Dóna servei a una població de més de 7.300 habitants. 

 

La biblioteca depèn de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que la gestiona en 

conveni amb la Diputació de Barcelona. Forma part de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona i del Sistema de Lectura pública de Catalunya. 

A més, el nucli de la Ràpita disposa d'un biblio@ccés. Un espai complementari de la 

biblioteca municipal que dóna servei tenint present la realitat municipal i garantint la 

relació entre el territori. 

Segons el Manifest de la Biblioteca Pública aprovat per la Unesco el 1994 estableix el 

següent: Tots els grups d'edat han de trobar material adequat a les seves necessitats. 

Els fons i els serveis han d'incloure tot tipus de suports adients, tant en tecnologia 

moderna com en material tradicional. Són fonamentals l'alta qualitat i l'adequació a les 

necessitats i els condicionaments locals. El fons ha de reflectir les tendències actuals i 

l'evolució de la societat, com també la memòria de l'esforç i la imaginació de la 

humanitat. 

 

A 31 de desembre del 2016, la biblioteca compta amb un fons de 32.253 documents, 66 

títols de revistes, 2 publicacions comarcals i 7 diaris. El seu fons documental reflecteix  la 

diversitat cultural i ideològica de tots els sectors de la societat, i alhora promou els valors 

culturals i socials com a país: recollint, conservant i facilitant la consulta de tots els 

materials relatius a la informació local. 

 

La biblioteca es nodreix de fons, principalment, a través de dos eixos: 

 

 Aportació mensual de la Gerència del Servei de Biblioteques (a partir d’ara GSB) 

(10 lots a l’any de llibres i 6 d’audiovisuals) 

 Pressupost municipal per a la compra directa des de la biblioteca 

 

Però també a través: 

 

 Del SAB (Sistema d’Adquisició Bibliotecària) del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya que dóna suport a l'edició en català 

 De publicacions d’altres institucions públiques i privades 

mailto:biblio@ccÃ©s
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 Consorci del Parc del Foix destina un pressupost anual per a activitats i compra de 

fons relacionat amb aquest 

 Fons provinent del CIARGA (Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la 

Guerra Aèria) 

 Donatius de l’entitat local Dona al dia amb fons sobre la temàtica d’igualtat de 

gènere 

 Donatius de particulars  

 

El conjunt documental de la biblioteca és a l'abast de tothom per mitjà de la consulta a 

sala i préstec a la mateixa biblioteca o a través del préstec interbibliotecari de la Xarxa 

de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i proporciona a la ciutadania eines per al 

seu desenvolupament cultural, professional i intel·lectual. 

 

2. Objectius 
 

 Formar una col·lecció coherent amb la missió i els objectius de la biblioteca 

 Fixar l’àmbit d’actuació de la biblioteca i facilitar la coordinació amb d’altres 

entitats municipals 

 Assenyalar les prioritats i limitacions de la col·lecció  

 Definir i donar a conèixer els criteris de selecció, adquisició, retirada de 

documents, així com la política d’acceptació de donatius 

 Establir els criteris de distribució pressupostària de les adquisicions 
 

3. Audiència del document 
 
 El personal de la biblioteca 

 Els usuaris reals i potencials que vulguin tenir informació sobre la formació i el 

desenvolupament de la col·lecció  

 Els professionals  

 Els gestors municipals 
 

4 . Lleis, directrius i estàndards 

 

La legislació vigent sobre biblioteques és la Llei 4/1993 de 18 de març del sistema 

bibliotecari de Catalunya. L’article 31 i 32 descriu els diferents tipus de biblioteques i les 

atribucions de cadascuna. A l’article 34 s’especifiquen les atribucions que tenen les 

biblioteques locals:          

“ (...) Les biblioteques locals (...) són les que compleixen les condiciones necessàries 

per prestar el servei de lectura pública en una àrea determinada, coordinen llur 

activitat amb la biblioteca central comarcal o amb la biblioteca central urbana 

corresponent i poden donar suport a biblioteques filials.” 

 

Els principis bàsics, les normes i les directrius que s’han tingut en compte per elaborar 

aquest document són:  

 

 Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública (1994). Actualització 2009  

 Directrius de la IFLA per al servei de les biblioteques públiques (2013)  

 Mapa de lectura pública de Catalunya (2008) i Actualització (2012)  

 Nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008) 

 Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la GSB de la Diputació de 

Barcelona (2012). 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.cobdc.org/publica/manifestos/manifest_bp.html
http://www.cobdc.org/publica/directrius/IFLA_publiques.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/Mapa%20Lectura/MLPC_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/Mapa%20Lectura/estàndards_catala.pdf
http://www.diba.cat/biblioteques/documentspdf/pdc12.pdf
http://www.diba.cat/biblioteques/documentspdf/pdc12.pdf
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5 . Responsables de la col·lecció 

 

La responsabilitat de la col·lecció recau en la direcció de la biblioteca en col·laboració 

amb les responsables de cada secció:  

 

 Adults, col·lecció local i centres d’interès: Maria Suriol Solé, direcció 

 Infantil, revistes i premsa: Gemma Grau Barreras, tècnica auxiliar 

 Audiovisuals, còmic i novel·la juvenil: Eva Valera Bandrés, tècnica auxiliar 

 

6 . Característiques de la col·lecció 

 

La composició de la col·lecció es basa en els principis recollits en els documents 

internacionals de referència.  

 

Segons el Manifest de la IFLA/ UNESCO sobre la Biblioteca Pública: 

 

“Tots els grups d’edat han de trobar material adequat a les seves necessitats. Els 

fons i els serveis han d’incloure tot tipus de suports adients, tant en tecnologia 

moderna com en material tradicional. Són fonamentals l’alta qualitat i l’adequació 

a les necessitats i als condicionaments locals. El fons ha de reflectir les tendències 

actuals i l’evolució de la societat com també la memòria de l’esforç i la imaginació 

de la humanitat. Els fons i els serveis no han d’estar sotmesos a cap forma de 

censura ideològica, política o religiosa, ni tampoc a pressions comercials”. 

 

A banda del manifest, cal que parem esment també a les Directrius de la IFLA/UNESCO 

per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques on també es menciona 

quines han de ser les característiques del fons documental de les biblioteques públiques: 

 

“La biblioteca pública ha d’oferir un ampli ventall de recursos en diversos formats i 

en una quantitat suficient per satisfer les necessitats i els interessos de la 

comunitat. Aquest conjunt de recursos ha de reflectir la cultura de la comunitat 

local i de la societat. A més, les biblioteques públiques han d’estar al dia dels nous 

formats i dels nous mètodes per accedir a la informació. Hi ha d’haver un accés 

òptim a la informació, en el format que sigui. El desenvolupament de fonts i 

recursos d’informació local és vital.” 

 

Segons les característiques d’espai i àrea d’influència establertes per la GSB, la biblioteca 

de Santa Margarida i els Monjos pertany al mòdul L2 per ser una biblioteca local amb 

una superfície mínima de 590 m2 i una població mínima de 5.000 habitants.  

 

La biblioteca  disposa d’un fons de 32.253 volums (2016), majoritàriament de lliure 

accés. Aquest fons ha de donar resposta a les necessitats dels usuaris de Santa 

Margarida i els Monjos i contemplar la seva diversitat cultural i  generacional. El 

pressupost i l’espai intern condicionen les adquisicions i prioritza sempre l’adquisició dels 

documents de més interès per als usuaris tenint en compte les diverses temàtiques del 

coneixement, les edats, i els diferents suports documentals. El fons es troba distribuït en: 

  

Col·lecció actual (31 desembre 2016) 

 
Municipis 5.000 h Estàndars  Fons de la biblioteca 

Docs./hab. 2,5     4,38 
Fons general total 9.750 19.462 
Coneixements 5.350 14.466 
Ficció 2.450 4.996 
Música i imatge adults 1.950 4.857 
Fons infantil total 2.750 7.193 
Coneixements 950 2.340 
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Ficció 1.300 4.887 
Música i imatge infantil 500 792 

Fons total 12.500 37.546 
Títol diaris i revistes 90 66 
 
6.1 Suports documentals 

El fons actual de la col·lecció està format principalment per llibres, CD, DVD i 

publicacions periòdiques, i en menor quantitat per recursos electrònics d’accés en xarxa, 

audiollibres, llibres digitals, mapes...  

 

Com a valor de referència seguim els percentatges que es recomanen a la Política de 

Desenvolupament de la Col·lecció de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona per als tres suports principals. 

Distribució del fons per suports 

Suport 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

Llibres 80% 26.408 79% -1% 

CD 12% 2.570 8% -4% 

DVD 8% 2.990 9% 1% 

Altres suports   370 1%  

Total 100% 33.338    

 

Segons marquen els estàndards, el fons de llibres de la biblioteca està 1% per sota del 

que caldria. Possiblement es necessita invertir recursos en el fons de coneixements ja 

que a ficció s’hi destinen força recursos per la demanda que té. Caldria valorar si cal 

augmentar la compra de CDs, almenys en el percentatge del 4% que ens marquen els 

estàndards, donat que és un producte que es pot aconseguir fàcilment per internet i la 

demanda de préstec ha baixat. Caldrà valorar si amb l’oferta dels lots serà suficient per 

cobrir la demanda. Per altra part l’1% de format DVD que se suposa té de més la 

biblioteca es produeix per la demanda que hi ha i, també, perquè es rep material a 

través de les revistes. 

 

6.2 Tipus d’obra (ficció/no ficció) 

Distribució del fons per tipus d'obra 
-només llibres- 

Tipus d'obra 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

Fons Ficció   40% 9.883 37% -3% 

Fons no ficció 60% 16.806 63% 3% 

Total 100% 26.689 100%  

 
La diferència (3%) entre ficció i no ficció està motivada pel 2,88% corresponent al fons 

especials provinents del Centre de Documentació del Parc del Foix (115 documents) i, 

especialment,  del Centre d’Interpretació de l’Aviació i la Guerra Aèria (633 documents). 
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6.3 Nivell (general/infantil) 

Distribució del fons general/infantil:  

Distribució del fons per nivells  
-qualsevol suport, excepte revistes- 

Nivell 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

Fons General 78% 24.319 75% -3% 

Fons Infantil 22% 7.985 25% 3% 

Total 100% 32.304   

 
Segons les indicacions de la PDC de Gerència,  la biblioteca hauria de tenir un 3% més de 

fons general i 3% menys de fons infantil. Aquesta diferència es produeix pel fons infantil 

que es destina cada curs a les maletes viatgeres de les escoles, als lots que es deixen a 

les classes i als tallers de l’Entrecontes que obliguen a duplicar alguns títols o ampliar 

temes o lectures. 

 

6.4 Matèries 

La biblioteca ofereix una col·lecció equilibrada, de caire generalista, de qualitat i 

adequada a les necessitats dels usuaris. La distribució per matèries dels llibres del fons 

general és la següent:  

Distribució per matèries dels llibres  

Fons general 
Estàndard Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

0 Obres generals 1,00% 411,00 1,59% 0,59% 

1 Filosofia i psicologia 4,50% 956,00 3,69% -0,81% 

2 Religió 1,00% 269,00 1,04% 0,54% 

3 Ciències socials 5,00% 1.924,00 7,43% 2,93% 

4 Filologia 3,50% 1.455,00 5,62% 2,12% 

5 Ciències pures 5,00% 1.216,00 4,70% -0,30% 

6 Ciències aplicades 10,00% 2.409,00 9,30% -0,70% 

7 Art i esports 7,50% 2.229,00 8,61% 1,61% 

8 Literatura 3,50% 417,00 1,61% -1,89% 

9 Història 3,00% 1.259,00 4,86% 1,86% 

91 Geografia + 91(026) 5,00% 1.100,00 4,25% -0,75% 

92 Biografia 2,00% 426,00 1,65% -0,35% 

N Novel·la  16,50% 3.945,00 15,24% -2,76% 

JN Novel·la juvenil 3,00% 725,00 2,80% -0,20% 

C Còmic 4,50% 326,00 1,26% -3,24% 

Total 75% 19.067 74% #REF! 

 

Les diferències més evidents les trobem per sobre de les recomanacions de la PDC en les 

ciències socials (2,93%) i la filologia (2,12%). En el cas de les ciències socials caldrà 

revisar cada un dels apartats per valorar la conveniència de moderar el seu creixement. 

Pel que fa la Filologia, influeix el fons d’aprenentatge de llengües que es potencia pel seu 

elevat ús, especialment l’anglès. L’apartat d’història també supera les recomanacions en 
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un 1,86% per sobre de la mitjana a causa del fons especial que tenim de l’Aviació i la 

Guerra Aèria. Igualment el fons d’Art i esports supera els estàndards (1,86%) per la qual 

cosa caldrà revisar-lo, especialment les guies de senderisme per si hi ha duplicats. 

 

Per altra part, per sota de les recomanacions de la PDC, trobem  el còmic (-3,24). El 

motiu és perquè no és un fons que tingui molta  demanda i per tant no s’hi destinen més  

recursos que el material que arriba per lot, o en casos necessaris es compra amb 

pressupost municipal. En quant al 8, literatura, creiem que amb el fons que rebem amb  

els lots  ja cobrim les necessitats dels nostres usuaris. La resta està força equilibrat, 

caldrà revisar el 0, especialment les enciclopèdies. L’apartat de novel·la està per sota en 

un 2,76%, tot i que es destina una bona part del pressupost municipal. És un fons amb 

molt préstec, per tant es procura tenir novetats cada mes (menys agost). La norma de la 

biblioteca és adquirir unes 10/12 novel·les d’adults i 2/3 juvenils cada mes. 

 

La distribució per matèries dels llibres del fons infantil és la següent: 

 

Fons infantil 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

Infantil Coneixements 6% 2.340 9% 3% 

IC Còmics infantils 4% 674 3% -1% 

I* Contes fins a 7 anys 9% 2.206 8% -1% 

I** lectures de 8 a 10 anys 4% 1.181 5% 1% 

I*** lectures de 10 a 12 anys 2% 653 2% 0% 

Total 25% 7.054 27% #REF! 

 
El fons de coneixements infantil està una mica per sobre de les recomanacions de la PDC. 

El motiu és que ens cal aquest fons per a les maletes viatgeres que enviem cada curs a 

les escoles, per als lots que ens demanen les classes i per a les sessions d’Entrecontes. 

També tenim algun document duplicat al Biblio@ccés de la Ràpita. 

 

El còmic infantil té un 1% menys del que marquen les recomanacions. No es un fons que 

tingui una gran demanda, per tant no s’inverteix més recursos que els que ens 

proporcionen els lots mensuals (un parell de títols). Puntualment es pot fer alguna 

compra amb pressupost municipal d’algun títol en concret. 

 

Valorar si és necessari augmentar la compra I* i reduir alguns I** per tal d’equilibrar el 

fons. 

 

La distribució per matèries dels CD i DVD és la següent:  

Distribució del fons d'enregistraments sonors 

Suport CD 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

CD0 19% 464 18% -1% 

CD1 10% 211 8% -2% 

CD2 36% 1.010 39% 2% 

CD3 10% 314 12% 2% 

CD4 3% 69 3% 1% 

CD5 10% 179 7% -3% 

CD6 2% 47 2% 2% 

CD7 10% 276 11% -1% 
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Total 100% 2.570 100%   

Distribució del fons d'enregistraments vídeo 

Suport DVD 
Estàndard  Biblioteca 

Diferència 
Mòdul L2 Valor Percentatge 

DVD Ficció /DVDM 40% 1.335 45% 5% 

DVD No ficció 20% 884 30% 10% 

DVD Infantil 40% 767 26% -14% 

Total 100% 2.986 100%   

 
 

Pel que fa al material musical tenim un desequilibri en les diferents seccions. Prioritzem 

l’adquisició  del 2 (Rock) per ser la més prestada. El 3 (música clàssica), tot i no ser el 

més prestat, és un gènere que hem rebut donatius i per això el % és més elevat.   Caldrà 

fer una revisió de la música per equilibrar el 0 i el 5 que també tenen una bona sortida i 

moderar el creixement de la música clàssica. 

 

També hi ha un desequilibri important en el fons de DVDs infantils que caldria 

augmentar, però no necessàriament amb la quantitat establerta en la PDC perquè 

disposem d’un bon fons de DVD infantil i amb una bona rotació. El fons audiovisual de no 

ficció també està dimensionat, possiblement caldrà fer una revisió per si hi ha obsolets i 

equilibrar-lo, si és necessari. 

 

6.5 Edat de la col·lecció 

 

La biblioteca té una col·lecció amb una mitjana d’antiguitat del 2007. Els anys 2006 i 

2007 hi va haver un aportació extra de fons per part del Ministerio de Cultura de 6.000€ 

per any. Això va fer que l’entrada de fons d’aquests anys fos tan considerable. No és un 

fons gaire vell, donat que la biblioteca es va inaugurar el 2003 i tampoc disposa d’un fons 

patrimonial antic. 

 
 

6.6 Despeses en adquisicions 2016 

 

Les noves adquisicions per al manteniment de la col·lecció provenen dels pressupostos 

de: 

 Diputació de Barcelona                                                 13.703,60€        66%  

 Ajuntament de Sta Margarida i els Monjos                         4.499,97€        22%  

 Generalitat de Catalunya a través del SAB*                       2.603,00€        12% 

*(pressupost anual variable)  
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Amb les seleccions mensuals que Diputació de Barcelona ofereix per mitjà de la GSB 

s’han adquirit 

 

 Llibres de coneixements fons general en un percentatge de 55% del total del 

pressupost  

 Llibres de coneixements infantils en un percentatge de 6% del total del pressupost  

 Ficció per a adults: novel·la, novel·la juvenil, poesia, teatre,  narrativa i còmic en 

un percentatge de del 3% total del pressupost  

 Llibres infantils d’imaginació (contes i primeres lectures fins a 12 anys) i còmics 

en un percentatge de12%del total del pressupost  

 Música en suport CD en un percentatge de 11% del total del pressupost  

 DVD de pel·lícules per a infants i adults en un percentatge de 12%  i DVD de 

documentals en un percentatge d’un 1%   

 Els diaris i les publicacions periòdiques provenen de l’oferta anual que proporciona 

la GSB. Amb pressupost municipal és compra la premsa comarcal (El 3 de Vuit). 

Les revistes locals i setmanaris comarcals són gratuïts. 

 

La GSB facilita l’accés a recursos electrònics, audiollibres i llibres electrònics de forma 

centralitzada. 

 

Les adquisicions que es realitzen amb pressupost municipal tenen com a objectiu central 

complementar els fons seleccionats de la GSB i prioritzar les adquisicions de materials 

concrets. El 2016, els 4.499,97€ del pressupost municipal per a l’adquisició de fons es 

van distribuir de la manera següent: 

 

 67%  - Novel·la adults i juvenil  

 3%   - fons vinculats a la col·lecció local  

 7%   - Actualització centres d’interès i fons especial 

 15% - Reforç de determinats buits temàtics  

 2%  - Reposició dels documents malmesos per l’ús o perduts  

 3%  - Suggeriments de compra dels usuaris  

 3%  - Publicacions periòdiques i premsa: es compren 2 exemplars d’El 3 de 

Vuit, un per a la biblioteca i un per el Biblio@ccés de la Ràpita  

 

Queden fora de les adquisicions de la biblioteca per limitacions de pressupost o d’espai, 

per tipus de contingut o de forma, perquè es deteriora ràpidament amb l’ús,... els 

suports i matèries següents:  

 

 Llibres universitaris dels cursos superiors  

 Llibres molt especialitzats en un tema determinat 

 Formats obsolets (VHS, cassets)  

 Llibres que conviden el lector a escriure-hi o pintar-hi 

 Llibres de text 

 Llibres enquadernats en espiral o altres enquadernacions fràgils 

 Llibres en llengües que no tinguin representació a la població 

 

6.7 Especialitzacions temàtiques, centres d’interès i altres materials especials 

La biblioteca disposa de diversos centres d’interès diferenciats de la resta del fons de la 

biblioteca: 

 

 Racó de pares i mares: amb una selecció majoritàriament de llibres i revistes 

per ajudar i orientar en l’educació dels fills. Els documents estan classificats per 

temàtiques i degudament identificats. El fons es va actualitzant mensualment en 

uns dos documents. 
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 Món laboral: el fet que la biblioteca tingui el Servei Local d’Ocupació en el mateix 

edifici ha permès crear aquesta secció per donar suport als usuaris d’aquest servei 

i complementar-ne la formació. Sempre que és possible, s’amplia en un o dos 

documents mensualment. 

 Igualtat de gènere: la biblioteca te un espai dedicat als temes d’igualtat. Aquest 

fons prové majoritàriament de l’entitat Dona al dia amb un petit lot anual i algun 

document que es compra amb pressupost municipal quan és necessari. 

 Herbes remeieres: al municipi es celebra cada any una fira (Remeiart) al voltant 

de les plantes remeieres i les seves propietats. La biblioteca adquireix exemplars 

en funció de l’oferta editorial. 

 Aviació i Guerra Civil: la biblioteca acull el fons del Centre de Documentació de 

l’Estació Territorial de Recerca Penedès. Un fons que es nodreix de les aportacions 

de la pròpia Estació. La gran majoria d’aquests fons, fruit de donacions i de 

documents exhaurits, està exclòs de préstec i només és pot consultar a sala. En 

comptades ocasions, i només a petició de l’entitat i, sempre que la biblioteca 

disposa de recursos econòmics, es compra algun document. 

 

La biblioteca també compta amb un fons especialitzat com a: 

 

 Centre de Documentació del Parc del Foix 

La Biblioteca des del 2006, és també Centre de Documentació del Parc del  Foix 

donat que aquest parc ocupa part del municipi de Santa Margarida i els 

 Monjos i del de Castellet i la Gornal.  Aquest centre compta amb un fons 

 especialitzat, provinent d’estudis i altra documentació que genera el  mateix parc 

i altres entitats públiques. A més, com a centre, la biblioteca rep un  pressupost 

exprés del Consorci del Parc del Foix, que es destina majoritàriament a  la 

divulgació de l’espai, publicacions, etc. i, si és necessari, a la compra de fons 

 relacionat.  

L’especialització ens dóna un valor afegit a la col·lecció de la biblioteca, fa que la 

 biblioteca i el seu fons sigui diferent respecte a la resta de biblioteques i la  situa 

de referent en aquesta matèria. 

 Té un tractament físic i un espai propi i una identificació específica.  

 S’adquireixen també materials de lectura fàcil, llibres en lletra gran, novel·la 

en altres idiomes..., d’acord amb els diferents perfils d’usuaris.  Aquests 

materials se seleccionen majoritàriament de les novetats mensuals que ofereix la 

GSB i també amb pressupost municipal segons l’oferta del mercat i el pressupost 

disponible. 

 

6.8 Col·lecció local (punt desenvolupat a l’annex) 

 

La biblioteca disposa d’un fons local i dos fons especials que pel seu interès i relació amb 

el municipi es contemplen dins de la Col·lecció Local. 
 

Denominació 
Exemplars 
exclosos 

% 
Exemplars 
disponibles 

% 
Total 

d'exemplars 
% 

Col·lecció local 150 37% 252 6% 402 100% 

Parc del Foix 57 51% 54 49% 111 100% 

Aviació i Guerra Civil 594 93% 43 7% 637 100% 

*Total 801  349  1.150 100% 

 *Dades a 31 desembre 2016 

 

La biblioteca és una institució bàsica dins del municipi pel que fa a la recopilació, 

preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. 
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La col·lecció local abasta autors i temes referents a Santa Margarida i els Monjos i les 

seves rodalies, sempre que tinguin alguna relació amb el municipi. Es consideren autors 

locals totes aquelles persones que viuen i treballen al municipi o que al llarg de la seva 

vida hi han tingut algun vincle. 

Pel que fa a les temàtiques es recullen tots aquells documents de caràcter històric i 

d’actualitat, informacions de contingut ampli o bé puntual referents a la localitat. 

El nombre de documents creix anualment en funció de la producció local que per la 

dimensió del municipi no és molt nombrosa. 

Es guarda qualsevol tipus de material, en qualsevol suport, i s’intenta tenir un duplicat de 

cadascun d’ells (un exclòs de préstec i un en préstec).  

A l’edifici de la biblioteca hi ha també l’arxiu municipal. Tot i que es manté contacte no hi 

ha una coordinació per determinar que conserva cadascun dels espais. La biblioteca no té 

fotografies perquè a nivell municipal ja hi ha una base de dades, consultable des de la 

web de l’ajuntament i de la biblioteca, que recull l’arxiu fotogràfic del municipi. 

Els fons local de la biblioteca es considera fons patrimonial i en aquest sentit s’ha de 

garantir la seva conservació total i permanent a la biblioteca i/o municipi. La biblioteca 

vetllarà perquè el fons local que sigui únic es digitalitzi, garantint-ne així la seva 

conservació. Per facilitar-ne l’accés es tindrà en compte el Dipòsit digital Trencadís de la 

Xarxa de Biblioteques Municipals que garanteix la seva preservació i l’accés a través 

d’Internet. 

 

6.9 Recursos digitals 

La biblioteca no compra recursos digitals, però si que a través de la Biblioteca Virtual de 

la Xarxa té accés gratuït a: bases de dades, audiollibres, llibres electrònics... 

 

6.10 Publicacions periòdiques i premsa 

Es fan subscripcions anuals a la premsa diària (2 diaris en català, 2 en castellà i 2 

esportius) a càrrec del GSB o del pressupost municipal. Es prioritzen els diaris publicats a 

Catalunya i els diaris d’abast estatal que tinguin una edició específica per a Catalunya. 

També es té en compte l’equilibri lingüístic. 

 

És fa subscripció de la premsa comarcal existent (el setmanari “El 3 de Vuit”) a càrrec del 

pressupost municipal. 
 

La col·lecció inclou revistes per a adults i per a infants de diferents matèries que 

responen a les necessitats informatives i de lleure dels usuaris. La biblioteca no incorpora 

cap oferta de les denominades “revistes del cor” ni cap altra que pugui ser ofensiva en 

algun aspecte per als usuaris o que defensi punts de vista oposats als valors i la missió 

de la Biblioteca Pública.  

 

Cada any es revisen les subscripcions en funció del pressupost, del mercat i de les 

preferències comunes dels usuaris del llistat que envia el GSB, algunes vegades es fa 

subscripció d’alguna revista amb pressupost municipal si es necessari.   

 

Es conserven determinats títols de revistes pel seu interès històric, local, matèria 

determinada relacionada, com ara les publicacions locals, ja siguin institucionals com 

privades. 
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7. Criteris de selecció 

 

7.1 Criteris generals 

7.1.1 Criteris bàsics 

 

 Qualitat-autoritat 

 La significació dels autors, traductors, prologuistes, il·lustradors i 

editors o productors 

 L’existència de pròleg, notes, índex i bibliografia 

 Qualitat-contingut i presentació 

 La informació acurada del contingut 

 L’interès general del contingut de l’obra 

 Nivell de documents 

 La consideració com a obra bàsica de cada matèria 

 El nivell de les obres ha de ser de divulgació general 

 L’equilibri amb els documents existents a les col·leccions 

 Preferència per les obres senceres versus reculls, sobretot en la música 

 Equilibri ideològic  

 La imparcialitat de l’obra. Hi ha d’haver representades a la biblioteca 

les diverses tendències de tot el coneixement amb especial cura en la 

religió, economia, política i història, els gèneres musicals i la història 

del cinema 

 Adequació als usuaris 

 L’adequació de l’obra a les necessitats dels usuaris actuals i potencials 

 Demanda dels usuaris 

 Premis literaris, discogràfics i cinematogràfics 

 Criteris estadístics i d'ús 

 Es tindran en compte aquells documents d’autors, temàtiques, etc. que 

tinguin més sortida en préstec 

 Vinculació al territori 

 Es tindran en compte aquells documents que ampliïn el fons local  

 Actualitat 

 La selecció del fons d'actualització de la col·lecció es farà tenint en 

compte les darreres novetats del mercat editorial, llevat de casos 

concrets destinats a omplir buits importants  

 Abast cronològic: no hi ha límits cronològics sempre que el contingut sigui 

d’interès 

  Cost: es tindrà en compte la relació qualitat/preu/contingut d’interès. 

 

    7.1.2 Criteris físics 

 Enquadernació sòlida, preferència per les edicions en tapa dura 

 Tipografia clara i llegible 

 Qualitat de les il·lustracions, imatges i so 

 Presentació acurada 

 

          7.1.3 Criteris de llengua dels documents 

 

Les llengües dels documents de la col·lecció són majoritàriament dues: català i castellà, 

ja que són les llengües de comunicació habitual del nostre municipi. 

 

Els criteris per seleccionar una obra determinada en català o castellà són: 
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Ficció: preferència per la llengua original. Les obres en català o castellà es 

 compren en la llengua en que s'han creat. Aquest criteri també es té en compte 

per la compra d'obres en llengua estrangera. 

Les traduccions d'obres literàries es compren en català o castellà segons el 

traductor i l'edició. També es té en compte el percentatge d'usuaris que fan servir 

aquestes dues llengües, en el cas de la biblioteca es prioritza les traduccions en 

castellà (en una proporció de 6 en castellà i 4 en català) perquè els usuaris ho 

demanen. Les obres de ficció infantils es prioritza el català 

 

 No ficció: la selecció es fa segons criteris de contingut de l'obra, i es te en 

 compte el mercat editorial. Les obres de no ficció s’adquireixen indistintament en 

 les dues llengües, fent especial atenció el que s’edita en català. 

 

Les altres llengües representades a la col·lecció són l’anglès majoritàriament, el francès, 

l’alemany i l’italià. 

 

Atenent les necessitats dels usuaris i dels diversos col·lectius del municipi també 

s’adquireixen documents en llengua àrab (13% dels usuaris de la biblioteca utilitzen 

aquesta llengua) tot i la dificultat per trobar material. 

 

 7.1.4 Criteris relacionats amb els formats 

 

 No es compra ni s’accepta documents en format vídeo o casset perquè la 

biblioteca no té aparells lectors a disposició del públic, a excepció de la 

Col·lecció Local que en la mesura del possible es passarà a formats nous 

 Adequar els formats a les demandes dels usuaris i als recursos disponibles 

 Legalitat 

 Accessibilitat 

 

 7.1.5 Criteris relacionats amb la preservació i conservació 

 

Es té especial atenció en aquests fons: 

 

 Col·lecció local: es conserva tot el relacionat amb aquesta secció 

 Especialització temàtica:  

 Parc del Foix: es conserva tota la documentació relacionada amb el 

parc i el riu Foix 

 Aviació republicana i la Guerra Civil que creix lentament amb el fons 

aportat per l’organisme que va fer la cessió i que cal preservar i 

conservar 

 

 7.1.6 Criteris de pertinença a una xarxa i cooperació 

 

 Catàleg Aladí de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

 Altres unitats d'informació 

 Entitats, organismes, associacions, etc. 

 

7.1.7 Criteris circumstancials 

 

Per  a  la  selecció  anual  es  té  en  compte: 

 Efemèrides: la biblioteca recull informació sobre St Raimon de Penyafort per 

haver nascut al municipi 

 Esdeveniments culturals:  

 El Remeiart: fira sobre plantes remeieres 

 La festa del Most: de temàtica vitivinícola 

 Agenda d'activitats programada a la biblioteca 
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 Espai: el municipi hi ha l’antic camp d’aviació amb tres refugis de la Guerra 

Civil amb un equipament museístic (CIARGA) i amb un fons sobre aquesta 

temàtica cedit a la biblioteca 

 Recursos econòmics 

 

     7.1.8 Duplicació de títols 

Per norma general no es planteja la duplicació de títols de la col·lecció a excepció de: 

 

 Documents de la col·lecció local, s’intenta tenir com a mínim un exemplar 

exclòs i un exemplar en préstec a sala, i si el tema ho requereix, es compra un 

exemplar extra per al Biblio@ccés de la Ràpita 

 Lectures obligatòries de les escoles i institut del municipi, en funció de la 

demanda  

 Excepcionalment algun títol  de novel·la amb moltes reserves es contempla la 

 possibilitat de comprar dos exemplars: un en català i l'altre en castellà, sí 

es dóna el cas, si no en la mateixa llengua. 

 Diccionaris amb l’objectiu de posar-los a disposició dels usuaris, a través del 

servei de préstec (una còpia sempre esta exclosa de préstec) 

 També es pot tenir duplicat algun document del fons que es destina a les 

maletes viatgeres o a lots per a les escoles 

 

7.2 Criteris específics (veure fitxes de treball a l’annex) 

Les fitxes de treball inclouen: 

a) Temes 

b) Pressupost 

c) Estat actual de la col·lecció 

d) Orientació i factors externs 

e) Criteris de selecció 

f) Conservació i esporgada 

g) Responsable 

h) Temporització 

 

8. Procediments i eines de selecció 
 

 Lots mensuals  
Per part de la GSB, la biblioteca disposa de dues aplicacions informàtiques per 

a la selecció mensual de llibres, CD i DVD i per a la selecció anual de revistes i 

diaris d’acord al pressupost anual assignat. 

 SAB (Sistema d'Adquisició Bibliotecària) 
Per part de la Generalitat de Catalunya la biblioteca té accés a l’adquisició de 

llibres en català a través del SAB, d’acord a una assignació anual. Normalment 

és reparteix la selecció en dues o tres tandes al llarg de l’any. 

 Altres eines de selecció  

 Bibliografia Bàsica elaborada per la GSB  

 Aplicació de la Gerència per a la comparació de fons amb altres 

biblioteques de la XBM i amb la bibliografia bàsica 

 Recursos per a la selecció de novetats discogràfiques, elaborats per la GSB 

 SIS (Servei d'informació Selectiva). Eina d’informació bibliogràfica per a 

biblioteques públiques que recull els títols bàsics disponibles al mercat dels 

diferents camps del saber. També inclou cinema i revistes. 

 Catàlegs editorials impresos i en línia 

 Webs de llibreries i distribuïdors especialitzats 

 Premsa i revistes especialitzades 
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 Compra directa a l’establiment  

Aquest sistema s’utilitza per a la compra mensual de novetats de novel·la 

d’adults i juvenil amb pressupost municipal 

 

9. Polítiques de conservació  

 

Col·lecció local: La biblioteca conservarà tota la documentació que fa referència al 

municipi. 

 

 Autors locals: només es conserven aquells documents que parlen sobre el 

municipi ja siguin d’autors locals o que tinguin una vinculació amb aquest. 

Aquells autors locals que publiquin sobre temàtiques que no tenen cap relació 

amb el municipi, si es creu convenient, es poden incorporar al fons general de 

la biblioteca. Per exemple: Ramon Arnabat i Mata té moltes publicacions 

relacionades amb la seva especialitat (Guerra Civil), la biblioteca es 

compromet a incorporar-los a la col·lecció local només els que facin referència 

al municipi en part o en la seva totalitat.  

 Premsa: Físicament només es conserva el setmanari “El 3 de Vuit” i “El 

Penedès econòmic”. La resta es guarda al magatzem uns sis mesos que és el 

volum que permeten les prestatgeries, passat aquest temps es llença per a 

reciclatge. 

Es fa un buidat de la premsa comarcal de les notícies referides a Santa 

Margarida i els Monjos que es pengen a la base de dades de fons local, 

consultable des de la web de la biblioteca.  

 Revistes: Les revistes s’esporguen anualment, conservant-se només aquelles 

que tenen algun buidat al catàleg i que el tema tractat segueixi sent d’interès. 

Les revistes locals: Nosaltres, Antistiana i les de les entitats educatives: Llapis 

i paper, Teranyina i Barracons i altres es guarden totes. 

 Fons Parc del Foix: Es conserva tot pel fet que la biblioteca és el Centre de 

Documentació del Parc. 

 Fons de l’Aviació i Guerra Civil: es conserva tot el fons provinent de 

l’Estació Territorial de Recerca Penedès perquè la biblioteca n’és dipositària.  

 Altres: També es guarden: cartells, fulletons, tríptics d’activitats fetes per les 

entitats o col·lectius del municipi, programes de festa major, etc.. En el cas de 

les fotografies es deriven al Departament de Comunicació de l’Ajuntament que 

les escaneja i les inclou a les seva base de dades de fons fotogràfic consultable 

a la web de l’ajuntament i de la biblioteca. 

 

10. Difusió de la col·lecció 

 

La difusió de la col·lecció permet promoure i dinamitzar el fons i potenciar la seva 

consulta i el servei de préstec. La biblioteca posa a l’abast dels usuaris les eines 

següents:  

 Catàleg Aladí, on es pot consultar el fons existent a la biblioteca i a la resta de 

biblioteques de la xarxa 

 Web de la biblioteca, on s’hi pot trobar les novetats de cada mes, presentacions... 

 Blog de la biblioteca, on es promocionen i recomanen lectures 

 Facebook de la biblioteca, s’hi anuncien les novetats o esdeveniments 

 Centres d’interès, tenen un espai destacat dins de la biblioteca  

 Biblioteca Virtual: on s’accedeix a novetats, recomanacions... 

 Guies de lectura en paper i a internet 

 Dossiers temàtics 

 Col·lecció local: llistats en paper i a la web de la biblioteca 

 Exposicions documentals temàtiques mensuals. Exposició de les novetats 

 Activitats: s’exposa material relacionat 
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11. Avaluació de la col·lecció  

 

L’avaluació del fons de la biblioteca de Santa Margarida i els Monjos  es realitza a partir 

de tres criteris bàsics: 

 Actualització del contingut dels documents 

 Indicadors de préstec 

 Estat físic dels documents 

 

Es fa de forma periòdica a fi d’ajustar la col·lecció de la biblioteca als estàndards vigents, 

així com també a les demandes i preferències dels nostres usuaris. La GSB ofereix una 

sèrie de recursos estadístics per a la seva realització. Els resultats d’aquest anàlisi anual 

es fa públic a la memòria de la biblioteca 

Les estadístiques mensuals del SGB permeten valorar l’ús del fons de la biblioteca  

Usos de la biblioteca per habitant 

 Visites a la biblioteca per habitant 

 Visites a la web per habitant 

 Usos del servei de préstec per habitant 

 Préstec per habitant 

 Usos del servei públic d’accés a internet per habitant 

 Assistents a les activitats 

Relació entre la població i els usuaris de la biblioteca 

 Usuaris inscrits en relació als habitants 

 Percentatge de població inscrita 

 Carnets expedits per la biblioteca per cada 1000 habitants 

 Percentatge d’usuaris inscrits en relació a la població inscrita 

 Percentatge d’usuaris inscrits que han fet ús del servei de préstec. 

Percentatge d’ús dels diferents serveis en relació a les visites 

 Percentatge de visites que fan ús del servei de préstec 

 Percentatge de visites que fan ús del servei públic d’accés a Internet 

Indicadors relacionats amb el préstec 

 Préstec per document 

 Préstec per document en lliure accés de préstec 

 Préstec per usuari inscrit 

 Préstec per usuari que ha fet ús del servei de préstec 

 Préstec per ús del servei de préstec 

Indicadors de despeses 

 Despesa per habitant 

 Despesa per visita 

 Despesa per ús del servei de préstec 

 Despesa per préstec 

 

12. Retirada de fons obsolets  

 

La retirada de fons o esporgada continuada és necessària per mantenir l’actualitat i la 

utilitat de la col·lecció, per assegurar la seva vitalitat i també per fer lloc a nous  

 

Se segueixen els criteris d’esporgada que marca la GSB, posant especial èmfasi en:   

 

Criteris objectius: 

 Materials: estat físic, manca d’algun component de l’obra, suports obsolets 

 Quantitatius: freqüència d’ús o préstec, l’antiguitat de l’obra 

 Redundància: La duplicitat d’un títol en el mateix suport o en diferents suports 

 Intel·lectuals: Eliminar les diverses edicions segons l’antiguitat 

Criteris subjectius (Basats en el criteri dels professionals de la biblioteca) 
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 Adequació de l’obra a la política de la col·lecció de la biblioteca 

 Actualitat de la informació. Evitar l’obsolescència 

 Manca de valor documental. Informació qüestionable per raons de temporalitat 

 Accessibilitat de la informació. Es poden desestimar obres molt especialitzades 

 Educatius: qualitat del fons pensada per a l’aprenentatge permanent, la 

formació i l’educació dels usuaris 

 Ètics: garantir la llibertat intel·lectual des usuaris amb informació contrastada 

 

La destinació final dels documents desestimats és:  

 Magatzem de la Biblioteca 

 Donació a les entitats locals (escoles, IES, escola d’adults, equipament 

juvenil...) 

 Biblioteques properes o de la Xarxa 

 Intercanvi amb els usuaris 

 Venda al públic prèvia desafectació dels documents i segons els preus vigents. 

 Reciclatge  

 

13. Política de comunicació amb els usuaris 
 

 Donacions, ja siguin provinents del propi Servei, institucional o particulars 

segueixen la mateixa política de selecció que la resta de documents adquirits a 

través de la compra 

 Intercanvis amb altres biblioteques si el document és d’interès per a la 

col·lecció local o algun centre d’interès. 

 Desiderates Els usuaris poden suggerir compra de documents a través de la 

bústia que hi ha al taulell de préstec, per correu electrònic o a través de la 

web de la biblioteca.  Les peticions s’analitzen i si s’adeqüen a la política de la 

col·lecció de la biblioteca es compren 

 Política de la col·lecció. Serà consultable en paper a la mateixa biblioteca i 

en línia a la web  
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ANNEX 1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

4.1  1. Anàlisi externa  

 

1.1 Identificació de l’àrea d’influència.  

Santa Margarida i els Monjos és un municipi situat al sud-est de la comarca de l´Alt 

Penedès. Té 17,39 Km2 de superfície. Està format per una desena de nuclis urbans 

i barriades petites, sent els més importants els Monjos, la Ràpita i Cal Rubió. 

 

Compta amb una població de 7.360 habitants dels quals 3.769 són homes i 3.591 

dones. 
 

1.2 Identificació de dades relacionades amb la població 

 
                                                             Font: Idescat. 31 desembre 2016 

 

La població de Santa Margarida i els Monjos es concentra majoritàriament en dos 

nuclis destacats: Els Monjos i La Ràpita. 

 

 
                    Font: Idescat. 31 desembre 2016 

 

La població de nacionalitat estrangera (13%) té un pes important a Santa 

Margarida i els Monjos. Un 54% prové principalment del continent africà 

(especialment del Marroc) i, en menor mesura, d’Amèrica llatina (25%) i d’Europa 

un 13%.  

 

Població per nacionalitat 

Espanyola 6.404 

Estrangera 956 

Total 7.360 

                                                                              Font: Idescat. 31 desembre 2016 

0 a 4
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15 a 24
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985

Població per franges d'edat
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Font: Idescat. 31 desembre 2016 

 

La major part de la població del municipi de més de 16 anys té un nivell d’estudis 

equivalent al segons grau, i hi ha un nombre destacat de joves que no treballa ni 

estudia. 
 

Nivell d'instrucció de majors de 16 anys  

estudis 
primaris 

estudis 
secundaris 

estudis post-
obligatoris no 
universitaris 

estudis 
universitaris 

25% 37% 30% 7% 

  Font: Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès segons dades del Cens 2011. Idescat. 
 

El menor nivell formatiu de la població es pot deure al perfil i composició 

sociodemogràfica dels seus habitants, doncs Santa Margarida i els Monjos ha estat 

un municipi receptor de població nouvinguda que sovint sol anar acompanyada d’un 

menor nivell formatiu o bé no poden acabar de convalidar les seves titulacions 

acadèmiques per problemes burocràtics.  
 

Santa Margarida i els Monjos compta amb una oferta educativa que engloba des de 

l’educació infantil i primària fins a la secundària a través d’una oferta de centres de 

titularitat pública: llar d’infants municipal de la Ràpita; llar d’infants Xiroi; escola 

Arrels; escola Doctor Samaranch i Fina; escola Sant Domènec; i institut El Foix (on 

s’imparteix l’ESO i els batxillerats en ciències i tecnologia i humanitats i ciències 

socials). Per a l’educació no reglada es compta amb l’Escola d’Adults 

 

1.3 Identificació de dades econòmiques.  

Santa Margarida i els Monjos compta amb un important nombre d’indústries en el 

seu terme municipal. La seva composició és variada i s’hi poden trobar des d’una 

cimentera a una fàbrica de farines, passant per diverses industries relacionades 

amb el sector de l’automoció, accessoris, serveis, etc. 

   
                   Nombre d’empreses* (4t trimestre 2016) 

Agricultura 4 2,14% 

Indústria 54 28,88% 

Construcció 18 9,63% 

Serveis 111 59,36% 

Total 187 100% 
           Font: Mancomunitat Penedès Garraf. Iniciatives econòmiques  

 

Àfrica
(Marroc)

Amèrica
llatina

Europa Àsia Altres

54

25,2
13,1

1,9 5,6

% Procedència de la població nouvinguda
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Amb l’actual crisi econòmica, el municipi compta amb una taxa d’atur del 14,59%, 

tot i que s’ha reduït considerablement aquest darrer any, Santa Margarida i els 
Monjos continua  sent una de les  poblacions amb més atur de la comarca de l’Alt 
Penedès. 
                                           Nombre d’aturats. Desembre 2016 
 

<20 20-24 25-29 30-44 >44   total 
12 15 33 187 226 473 

2,54% 3,17% 6,98% 39,53% 47,78% 100% 

 

 
Font: Mancomunitat Penedès Garraf. Iniciatives econòmiques 

 

1.4 Existència d’altres unitats d’informació.  

o Arxiu municipal 

o Grup d’Estudis Rapitencs 

 

1.5 Existència d’altres entitats que puguin tenir relació amb la 

biblioteca  

o Equipament juvenil  

o Escoles i Institut 

o Escola d’adults 

o Ludoteca 

o Dona al dia 

o Parc del Foix 

o Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra 

Aèria (CIARGA) 

o Escola de natura el Molí del Foix 

 

1.6 Ubicació urbanística de la biblioteca i accessos 

 

La biblioteca està situada en una zona de nova creació dins del nucli dels Monjos  i 

a 3 km de la Ràpita. En aquesta zona, s’hi troben altres equipaments municipals 

com són: l’institut d’ensenyament secundari, una de les tres escoles municipals, el 

pavelló esportiu, la piscina i l’escola de natura el Molí del Foix. 

 

El nucli dels Monjos és relativament petit i l’accés a la biblioteca es fa, 

majoritàriament, a peu. La resta de nuclis s’han de desplaçar en cotxe particular.  

 

Té transport públic a través del servei d’autobusos interurbans amb connexió amb 

Vilafranca del Penedès, Barcelona i l’estació de Renfe.  

 

Tot i que la biblioteca comarcal es troba a només 4 km, la de Santa Margarida i els 

Monjos compta amb usuaris de les poblacions veïnes, especialment de Castellví de 

Homes Dones

207
266

Aturats segons sexe 
desembre 2016
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la Marca, Olèrdola, Castellet i la Gornal i també de Vilafranca del Penedès, entre 

altres.  

 

1.7 Usuaris potencials 

 

El percentatge per edats dels usuaris potencials de la biblioteca queda distribuït: 

 

   Edat % 

0 a 4 anys 7% 

5 a 9 anys 7% 

10 a 14 anys 6% 

15 a 19 anys 5% 

20 a 34 anys 18% 

35 a 64 anys 44% 

Més de 65 anys 13% 

 

El municipi té una població jove força elevada (25% de 0 a 19 anys) per sobre de la 

mitjana catalana (20%). La franja més destacada de població és la d’adults entre 

35 i 64 anys (44% de la població) 

 

 Usuaris reals de la biblioteca 
 

 
 
Els usuaris inscrits a la biblioteca són 4.115 (desembre 2016), sent la franja dels 

infants (5 a 14 anys) els que fan més ús dels servei de préstec de la biblioteca 

(48%), seguit dels adults de 40 a 64 anys (23%) i els més grans de 65, amb un 

21%. Per altra part, si comparem els usuaris inscrits respecte de la població, veiem 

que la franja de joves entre 15 i 24 anys són els que més tenen carnet de la 

biblioteca, seguit dels infants de 5 a 14 anys.  

 

Els petits lectors, tot i ser un col·lectiu que freqüenta força la biblioteca acompanyat 

d’un adult, no tots tenen carnet i per tant els préstecs queden comptabilitzats en el 

carnet dels pares.  

 

 

 

508 985
700

1.721 2.461

985

63

724 866 989 1.246
196

3 2845 344 141 194 284 41 3 17

Usuaris actius/no actius respecte de la població

Població Usuaris inscrits Usuaris actius al préstec
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2 Anàlisi interna 

 

    2.1 Missió i visió  

 

Missió 

 

La Biblioteca de Santa Margaria i els Monjos és un equipament municipal 

que amb conveni amb la Diputació de Barcelona ofereix serveis de qualitat, 

presencials o virtuals, a totes les persones i col·lectius, especialment del 

municipi, per tal de facilitar l'accés lliure i sense límits a la informació, el 

coneixement i la cultura. 

 

És també un espai de relació de la comunitat i d’integració dels individus i 

col·lectius de tot el municipi i entorn. 

 

Visió 

 

La biblioteca pretén ser el punt d’accés local cap a la informació i el 

coneixement a través de serveis presencials i virtuals de qualitat a fi 

d’esdevenir el principal referent cultural per a les persones, entitats i 

empreses de Santa Margarida i els Monjos i el seu entorn. 

 

     2.2 Instal·lacions 

 

Aquestes dades ofereixen la comparativa entre el que recomanen els nous 

estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008) i les dades reals que ofereix 

la biblioteca. 

 
 

Espais de l’edifici de la biblioteca 
Estàndard municipis 5.000 

habitants 
Estàndard biblioteca 

7.337 habitants 

Zona d’acollida i promoció 225 146,56 
  Àrea d’accés 100 65,95 
  Espai polivalent 60 72,01 
     Magatzem espai polivalent 10 8,60 
  Espai de suport (aula informàtica) 20  
  Espai de formació 35  
Zona general 335 474,24 
  Àrea d’informació i fons general 245 450,32 
  Espai de suport 25 23,92 

  Espai d’activitats 65  
Zona infantil 100 114,71 
  Àrea d’informació i fons infantil 100 114,71 
Zona de treball intern 90 67,44 
  Despatx de direcció 20 13,20 
  Espai treball intern i dipòsit doc. 50 39,97 
  Magatzem logístic 10 3,94 
  Espai de descans de personal 10 10,33 

Superfície total del programa 750 802,95 

Superfície total construïda 975 892,75 

 

    2.3 Personal 
 Estàndard Municipis de 

5.000 habitants 
Biblioteca  

(2016) 

Personal total 4-5 3,22 

Director bibliotecari 1 1 
Subdirector bibliotecari -- -- 
Bibliotecaris -- -- 
Tècnics auxiliars 3 1,72 
Ajudants de servei 0-1 0,5 
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   2.4 Serveis i activitats 

 

Informació 

 Informació 

 Informació local 

 Consulta de bases de dades 

 Pregunta a la biblioteca 

 Proposta de compra 

 

Préstec 

 Préstec 

 Préstec interbibliotecari 

 Renovació de documents 

 Reserva de documents 

 

Accés a Internet i ofimàtica 

 Internet I+ 

 Wi-Fi 

 Reserva d’ordinadors 

 

Aprenentatge 

 Cursos i tallers 

 Visites guiades 

 

Serveis a mida 

 Acollida a persones nouvingudes 

 Serveis a petits lectors 

 Serveis a escoles 

 Serveis a entitats 

 

Activitats culturals i d’oci 

 Activitats infantils i familiars 

 Activitats per a adults 

 Clubs de lectura 

 

  2.5 Projectes 

 

La biblioteca participa en el  

o Programa LEXCIT de promoció de la lectura per a infants de 4t de 

primària 

o Maletes viatgeres (Escoles Arrels i Sant Domènec) 

o Entrecontes  

o Igualtat de gènere (Dona al dia) 

o Llegim plegats (Escoles) 

o Formació amb les escoles 

o PEGA infantil (Grup de treball XBM.Zona Alt Penedès/Garraf) 

o Taula educativa (Grup de treball amb Regidoria Cultura/Educació, 

AMPES, Escoles, IES i altres agents del municipi) 

o PDC col·lecció local (Grup de Treball de zona) 

 

  2.6 Finançament 

 

Segons consta en la PDC de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, 

la Diputació aporta el fons inicial i el 50% de fons bàsic de manteniment anual. 

Mentre que el municipi hauria d’aportar l’altre 50% del fons de manteniment. 

 

Les aportacions reals al fons de manteniment per al 2016 han estat: 

 
Finançament del fons % 

Diputació de Barcelona 66% 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 22% 
Generalitat de Catalunya 12% 
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ANNEX 2. FITXES DE TREBALL 
 

Aquestes fitxes analitzen cada una de les diferents seccions del fons, des de que 

inclou cada d’una, a la comparativa del fons segons els estàndards marcats, així 

com el préstec de cada secció, això permet treure conclusions sobre l’estat de la 

col·lecció. 

 

Igualment es tenen en compte els criteris que s’utilitzen en quant a llengua, els 

recursos econòmics i humans per la selecció de les novetats i la conservació o 

esporga dels fons, així com els terminis establerts per  a la revisió per mantenir una 

col·lecció coherent i actualitzada a les necessitats dels usuaris 

 

 

 0 - OBRES GENERALS 

 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  02    – Biblioteconomia 

  029  – Tècniques de treball intel·lectual 

   03    – Enciclopèdies generals 

  058   – Anuaris 

  07    – Periodisme 

  087.1   – Publicacions per a infants 

 

 

I el fons i el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 

    Fons 0 – Obres generals 
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b) Pressupost: el fons d’Obres generals prové majoritàriament del fons inicial i 

d’algunes compres que s’han fet amb pressupost municipal (algunes enciclopèdies) i 

lots de la Xarxa (especialment diccionaris) 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Obres generals per a una biblioteca mòdul 

L2 

330 documents 448 documents 

% Obres generals a la biblioteca 1% 1,69 % 

   

   

d) Orientació + factors externs 

 

Calaix de sastre. Mantenir el número bastant petit, fent incidència en 

biblioteconomia, foment de la lectura, i tècnica del treball intel·lectual.  

 

02 – Biblioteconomia 

 

Materials útils per al personal de la biblioteca. Només es tindran els més essencials 

ja que el Centre de Recursos de la Xarxa presta aquest material al personal de les 

biblioteques. 

 

029 – Tècniques del treball intel·lectual 

 

Manuals per fer treballs, tesis, presentacions. 

 

03 – Enciclopèdies generals 

 

Internet està reduint la necessitat de mantenir obres en paper, malgrat això, es 

deixaran les més actualitzades i de més consulta  per a ús de l’usuari no 

informatitzat. Si que caldrà tenir cura dels diccionaris, procurant tenir les edicions 

més noves i algun exemplar duplicat, sobretot els més usats, per deixar-lo en 

préstec. 

 

058 – Anuaris 

 

Internet està reduint la necessitat de mantenir obres en paper. La biblioteca ja no 

selecciona anuaris. 

 

07 – Periodisme 

 

Donada la dimensió de la població, només cal tenir una petita mostra sobre història, 

algun manual de periodisme, premsa i política…  

 

087.1  – Publicacions infantils 

 

Reculls de rondalles, contes… Literatura infantil. Matèries que cal cuidar i tenir les 

obres clàssiques 
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e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció de la necessitat i l’oferta editorial seguint les recomanacions 

dels llistats de la GSB.  

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

Eliminar obres col·lectives de més de 5 anys Eliminar segons el nombre de préstecs 

i amb més de 3 anys sense sortir en préstec. 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

 

Sig

nat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

02 Biblioteconomia Només conservar 

manuals i obres 

d'interès actual 

El Centre de Recursos de la GSB pot suplir 

la manca de material 

029 Tècniques del 

treball 

intel·lectual 

 Manuals per fer treballs, 

tesis, presentacions. 

03 Enciclopèdies 5/X/DESTRIAR En general són molt obsoletes. 

Deixar només les més recents. 

058  Anuaris  La biblioteca ja no adquireix cap anuari 

07 Periodisme 3/X/DESTRIAR Eliminar llibres d'estil dels diferents diaris, 

després de 3 anys 

087

.1  

Publicacions per 

a infants 

  

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol-setembre 
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1 -  FILOSOFIA. PSICOLOGIA 

 

 

Dins d’aquest número hi destaquen sobretot les obres sobre filosofia, ciències ocultes 

i psicologia, on hi predominen sobretot els llibres d’autoajuda. En aquest número 

també s’hi troben els llibres d’ètica. 

 

Pel que fa a la filosofia, no es tracta d’una matèria en constant actualització, per tant 

caldrà conservar les obres més representatives dels principals autors, i les obres de 

referència i d’història de la filosofia. 

 

Les ciències ocultes, igual que les obres d’autoajuda, són documents força consultats. 

Eliminar totes aquelles obres d’autors poc destacats i que no surtin en préstec 

habitualment, o bé, aquelles que tinguin més de 10 anys. Mantenir els autors més 

reconeguts, sobretot en les submatèries d’Astrologia, Tarot, Interpretació i significat 

dels somnis.  

 

Pel que fa als tests, cal tenir en compte els diferents tipus (tests psicotècnics, 

d’aptitud, d’intel•ligència, de personalitat) i quins són els més consultats. Eliminar 

els títols més antics de 5 anys.  També és important l’ètica, que cal cuidar 

especialment.. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  1-12   – Filosofia i metafísica 

  13-14 – Ciències ocultes 

  15      –  Psicologia 

  16 -17 – Lògica i ètica 

   

La biblioteca té el fons de Filosofia i Psicologia repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 
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% préstecs del total de préstecs 

 
 

b) Pressupost: el fons de Filosofia i Psicologia procedeix gairebé tot dels lots de la 

GSB o del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal les 

desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la 

tipologia d’usuaris de la nostra biblioteca. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Filosofia i Psicologia per a una biblioteca 

mòdul L2 

  632 documents 934 documents 

% Filosofia i Psicologia  4,5% 3,62% 

   

   

d) Orientació + factors externs 

 

La filosofia no necessita una actualització constant. La psicologia sí perquè queda 

obsoleta abans i també perquè és la secció més demanada, especialment les ciències 

ocultes i els llibres d'autoajuda.  

 

1 - Filosofia i sistemes filosòfics 

 

Hi ha d'haver textos dels clàssics dels diferents països i de tots els temps.  

 

12 – Metafísica 

 

Hi ha d'haver textos dels clàssics de tots els països i de tots els temps. La història i 

els manuals han d'estar actualitzats. 

 

13 – Ciències ocultes i Parapsicologia 
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Matèria força usada. Llibres amb alt grau de pèrdua i deteriorament. Cal triar llibres 

de qualitat. Moltes desiderates a les que cal donar resposta amb cura 

 

15 – Psicologia, 

 

Cal mantenir els autors clàssics. Els usuaris estan molt interessats en llibres sobre 

trastorns emocionals, de comportament i psicoteràpia general així com relaciones 

interpersonals, psicologia infantil i juvenil, la mort i el dol. 

 

153 – Tests 

 

Són molt demanats per persones que han de fer oposicions, entrevistes, etc. Alt 

risc de pèrdua i deteriorament. Normalment van en volums (text +solucionari) 

 

155 – Autoajuda 

 

Matèria molt popular. També són llibres amb alt risc de pèrdua i deteriorament. Hi 

ha molta producció.  

 

16-17  - Lògica i Ètica  

 

Cal assegurar els diferents punts de vista de l’ètica 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció del pressupost i seguint les recomanacions dels llistats de la 

Xarxa. És podrà adquirir amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que 

calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

Signat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

1 Sistemes 

filosòfics 

 Cal mantenir els llibres d’informació general 

i els clàssics. 
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Esporgar els clàssics si estan deteriorats i 

substituir-los per noves edicions 

12 Metafísica 10/5/DESTRIAR Hi ha d’haver textos dels clàssics de tots els 

temps. Esporgar els clàssics si estan 

deteriorats i substituir-los per noves edicions 

13 Ciències 

ocultes. 

Parapsicologi

a 

10/5/DESTRIAR Eliminar autors poc destacats i obres amb 

poc préstec. També els deteriorats. Cal estar 

alerta de reemplaçar els títols retirats o 

perduts 

 

15 Psicologia 10/5/DESTRIAR Cal mantenir els llibres d’informació general 

sempre i quan reflecteixin les darreres 

investigacions. Cal mantenir els autors 

clàssics. Els usuaris els interessa llibres sobre 

trastorns emocionals, comportament i 

psicoteràpia general així com relacions 

interpersonals, psicologia infantil i juvenil, 

mort i el dol. 

153 Tests Eliminar els títols 

anteriors a 5 anys 

i el volums solts 

dels títols perduts.  

Caldrà tenir una mostra de cada tipus: 

psicotècnics, intel·ligència, personalitat, 

aptitud... 

155 Autoajuda Eliminar títols 

anteriors a 5 anys 

si han perdut 

interès i els 

deteriorats 

Cal estar al cas de reemplaçar els títols 

considerats clàssics. 

Caldrà estar alerta amb les desiderates i 

comprar allò que realment sigui necessari, 

útil i de qualitat 

16/17 Lògica/Ètica Esporga segons ús Cal assegurar els diferents punts de vista de 

la ètica. Actualització dels clàssics 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre 
 
 

2 -  RELIGIÓ 

 

 

La religió dominant és la catòlica. Per contra hi ha un percentatge més elevat de 

demanda de documents d’altres religions que no pas les cristianes (un 70% en front 

d’un 30%). El criteri de selecció serà tenir els llibres bàsics de les religions mes 

freqüents: catolicisme, evangelisme,  islamisme, per aquest ordre. La col•lecció ha 

d’incloure diferents visions de la teologia, diferents conceptes de Déu, el be i el mal, 

immortalitat, estudis bíblics, història i doctrina, religions comparades, història de les 

religions i les diferents esglésies, etc. 

 

Actualment el fons està força desequilibrat ja que gairebé la meitat el conformen 

materials sobre religions cristianes i en canvi el préstec de la resta de religions (CDU 

29) és més elevat. Per tant cal tendir a corregir aquest desequilibri, que ve donat 

també pel mercat. 

 

És un numero força estable. La condició física del llibre determinarà la seva retirada. 

Es conservaran els treballs clàssics, les històries i els textos sagrats de les religions 

més importants.  
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Caldrà anar adequant la col·lecció a les demandes dels nouvinguts. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  2-28 -  Religió cristiana 

29    – Altres religions 

 

La biblioteca té el fons de religió repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 
 

 

% préstec del total de préstec 

 
 

b) Pressupost: el fons de Religió procedeix gairebé tot dels lots de la GSB o del 

pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal les desiderates de 

la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la tipologia d’usuaris de 

la nostra biblioteca. 
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c) Estat actual de la col·lecció 
 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Religió per a una biblioteca mòdul L2 222 documents 262 documents 

% Religió a la biblioteca 1% 1,01% 

   

d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades estadístiques és evident que el fons més usat és el d’altres religions 

en detriment de la cristiana, aquest fet ha d’influir a l’hora de fer la selecció. 

 

2-28  – Religió cristiana 

 

Número de CDU molt desequilibrat atès que incideix molt en les religions cristianes. 

Fugir de tenir llibres que siguin doctrinaris des del punt de vista d'una religió concreta, 

tret dels que tinguin ressò important. Bàsicament ha de ser una col·lecció destinada 

a no entesos.  

 

29 – Altres religions 

 

Cal tenir llibres bàsics de les religions més importants i també les més freqüents a la 

població a part de la catòlica: evangelisme, bahaisme, islam. No oblidar llibres sobre 

sectes. També tindrem sobre religions asiàtiques atès que desperten molt interès en 

els usuaris: budisme, hinduisme... 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció del pressupost i seguint les recomanacions dels llistats de la 

Xarxa. És podrà adquirir amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que 

calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  
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Sign

atura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

2-28 Religió 

cristiana 

La condició física 

del llibre 

determinarà la 

seva retirada. 

10/5/DESTRIAR 

És un numero força estable. Conservar 

treballs d'autors clàssics de les diferents 

religions, històries i textos sagrats de les 

més importants i canviar velles edicions per 

altres mes atractives 

29 Altres religions Retirar llibres 

malmesos per l'ús 

10/5/DESTRIAR 

Anar adequant la col·lecció a les demandes 

dels nouvinguts. 

292 Mitologia Retirar llibres 

malmesos per l'ús 

10/5/DESTRIAR 

Cal tenir llibres sobre les mitologies més 

importants de les diferents cultures, així 

com 

les clàssiques.  

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol – setembre 
 

 
 

3 -  CIÈNCIES SOCIALS 

 

 

Aquest apartat cobreix una àmplia gama de matèries que van des dels estudis de la 

societat en general, la política, l’administració pública, l’economia, l’ensenyament, la 

legislació, els costums, el folklore, etc. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  30 – Sociologia 

  31 – Estadística 

  32 – Política 

  33 – Economia 

  34 – Dret 

  35 – Administració pública 

  36 – Assistència i beneficència 

  37 – Ensenyament 

  38 – Comerç i transport 

  39 . Etnografia. Costums. Folklore 

 

La biblioteca té el fons de ciències socials repartit segons mostra el gràfic 
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I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 

 
 

 
 

 

b) Pressupost: el fons de ciències socials procedeix gairebé tot dels lots de la GSB 

o del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal les 

desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la 

tipologia d’usuaris de la nostra biblioteca. 
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c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Ciències Socials per a una biblioteca mòdul 

L2 

1.373 documents 1.898 documents 

Ciències Socials a la biblioteca 5% 7,55% 

   

   

d) Orientació + factors externs 

 

Aquesta secció acostuma a rebre força documentació per donatiu de les diferents 

institucions públiques que no sempre s’incorporen a causa de la seva especificitat o 

d’àmbits molt concrets i de poc abast social. En el nostre cas, caldrà prestar atenció 

a les seccions amb més consulta, com ara: dret, comerç i folklore. 

 

30 – Sociologia 

 

En aquest apartat cal fer menció especial del número 30.055.2 dedicat a la dona, 

doncs la biblioteca rep petits donatius de l’equipament municipal Dona al dia i que es 

va incorporant. Puntualment es fa alguna compra d’aquesta temàtica amb pressupost 

municipal quan és una recomanació que se’ns fa des d’aquest espai. També 

s’incorporen algunes de les donacions de les institucions públiques, sempre que 

siguin d’interès per als nostres usuaris. 

 

31 – Estadístiques i demografia 

 

És un apartat amb poc material perquè els anuaris de dades estadístiques es troben 

ja per internet.  

 

32 – Política 

 

Cal algun manual de política econòmica, així com aquelles publicacions de temes 

actuals. 

 

33 – Economia 

 

Tindrem especial cura amb el tema laboral (estatuts dels treballadors, riscos laborals, 

convenis, etc.) 

 

34 –Dret 

 

Només s’adquirirà la legislació bàsica (lleis orgàniques, codi civil, codi penal, etc.), 

procurant tenir l’ultima actualització. La resta es pot trobar gairebé tot a internet 

lliure o accedint a Aranzadi, BOE, BOP, DOGC. 

 

35 – Administració pública 

 

Fins ara es tenia present els temaris d’oposicions, però en aquests moments de crisi 

i, davant les poques ofertes de places, cal no invertir massa en aquest apartat. 

 

36 – Assistència i beneficència - Serveis Socials 
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Cal tenir material sobre salut mental, drogoaddicció, incapacitats, sanitat pública, 

voluntariat, atenció a persones grans... 

 

37 – Ensenyament 

 

Procurar que les adquisicions no siguin massa especialitzades, sinó més aviat llibres 

de divulgació (aprenentatge, educació especial, primària, secundària, adults, sortides 

professionals, estudis universitaris, etc.) 

 

No es tindran llibres de text. 

 

39 – Folklore 

 

Procurarem tenir alguns exemplars del costums, festes i tradicions en general, però 

incidint en Catalunya, especialment i Espanya. També algun document d’acudits i 

endevinalles 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció del pressupost i seguint les recomanacions dels llistats de la 

Xarxa. És podrà adquirir amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que 

calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

Sig

nat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

30 Sociologia 10/2/DESTRIAR 

Segons estat físic 

Es retiraran les obres sense préstec i sense 

valor reconegut. Es conservaran les obres 

que surten regularment i desperten interès. 

Cal conservar els títols clàssics i estudi 

històrics.  

L’apartat 30.055.2 (dona) es mantindrà actiu 

amb els donatius de Dona al dia i alguna 

compra que s’hagi suggerit , però al mateix 
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temps esporgar els temes obsolets per evitar 

no créixer en excés. 

31 Estadística Els anuaris en 

paper es poden 

guardar màxim 2 

darrers anys. 

 

Serà una col·lecció petita i amb poc 

creixement donat que moltes dades es poden 

trobar a Internet 

32 Política 5/2/DESTRIAR 

 

Incorporar llibres que ajudin a entendre els 

processos polítics d’aquí i de fora: ideologies, 

formes de govern, drets civils, eleccions, 

estatuts, política exterior en general, però 

amb incidència a Catalunya, Espanya, 

Europa. 

33 Economia 5/3/DESTRIAR 

 

Es tindran llibres d’economia estatal, 

catalana i europea. L’atur, l’ocupació, crisis i 

treball en general, orientació laboral, 

qüestions fiscals, etc. 

34 Dret Cal tenir l’última 

normativa 

Es tindran les lleis més bàsiques i els temes 

legals propers a les persones (impostos, 

seguretat social, propietats, immigració, 

etc.) 

Imprescindible l’Estatut de Catalunya i la 

Constitució espanyola 

35 Ad. Pública És un material que 

queda obsolet amb 

facilitat 

5/3/DESTRIAR 

Tenir només llibres generals sobre aquest 

tema i actualitzats, especialment els llibres 

d’oposicions 

36 Serveis socials 10/3/DESTRIAR 

 

Cal tenir material sobre salut mental, 

drogoaaddicció,  

Incapacitats, sanitat pública, voluntariat, 

atenció a persones grans... 

37 Ensenyament 10/3/DESTRIAR 

 

Mantenir els documents sobre les diferents 

tendències educatives, també els d’història 

de l’educació. Procurar que les adquisicions 

no siguin massa especialitzades, sinó més 

aviat llibres de divulgació (aprenentatge, 

educació especial, primària, secundària, 

adults, sortides professionals, etc.) 

No es tindran llibres de text 

38 Comerç, 

transport i 

comunicacions 

5 /3/DESTRIAR 

 

Llibres en general sobre comerç interior, 

exterior, vendes, franquícies, transports... 

39 Folklore, 

costums, 

tradicions 

Substituir per 

noves edicions 

 

10/5/DESTRIAR 

Incidir en el folklore i les tradicions de 

Catalunya i d’Espanya especialment, tenint 

en compte altres cultures que viuen en el 

municipi 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre  
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4  -  IDIOMES. LINGÜÍSTICA 

 

 

Inclou llibres i treballs relacionats amb l’evolució, l’ús i l’adquisició del llenguatge, i 

llenguatges comparats. Farem èmfasi en el català i el castellà, la seva història, 

estructura i aprenentatge. També tindrem en compte materials en castellà i català 

com a segona llengua. Llibres de text bàsics, materials per a l’autoaprenentatge i 

diccionaris, alguns dels quals els tindrem disponibles per al préstec.  

 

Hi ha cada vegada més demanda de materials d’aprenentatge per part de les 

persones nouvingudes a qui el català i castellà són segones llengües. I per altra 

banda, també hi ha demanda de materials dels idiomes dels nouvinguts, en el nostre 

cas, l’àrab en un intent de no perdre el nexe amb la seva cultura i país d’origen. 

 

Els documents multimèdia (MM) són manuals d’aprenentatge d’idiomes formats per 

materials diversos (llibres, CDs, DVDs, etc). A la nostra biblioteca, el percentatge de 

préstec en relació a tot els documents prestats és d’un 3%, dels quals 

corresponen un 51% anglès, 16% castellà, 12% català i 8% alemany. Són materials 

amb molta demanda i que cal tenir actualitzats i, en alguns casos, duplicats.  

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  4 – 432 – Lingüística 

  433       - Català 

  434       - Castellà 

  435-439- Altres llengües de l’estat 

  44-441 – Anglès 

  442      -  Alemany 

  443-449- Altres llengües germàniques 

  45-49    - Altres llengües 

 

La biblioteca té el fons de Lingüística repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 
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% préstec del total de préstecs 

 
 

 

b) Pressupost: el fons de Lingüística procedeix gairebé tot dels lots de la Xarxa de 

la Diputació o del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal 

les desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la 

tipologia d’usuaris de la nostra biblioteca. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Lingüística per a una biblioteca mòdul L2 454 documents 1.565 documents 

Ciències Socials a la biblioteca 3,5 %  5,60% 

   

   

d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades, la biblioteca té molt de préstec del fons de llengües anglesa i 

alemanya, cal tenir en compte aquest factor a l’hora de seleccionar el fons. Hi ha un 

cert desequilibri entre l’anglès (té molta rotació) i el català (hi ha més fons però no 

té tanta sortida) 

 

Cal un equilibri entre els materials relacionats amb el català i el castellà: història, 

gramàtica, fonètica, estructura.  

 

Importants els diccionaris traductors i, si cal, en petit format duplicats pel préstec.  
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Tenir llibres i materials per a l'autoaprenentatge dels diferents idiomes, també 

lectures graduades. En general caldrà mantenir uns mínim per a cada idioma. 

Especialment l’anglès (el més usat). 

 

40 – Llenguatge i Lingüística 

 

Petita col·lecció bàsica dels autors més reconeguts (clàssics) i manuals bàsics 

 

42-48 – Llatí i grec antics 

 

Si no hi ha demanda no cal tenir materials sobre llengües mortes (llatí, grec) Si que 

garantirem algun diccionari 

 

431 – Francès 

 

Cal tenir una col·lecció per a l’aprenentatge d’aquesta llengua, tenint especial atenció 

a les necessitats de la població magrebina que l’utilitza com a segona llengua: a ser 

possible, mètodes d'autoaprenentatge d’aquesta llengua a l'espanyol i el català. 

 

433 – Català 

 

Disposar d’una col·lecció que cobreixi també els tractats d'història de la llengua, 

fonètica, estructura, gramàtica, etc. Tenir diccionaris i gramàtiques de diferents 

nivells, així com mètodes d'autoaprenentatge, des del castellà, el francès i l'anglès 

per aquest ordre de prioritat. Són importants les lectures graduades, materials de 

lectura fàcil i material il·lustrat per a l’aprenentatge del català/àrab 

 

434 –Castellà 

 

Tenir una col·lecció que cobreixi també els tractats d'història de la llengua, fonètica, 

estructura, gramàtica, etc. Disposar de diccionaris i gramàtiques  de diferents nivells, 

així com mètodes d'autoaprenentatge, des del català, el francès i l'anglès per aquest 

ordre de prioritat. Importants també les lectures graduades, materials de lectura 

fàcil. I material il·lustrat per a l’aprenentatge del castellà/àrab 

 

435-493  – Altres llengües de l’estat 

 

A la  biblioteca es tindran materials en funció de la demanda i l'espai. 

 

441 – Anglès 

 

A part del català i castellà, és l'idioma al que cal destinar més recursos per la gran 

demanda i necessitat. Disposar de diversos diccionaris, gramàtiques, mètodes 

d'autoaprenentatge, des de l'espanyol i el català i lectures graduades 

 

 

442 – Alemany 

 

Hi ha força demanda i cal mantenir una col·lecció mínima de:diccionaris, 

gramàtiques, mètodes d'autoaprenentatge, des de l'espanyol i el català  i algunes 

lectures graduades 
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452 – Àrab 

 

Demanda creixent pel nombre de població amb aquesta llengua. Cal tenir materials 

des del punt de vista àrab i des del punt de vista català o castellà per a diferents 

tipus d'usuaris: l'autòcton i l'immigrant. Generalment són materials que es perden 

sovint.  

Diccionaris: Cal duplicar els traductors i especialment els diccionaris d'imatge 

També tenir alguna gramàtica, mètodes d'autoaprenentatge, des de l'espanyol i el 

català i  lectures. 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció del pressupost i seguint les recomanacions dels llistats de la 

GSB. És podrà adquirir amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que 

calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

Els materials generals sobre lingüística són poc usats i per tant només es conservaran 

aquells títols més demanats i sobretot els clàssics. 

 

El camp del llenguatge i la lingüística és força estable. Els documents es poden 

mantenir bastant temps mentre estiguin en bones condicions. Els ítems que tenen 

un ús mes elevat s’han de reemplaçar regularment amb noves còpies i/o títols per 

tal de mantenir l’actualitat de la col·lecció. El major grau d’atenció el dedicarem als 

materials d’aprenentatge, tenint cura d’escollir correctament els nivells, Com a norma 

general: conservació màxima de 10 anys 

 

 

Signat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

40 Llenguatge i 

lingüística 

Com a norma 

general: 

conservació 

màxima de 10 

anys 

 

42-48 Llatí grec 

antics 

 No cal tenir fons si no hi ha demanda. Només 

alguns diccionaris 
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431 Francès No guardar 

material antic 

5/5/DESTRIAR 

Revisar sovint per vetllar que estigui el 

material complet i en bones condicions 

433 Català No guardar 

material antic 

5/5/DESTRIAR 

Revisar sovint per vetllar que estigui el 

material complet i en bones condicions 

434 Castellà Revisar sovint per 

vetllar que estigui 

el material 

complet i el 

deteriorament  

Revisar sovint per vetllar que estigui el 

material complet i en bones condicions 

435-

493 

Llengües 

d’Espanya 

 La biblioteca no en té perquè no hi h 

demanda 

441 Anglès No guardar 

material antic 

Revisar sovint per vetllar que estigui el 

material complet i  en bones condicions 

442 Alemany No guardar 

material antic 

Revisar sovint per vetllar que estigui el 

material complet i en bones condicions 

452 Àrab És deterioren 

fàcilment 

No hi ha molta oferta al mercat. Les 

administracions publiquen materials 

interessants adreçades a les persones 

nouvingudes 

MM Multimèdia Revisar sovint Es perden i deterioren molt 

Retirar si falten parts 

components i si estan en mal 

estat. 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre. Revisar dos cops l’any els MM 
 
 

 

5 - CIÈNCIES PURES 

 

Inclou manuals de les diferents ciències dels primers cursos d’universitat. Aquests 

són útils també per als estudiants de batxillerat i probablement per als professionals. 

 

També cal considerar les guies de camp, usades per les persones interessades en la 

natura. Els documents sobre ecologia en general tenen força demanda.  

 

Els manuals de química, física, biologia, etc. són documents força cars en relació a 

d’altres llibres de la col·lecció, per tant caldrà considerar la seva adquisició en funció 

de la demanda.  

 

Tenir en compte també els documentals en DVD representatius i actuals. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

5 – Generalitats 

51 -  Matemàtica 

52 – Astronomia 

53 - Física 

54 – Química 

55 – Geologia 



 
 

20 

 

56 – Paleontologia 

57 – Ecologia 

58 – Botànica 

59 -  Zoologia 

CDU Matèria % préstec en relació a tots els préstecs % Distribució del 6% 

del pressupost total 

La biblioteca té el fons de ciències pures repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 
 

% préstec del total de préstec 
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b) Pressupost: el fons de ciències pures procedeix gairebé tot dels lots de la GSB o 

del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal les desiderates 

de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la tipologia d’usuaris 

de la nostra biblioteca. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Ciències Pures per a una biblioteca mòdul L2 749 documents 1.180 documents 

Ciències pures a la biblioteca 5%  4,61% 

   

d) Orientació + factors externs 

 

En el cas de la nostra biblioteca cal tenir els més bàsics donat que no hi ha massa 

estudiants universitaris al municipi. També cal tenir en compte que la secció de física 

i química i botànica hi ha més préstec que la resta. 

 

51 – Matemàtiques 

 

Tenir algun manual dels primers cursos d’universitat, llibres de matemàtiques 

generals, àlgebra i càlcul. També estan força demanats els manuals per a estudiants 

d’escoles d’adults. ESO, Batxillerat 

 

52 – Astronomia 

 

Han de ser pràctics i descriptius 

 

53 – Física  

 

Cal tenir algun manual de primers cursos d’universitat i una petita col·lecció que 

cobreixi noves descobertes 

 

54 – Química 

 

Cal tenir algun manual de primers cursos d’universitat, també algun Llibre de 

mineralogia.  

 

55 - Geologia  

 

Disposar d’algun manual de primers cursos d’universitat, geografia física general i 

algun concret sobre Catalunya, Espanya i Europa. Cal tenir alguns documents  sobre 

el temps i el clima, oceanografia, roques, jaciments. 

 

56 – Paleontologia 

 

Disposar de materials sobre dinosaures i especialment fòssils  

 

57 – Ecologia 

 

Calen llibres sobre antropologia física i etnologia, medi ambient i regions específiques 

del planeta i canvi climàtic. També cal tenir documents sobre l’evolució i noves 

descobertes prehistòriques, l’ecologia i organismes relacionals amb el tema, genètica 

i biologia.  
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58 – Botànica 

 

Tenir algun manual de primer d’universitat, llibres descriptius de flors i plantes i 

arbres. Disposar de guies de flora de Catalunya i Espanya, guies de camp i 

especialment de bolets. 

 

59 – Zoologia 

 

Tenir material de descripció i costums dels animals procurant un mínim de les 

diferents espècies i documents de fauna, sobretot de Catalunya i Espanya i Europa 

 

e) Criteris de selecció 

 

La llengua. Es preferirà el castellà o el català.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Avenç molt ràpid de la ciència. Revisió a consciència cada 3 anys. I ser-hi sempre a 

sobre per anar substituint edicions obsoletes per les noves. En termes generals 

esporgar després de 10 anys. 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

 

Signat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

51 Matemàtica Revisar cada 3 

anys 

Esporgar després de 10 anys i 

mantenir llibres bàsics si els 

llibres no estan malmesos 

52 Astronomia 10/5/DESTRIAR  

53-54 Física - 

Química 

Revisar cada 3 

anys.  

Abans de retirar, cal tenir en 

compte la importància de 

l'autor. Els clàssics s'han de 

mantenir i, si pot ser, amb edicions noves. 

55-56 Geologia - 

Paleontologia 

Esporgar després 

de 10 anys 

 

57 Ecologia Esporgar després 

de 10 anys. 

 

58 Botànica Esporgar després 

de 10 anys, i 

mantenir les guies 

més antigues si 

estan ben 

conservades 

 

59 Zoologia Esporgar després 

de 10 anys, i 
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mantenir les guies 

més antigues si 

estan ben 

conservades 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juny - setembre 
 
 

6 - CIÈNCIES APLICADES 

 

 

Les ciències aplicades i la tecnologia és una secció de molt ús ja que tracta aspectes 

de la salut, l’economia domèstica, gestió de la llar (especialment cuina), jardineria, 

bricolatge, etc. També l’apartat d’empresa té un cert interès en aquests moments, 

en concret els temes de lideratge, coaching, l’emprenedoria, etc. I un força usat és 

l’apartat d’informàtica, etc. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

  61– Medicina 

  62 – Enginyeria industrial 

  63 – Agricultura 

  64 – Economia domèstica 

  65 – Comunicacions 

  66 – Química industrial 

  67 – Indústria 

  68 – Arts i oficis 

  69 -  Indústria i oficis de la construcció 

 

La biblioteca té el fons de ciències aplicades repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 
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% préstec del total de préstecs 

 

 
 

 

b)   Pressupost: el fons de ciències aplicades procedeix gairebé tot dels lots de la 

GSB ó o del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal 

documents d’Economia domèstica (especialment cuina)  i Medicina (Teràpies) a 

proposta de les desiderates de la bústia de suggeriments o per criteri del personal 

segons l’oferta editorial. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total no ficció per a una biblioteca mòdul L2 1.656 documents 2.300 documents 

Ciències Aplicades 10% 9,27% 

   

d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades de préstec el fons que té més rotació és l’agricultura i l’economia 

domèstica especialment. Cal tenir en compte aquests dos aspectes a l’hora de fer 

selecció de fons.  

 

61 – Medicina 

 

Els llibres de medicina han de ser acurats, no obsolets ni tampoc massa 

especialitzats. La retirada es pot fer en funció de l’ús. Tenir en compte que alguns 

llibres molt populars, perden interès després de 1 o 2 anys. 
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62 – Enginyeria industrial 

 

No és un apartat molt usat a la nostra biblioteca, per tant es procurarà mantenir una 

bibliografia bàsica seguint les propostes dels lots de la Gerència. 

 

63 – Agricultura. Zootècnia 

 

En el nostre cas, tindrem en compte el 63.38, Plantes medicinals, donat que en el 

municipi es celebra anualment una fira (Remeiart) sobre plantes remeieres.  La 

biblioteca ha creat un centre d’interès sobre aquest tema. Es procura comprar cada 

any uns 2/3 llibres sobre aquesta temàtica, fins i tot per a infants a fi de treballar-

los en els tallers.  

 

En aquests moments està molt de moda els horts urbans, dins l’apartat d’horticultura 

(63.51) igual que el tema d’animals domèstics (63.6). També l’apartat 687, 

confecció, bellesa, etc. per la qual cosa es procurarà comprar cada mes algun 

document sobre alguna d’aquestes temàtiques. 

 

64 – Economia domèstica 

 

Els llibres de cuina (641) i cura de la llar (64) estan de moda, per tant és  un número 

al qual hem donat certa importància per ser possiblement un dels més prestats entre 

els usuaris adults i mestresses de casa. Cal tenir en compte que avui dia hi ha molta 

facilitat de trobar receptes de cuina a Internet així que tot i que en aquests moments 

els documents de cuina tenen encara bona acceptació, caldrà vetllar el 

desenvolupament d’aquest apartat. Tenir cura especialment d’aquells documents que  

creen moda i que després perden interès molt ràpidament 

 

65 – Organització i gestió de la indústria, el comerç... 

 

Tindrem especial cura de l’apartat 658 relacionat amb el treball i les empreses per 

tal de dotar el centre d’interès que tenim sobre el MÓN LABORAL. Caldrà vetllar 

aquest número en els llistats mensuals de noves adquisicions. 

 

68 – Arts i oficis 

 

Els documents d’informàtica (681.3) tenen una curta vida perquè contínuament 

apareixen al mercat nous programes que superen l’anterior. Sobretot els manuals de 

software. La biblioteca ha de mantenir aquests llibres sempre i quan estiguin 

raonablement en ús. En general els llibres sobre hardware es poden conservar més 

temps (5 anys), mentre que la resta cal renovar-los més aviat (màxim 3 anys) Caldrà 

tenir en compte el nivell tècnic dels documents. Com a màxim tindrem un nivell de 

coneixements bàsic o d’iniciació de cada matèria. 

 

e) Criteris de selecció 

 

La selecció es farà seguint les recomanacions dels llistats de la GSB i també de les 

novetats editorials que vagin sortint i que s’adequïn a les pautes. És podrà adquirir 

amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 
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Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

Prevaldrà la demanda elevada, especialment de la temàtica de: salut i malalties, 

economia domèstica, gestió empresarial, cuina, jardineria, bricolatge, electrònica, 

automòbils, informàtica... 

 

Signat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

61 Medicina 10/2/DESTRIAR 

 

Ser molt curós 

amb l’esporga. 

Sobretot en llibres 

mediàtics que 

queden obsolets 

en pocs temps. 

 

Elevat nivell d'ús. En cap cas hi haurà 

materials obsolets i molt especialitzats. 

La majoria hauran de tenir un nivell 

divulgatiu: salut, malalties específiques, 

vademecum farmacològic, dieta i 

exercici, anatomia bàsica, història de la 

medicina, desordres alimentaris, SIDA, 

drogues i alcohol 

Es pot tenir algun manual bàsic de primer 

de carrera universitària. 

Les medicines alternatives són molt 

demanades. Cal tenir molta cura en la 

selecció perquè es publica molt i de 

qualitat dubtosa.  

62 Enginyeria 

industrial 

7/2/DESTRIAR 

 

Els llibres sobre 

reparacions i 

processos diversos 

s'han de 

controlar perquè 

les 

tecnologies 

canvien molt 

sovint. 

Cal fer èmfasi en els llibres sobre 

automòbils: reparació, models, etc, així 

com motocicletes i bicicletes 

Mantenir manuals bàsics d’enginyeria 

Sobre electrònica mantenir els materials 

relacionats amb aparells que s'usin i 

desestimar llibres sobre tecnologies que 

ja no usa ningú 

Tenir en compte les Energies alternatives 

63 Agricultura 10/2/DESTRIAR 

 

Esporgar materials 

malmesos 

La vigència d'aquest número és elevada.  

Els llibres sobre herbes medicinals tenen una 

durada llarga. Retirar si estan deteriorats. 

Llibres sobre jardineria de diferents nivells 

Materials sobre el conreu a casa o be horts 

urbans 

Petita col·lecció sobre agricultura bàsica 
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Disposar de materials sobre els animals 

domèstics més habituals 

64 Economia 

domèstica 

10/3/DESTRIAR 

 

Conservar màxim 

10 anys pel que fa 

als receptaris 

Els llibres 

d’economia 

domèstica màxim 

5 anys 

Dels llibres de cuina  cal conservar els 

autors més reconeguts i fugir de comprar 

tots els llibres de cuiners catalans 

importants que es posen a la venda. 

Procurar tenir-ne una petita representació i 

prou 

Cal tenir diferents tipus de cuines, tipus 

d'aliments, receptaris de diferents països, 

història de la cuina i la gastronomia, 

sobretot la catalana i l’espanyola 

Noves tendències a la cuina 

65 Organització 

d’empreses 

5/2/ DESTRIAR 

Actualitzar els 

manuals 

pràctics 

 

Materials de diferents nivells d'expertesa, 

noves tendències, tant pràctics com teòrics 

pel què fa a organització d'empreses, algun 

manual de publicitat i manuals de 

comptabilitat 

66 Indústries 

químiques 

5/2/DESTRIAR 

 

Mantenir només una petita col·lecció 

sobre biotecnologia i indústries 

alimentàries, a nivell divulgatiu 

67 Indústria 5/3/DESTRIAR 

 

Mantenir només una petita col·lecció 

sobre processos de la indústria tèxtil 

sobretot i manuals bàsics sobre recursos 

del metall i la fusta. 

També nocions sobre la indústria del 

Plàstic o el vidre 

68 Arts i oficis 5/3/DESTRIAR 

 

Mantenir només una petita col·lecció 

sobre les tècniques dels diferents oficis i 

focalitzar en llibres de bricolatge 

681.3 Informàtica 3/2/DESTRIAR 

 

Llibres sobre 

internet, 2 anys 

Els generals 

poden tenir una 

durada de 5 anys 

Llibres sobre 

maquinari, de 3 

a 5 anys 

Elevat nivell d'ús i rotació 

Col·lecció que abasti tant els usuaris no 

iniciats com els usuaris avançats 

Focalitzar en sistemes operatius, aplicacions 

d'office, bases de dades, internet i 

programació 

Menys quantitat sobre maquinari 

 

69 Indústria de 

la 

construcció 

5 /3/DESTRIAR 

 

Mantenir només una petita col·lecció de 

nivell divulgatiu que contempli temes 

com: seguretat, medi ambient, 

climatització, instal·lacions… 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre 
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7 - CIÈNCIES APLICADES 

 

 

El 7 inclou una àmplia gamma de matèries que poden ser d’interès dels estudiants, 

els amants  de l’art i el col·leccionisme, també per als interessats en el món de 

l’espectacle i els esports. 

 

Els CDs de música i els DVDs de cinema, seràn tractats en l’apartat dels 

audiovisuals. 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

7(A-z)    - Generalitats 

7.01-7.09– Estils artístics 

71-72     – Urbanisme-Arquitectura 

73-74     – Escultura-Dibuix 

75-76     - Pintura 

77     – Fotografia 

778     - Cinema 

78     - Música 

79     – Teatre, joc-esports 

 

 

La biblioteca té el fons de ciències aplicades repartit segons mostra el gràfic 

 

 
 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 
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% préstecs del total de préstecs 2014 
 

 
 

b) Pressupost: el fons de ciències aplicades procedeix gairebé tot dels lots de la 

GSB o del pressupost del SAB. Només es compra amb pressupost municipal les 

desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la 

tipologia d’usuaris de la nostra biblioteca. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Ciències aplicades per a una biblioteca 

mòdul L2 

1.145 documents 2.139 documents 

Ciències pures a la biblioteca 7,5 %  8,35% 

 

 

  

d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades de préstec el 79 (esports, teatre i espectacles) és el més utilitzat 

en molta diferència de la resta. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte a l’hora de la 

tria de fons 

 

Les mides i formats dels llibres d’art, molt variats, dificulten la ordenació als 

prestatges. També el preu elevat condiciona a l’hora de la tria. Important mantenir 
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al dia la col·lecció de música, cinema i esports perquè són les més usades i tenen 

més opcions de canvi. 

 

7.0 - Generalitats 

 

Mantenir una col·lecció sobre la història i els diferents estils artístics. Mantenir alguna 

història de l'art universal i art català. Disposar dels  bàsics sobre estètica i teoria de 

l'art. Procurar que els autors siguin reconeguts i d'actualitat. Cal una varietat d’estils  

artístics. Davant de diferents opcions triar llibres de petit format. Tenir algun manual 

de museologia i iconografia general. 

 

71 – Urbanisme 

 

És pot tenir una col·lecció petita d’aquest tema: manuals bàsics d'urbanisme, 

arquitectura clàssica de l'urbanisme, arquitectura de jardins... 

 

72 – Arquitectura 

 

Especial atenció per la història de l'arquitectura, estils arquitectònics, fent  

incidència en el modernisme i el romànic.  

 

73 – Escultura 

 

Tenir present la història de l'escultura i els estils escultòrics. Mantenir alguna obra 

sobre numismàtica, ceràmica..., sempre i quan siguin d'informació general. També  

tenir algun manual de col·leccionisme. 

 

74 – Dibuix i decoració 

 

Mantenir una petita col·lecció sobre tècniques de dibuix lineal i artístic, alguns 

documents  sobre disseny i decoració. També cal tenir alguns documents sobre 

brodats, labors, art floral, mobiliari... que en aquests moments estan de moda. 

 

75 – Pintura 

 

Optar per una col·lecció sobre història de la pintura, estils pictòrics, pintors de tots 

els temps, algun manual divulgatiu i pràctic de les diferents tècniques pictòriques 

 

77 – Fotografia 

 

Mantenir una col·lecció sobre tècniques i processos fotogràfics; algun manual de 

fotografia; materials i equips, sobre història de la fotografia; i alguns llibres d'autors 

rellevants. 

 

778.5 – Cinema 

 

Mantenir una col·lecció sobre: tècniques cinematogràfiques, manuals de cinema, 

materials i equips. Disposar també de diccionaris, biografies de directors i actors. 

 

78 – Música 

 

Mantenir una col·lecció de títols sobre qualsevol tipus de música. Cal tenir 

enciclopèdies, diccionaris, històries, biografies de músics, tècniques musicals en 
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menor quantitat, llibres sobre instruments, reculls de cançons populars, sobretot 

catalanes i castellanes i també alguna partitura.  

 

791-792 – Teatre i espectacles 

 

Mantenir una petita col·lecció sobre història del teatre, tècniques teatrals, 

escenografia i  algun material sobre diferents espectacles: circ i dansa... 

 

793 – 795 – Jocs 

 

Tenir materials sobre jocs de saló, destacant els jocs més freqüents a casa nostra: 

escacs, cartes, dòmino, billar. Important tenir reculls de jocs de diferents cultures i 

història del joc, així com materials sobre jocs en societat adreçat a les famílies i 

monitors d'esplais i colònies 

 

796 – Esports 

 

Mantenir una col·lecció sobre la història de l'esport i les olimpíades. Cal alguna norma 

i manual dels diferents esports col·lectius, sobretot: futbol, handbol, basquet, golf, 

tennis, l'hoquei... 

També cal algun manual de tipus de gimnàstica, atletisme, ciclisme, excursionisme i 

escalada, automobilisme, esquí, navegació, natació, waterpolo, equitació, pesca i 

caça. Les guies d'excursionisme i senderisme de Catalunya i Espanya així com d’algun 

país més proper, caldrà tenir-les actualitzades perquè és un material de molt ús.  

 

 

e) Criteris de selecció 

 

La llengua. La selecció serà en castellà o català.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Els materials sobre història de l’art, escultura, pintura, museus, etc. es mantindran 

sempre i quan s’utilitzin. La informació generalment te gran estabilitat i no perd 

vigència, excepte en el cas dels llibres il·lustrats, les fotografies dels llibres indiquen 

molt la vigència de l’obra. No obstant cal anar incorporant nous títols que apareixen 

al mercat, seleccionant-los curosament. 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

 

Sig

nat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

7.0 Generalitats Mantenir els títols 

força temps si 

estan en bon 

estat. 

Mantenir una col·lecció d’història i els 

diferents estils artístics. 

Mantenir alguna història de l'art universal i 

art català. Els més bàsics sobre estètica i 

teoria de l'art. Només autors reconeguts i 

d'actualitat. 

Els diferents estils artístics. Millor si són 

llibres de petit format.  



 
 

32 

 

Manual de museologia 

71 Urbanisme 10/57DESTRIAR Col·lecció petita: manuals bàsics 

d'urbanisme, arquitectura clàssica de 

l'urbanisme i arquitectura de jardins 

72 Arquitectura Mantenir els títols 

força temps 

si estan en bon 

estat. 

Revisar després de 

10 anys 

Col·lecció sobre història de l'arquitectura 

Estils arquitectònics, fent especial 

incidència en el modernisme i el romànic. 

Alguns arquitectes històrics catalans i 

espanyols i arquitectes actuals 

Tendències arquitectòniques 

73 Escultura Mantenir els títols 

força temps 

si estan en bon 

estat 

Revisar sovint els 

llibres de 

numismàtica 

Col·lecció sobre història de l'escultura, 

Estils escultòrics, escultors històrics 

catalans i espanyols i escultors actuals 

Mantenir alguna obra sobre numismàtica, 

Ceràmica... 

74 Dibuix i 

decoració 

Mantenir els títols 

sempre i 

quan estiguin en 

bon estat. 

La decoració 

d'interiors té una 

durada més curta 

Mantenir una petita col·lecció sobre 

tècniques de dibuix lineal i artístic 

Col·lecció sobre disseny i decoració 

Col·lecció sobre brodats, labors, art floral, 

mobiliari... 

75 Pintura 10/5/DESTRIAR Col·lecció sobre: Història de la pintura 

Estils pictòrics. Pintors de tots els temps 

Manuals divulgatius i pràctics de les 

diferents tècniques pictòriques 

77 Fotografia Les tècniques 

fotogràfiques 

estan evolucionant 

molt ràpidament i 

per tant aquests 

materials seran 

obsolets aviat, 

contràriament als 

llibres que tracten 

la fotografia des 

d’un punt de vista 

artístic 

Mantenir una col·lecció sobre: Tècniques i 

processos fotogràfics. Manuals de fotografia 

Materials i equips. Història de la fotografia 

Algun llibres de fotografia d'autors 

 

78 Música Retirar els 

documents segons 

el seu ús i l'estat 

Reemplaçar els 

llibres malmesos 

per l'ús. 

Actualitzar les 

monografies 

sobre músics 

Mantenir una col·lecció de títols sobre 

qualsevol tipus de música. Cal tenir 

enciclopèdies, diccionaris, històries, 

biografies de músics, tècniques musicals en 

menor quantitat, llibres sobre instruments, 

reculls de cançons populars sobretot 

catalanes i castellanes. 

Algunes partitures de cançons més populars 

791

-

792 

Teatre i 

espectacles 

Retirar els 

documents segons 

el seu ús i l'estat 

Mantenir una petita col·lecció sobre 

història del teatre, tècniques teatrals, mim, 
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Eliminar els 

menys 

demanats 

escenografia. Recollir materials sobre 

diferents espectacles: circ i dansa, tant 

llibres sobre tècniques com sobre història 

793

-

795 

Jocs Retirar els 

documents segons 

el seu ús i l'estat 

Eliminar els 

menys 

demanats 

Tenir materials sobre jocs de saló possible, 

destacant els jocs més freqüents a casa 

nostra: escacs, cartes, dòmino, billar. 

Reculls de jocs de diferents cultures i 

història del joc 

Materials sobre jocs en societat adreçat a 

les famílies i monitors d'esplais i colònies 

796 Esports Actualització 

constant: 

mètodes, equips i 

tendències 

sofreixen canvis 

continuats 

Les guies es fan 

obsoletes 

molt ràpidament, 

però cal anar 

amb cura a l'hora 

d'esporgar 

per tal de garantir 

informació 

sobre determinats 

indrets si 

encara no s'ha 

publicat res 

més. 

Història de l'esport i les olimpíades 

Normes i manuals dels diferents esports 

col·lectius, sobretot: futbol, handbol, 

basquet, golf,  tennis, hoquei...  

Manuals de tot tipus de gimnàstica, 

atletisme, ciclisme, excursionisme i 

escalada, automobilisme, esquí, 

navegació, natació, waterpolo, equitació, 

pesca i caça 

Guies d'excursionisme i senderisme de 

Catalunya i Espanya així com els països 

més propers. 

 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre 
 
 

 

 

9 -  HISTÒRIA, GEOGRAFIA. BIOGRAFIA 

 

 

Inclou matèries molt diverses i de variat interès, tant pel gran públic com per als 

diferents nivells d'estudiants. Les guies de viatge són els materials que tenen més 

demanda i cal mantenir-les actualitzades i reemplaçar-les per noves edicions. Cal 

tenir més d’una guia de les ciutats o països més demanats. 

 

Molts llibres d’història s’han convertit en clàssics i s’han de mantenir. Però s’han 

d’anar incorporant nous títols d’autors actuals que presenten la història des de 

diferents punts de vista. 

 

Els llibres de viatges es mantindran durant força temps, sempre i quan tinguin 

interès. 
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a) Aquest fons està format per: 

 

   9  – Història 

  91  – Geografia 

  91(026)– Guies de viatges 

  92  – Biografies 

   

 

La biblioteca té el fons de història, geografia i biografies repartit segons mostra el 

gràfic 

 
 

 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 
 

 

% de préstec del total de préstecs 
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b) Pressupost: el fons d’història, geografia i biografies procedeix gairebé tot dels 

lots de la GSB o del pressupost  del SAB. Només es compra amb pressupost municipal 

les desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin d’interès per a la 

tipologia d’usuaris de la nostra biblioteca. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

Documents per a una biblioteca L2 Estàndards GSB Fons biblioteca 

història 

geografia  

biografies  

 

% del fons total per a una biblioteca mòdul 

L2 

633 documents 

674 documents 

227 documents 

1.245 documents 

1.197 documents 

   458 documents 

Història 

geografia  

biografies  

 

3% 

5% 

2% 

4,83% 

4,61% 

1,80% 

   

d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades de préstec, les guies de viatges destaquen molt. Cal tenir especial 

atenció en aquest apartat a l’hora de triar fons. 

 

La secció d’història acostuma a rebre força documentació per donatiu de diferents 

institucions públiques, especialment del Centre de Recerca de l’Aviació Republicana i 

la Guerra Aèria, per al Centre de Documentació ubicat a la biblioteca, per tant, es 

tindrà en compte a l’hora de comprar aquest fons 

 

9 – Història 

 

Mantenir una col·lecció d'història dels diferents països i èpoques, fent especial 

incidència en la història de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Cal tenir alguna 

cronologia i diccionaris especialitzats. Mantenir llibres sobre fets històrics 

determinats, en funció de la demanda.  

 

Mantenir una petita col·lecció amb les obres bàsiques sobre arxivística i arqueologia 

en general. 
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91 – Geografia 

 

Mantenir una col·lecció d’obres de divulgació per al públic en general, també algun 

manual de geografia física general, alguns documents de descripció geogràfica de 

països, destinat bàsicament a estudiants de diferents nivells. 

 

Cal renovar els atles quan hi ha canvis polítics o geogràfics. 

 

Són de molt interès les guies de rutes properes, especialment les relacionades amb 

el Parc del Foix i, l’Alt Penedès i comarques properes. 

 

91 (026) – Guies de viatges 

 

És un dels materials més usats de la biblioteca per tant cal tenir una especial atenció 

amb les guies de viatge. Duplicar guies de ciutats o països, especialment capitals 

espanyoles i europees i també països amb més demanda o comunitats autònomes 

properes, comprant diferents col·leccions. 

 

Les guies d’hotels, càmpings van perdent interès perquè ja es troba informació a 

internet, per tant cal valorar si cal tenir-ne alguna 

 

92 – Biografies 

 

La col·lecció en general ha de ser per a un nivell de divulgació. Les lectures han 

d’omplir diferents interessos. Les biografies seran de personatges històrics i actuals. 

Fugir de comprar biografies col·lectives que són difícils de recuperar per personatge. 

Les memòries tenen força demanda. 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció del pressupost i seguint les recomanacions dels llistats de la 

GSB. És podrà adquirir amb pressupost municipal qualsevol tema d’actualitat que 

calgui. 

 

La llengua. Es preferirà la llengua original del document.  

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà: 

 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Nombre de préstecs baix o nul 

 

El fons d’història té una durada més o menys llarga. L'esporga dependrà de l'estat i 

la demanda. Cal substituir els llibres més antics per altres de nous, especialment les 

guies de viatges. Substituir la bibliografia bàsica si hi ha noves edicions. 
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f) Criteris de conservació i esporgada  

 
Signatura Tipologia Criteris d’esporga Comentaris 

9 Història Mantenir màxim 

10/5/DESTRIAR  

 

Esporgar segons 

estat 

 

Retirar antigues edicions per les noves 

Retirar si estan malmesos i substituir si és 

bibliografia bàsica 

Retirar llibres de lectura sobre fets 

concrets quan passi la demanda 

Els materials d’arxivística i arqueologia es 

poden mantenir força temps.  

91 Geografia Les obres de 

divulgació i llibres 

de viatges es poden 

mantenir 

força temps. Es 

retiraran si perden 

interès o estan 

malmesos 

Els atles es 

retiraran quan hi 

hagi canvis polítics o 

geogràfics 

Àmplia col·lecció: 

Obres de divulgació per al públic en 

general 

Algun manual de geografia física general, 

Descripció geogràfica de països, destinat 

bàsicament a estudiants de diferents 

nivells 

Atles 

Guies d’itineraris propers: Parc del Foix, 

Penedès 

91(026) Guies de 

viatges 

Mantenir les guies 

com a màxim 5 

anys 

 

Les guies de viatge es retiraran sovint i es 

reemplaçaran per noves edicions. 

 

92 Biografies  Retirar biografies de personatges que han 

perdut interès. Preferir textos de qualitat 

sobre un personatge i retirar els textos 

mediocres des del punt de vista literari i 

històric 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: juliol - setembre 
 
 

DVDs FICCIÓ I NO FICCIÓ 

 

 

a) Aquest fons està format per: 

 

DVD (A-z)  - pel·lícules de cinema 

DVD (1-9)  – documentals 

DVDM        – documentals musicals 
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% de préstec cinema del total de préstecs 

 
 

b)  Pressupost: El fons de  DVDs és manté amb: 

 Les tries dels lots mensuals de la GSB 

 El pressupost de compra directa anual de la GSB (600 €, normalment es fa a 

l’FNAC, en dues parts, març/setembre)  
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 Amb pressupost  municipal es fa una compra a l’any de cinema, l’import varia 

en funció del pressupost. 

 

També cal tenir en compte el cinema que arriba amb les revistes (Tiempo i Speak 

up) especialment el de la primera que no sempre tenen la qualitat desitjable. 

  

Aquest pressupost es destina gairebé tot a cinema per ser el fons amb més oferta al 

mercat i per ser el més prestat. Els documentals i els Dvds musicals es trien dels 

llistats de la GSB, però la oferta és molt escassa.  

 

c) Estat actual de la col·lecció 
 Estàndards GSB Fons biblioteca  Diferència  

Total DVDs adults per a una  

Biblioteca mòdul L2 

  480 documents 2.058 documents  

% DVDs ficció/DVDM  

% DVD no ficció 

40% 

20% 

47% 

30% 

7% 

10% 

 
d) Orientació + factors externs 

 

Segons les dades estadístiques, el fons de cinema és, en diferència, el més prestat. 

També cal destacar que el fons de ficció està un 7% per sobre dels estàndards i el 

no ficció un 10%. Caldrà doncs tenir cura en la selecció. 
 

La col·lecció ha de tenir una gran varietat, ja que l’utilitzen usuaris amb una gran 

diversitat d’edats. Tot i que la col·lecció té una vessant lúdica i d’entreteniment no 

hem d’oblidar la qualitat.  

 

El format actual que s’utilitza per al cinema és el dvd, tot i que algunes exemplars 

porten els dos formats. Des de la biblioteca es procurarà no comprar formats 

BlueRay, però en el cas de capses amb els dos formats, només es deixarà el dvd. 

 

També cal comprar documentals, però no massa sèries.  

 

e) Criteris de selecció 

 

Qualitat.  

 Qui participa a la realització de la pel·lícula (director, actor, guionistes,…) 

 Si és o podria ser considerada una obra clàssica dins la història del cinema. 

 Quins premis té. 

 Si ha rebut crítiques positives dels especialistes. 

 Transcendència social o històrica de la pel·lícula. 

 

Diversitat geogràfica. El fons de cinema de la nostra biblioteca ha de ser representatiu 

de les diverses cultures que hi ha al món. 

També cal comprar cinema català i cinema realitzat per directors, guionistes, actors,… 

catalans.  

 

Diversitat cronològica. Les pel·lícules han d’incloure totes les èpoques del cinema 

(des dels orígens fins a l’actualitat). 

 

Diversitat de gènere: Hem de tenir una representació dels grans gèneres 

cinematogràfics: 

 aventures 
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 ciència ficció 

 eròtica 

 fantàstica 

 històrica 

 humor 

 misteri 

 policíaca 

 romàntica 

 terror 

 

Diversitat lingüística. Avui dia, els dvds ja ofereixen la possibilitat de visualitzar una 

pel·lícula en diverses llengües.  

 

Novetats. No és tracta d’oferir només novetats sinó cinema de qualitat, per tant 

serem curosos a l’hora de seleccionar el fons. 

 

Es mantindrà una col·lecció bàsica seguint la bibliografia recomanada. S’han de 

substituir aquells documents que estan malmesos o perduts. En el cas de les sèries 

de televisió aquestes s’hauran de mantenir completes i procurar que no faltin capítols. 

 

Desiderates. La biblioteca avaluarà si la desiderata és adequada per formar part del 

seu fons. 

 

Donacions. La biblioteca decidirà si el document  és adequat per al seu fons. 

 

 

Els DVD’s MUSICALS  

 

 El fons de dvd’s musicals completa el fons de música oferint la possibilitat de 

visionar actuacions (musicals, òperes, sarsueles...).  

 

 S’apliquen els mateixos criteris de selecció en la tria (compra, donatiu…) que 

s’apliquen per als enregistraments sonors. 

 

Eines de selecció 

 

 Estrenos DVD y Blue-ray. ZonaDVD.com Notícies sobre el que s’edita en 

DVD i Blue-ray. 

 Cinema clàssics. Bloc col·lectiu amb ressenyes de cinema clàssic, en català. 

 Bibliografia selectiva de novetats, elaborada trimestralment per la 

Generalitat.         Tatarana. i Fnac  

 Catàlegs comercials  

 

f) Criteris de conservació i esporgada 

 

Es conservarà: 

 

Els recomanats a la bibliografia bàsica de la GSB, sempre que estiguin en bon estat 

 

S'eliminarà: 
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Aquests documents tenen molt préstec i estan fets d’un material considerat fràgil, i 

el seu deteriorament és molt ràpid. Per tant, el primer criteri que tindrem en compte 

a l’hora de fer l’esporgada és el seu estat físic. 

 

Tot i que en aquests documents no hi ha uns criteris d’obsolescència, caldrà anar 

substituint les versions més antigues per d’altres de més bona qualitat. 

 

Els DVDs temàtics s'esporgaran amb el fons del mateix tema. 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

Signatura Criteris d’esporga Comentaris 

DVD/DVDM Esporgar sovint per ser 

un material molt fràgil  

Inclouen les pel·lícules de cinema 

per a adults.  

DVD 

temàtics 

Esporgar junt amb el 

fons del mateix tema i 

en funció de la 

temàtica i de la seva 

obsolescència 

No hi ha molta cosa al mercat de 

qualitat 

 
 

 

FONS INFANTIL 

 

 

El fons infantil el conformen els materials de ficció i els de coneixements en diversos 

formats. Estem pensant en una col·lecció adreçada prioritàriament als infants de 0 a 

12 anys (escola bressol, infantil i primària). Aquest fons està format per: 

 

 Infantil coneixements  

 

Són els materials útils per trobar informació tant per a la realització de treballs 

escolars com per satisfer la curiositat intel·lectual dels infants de totes les edats. 

 

El fons és un complement de les matèries que es treballen en els centres escolars i 

també per a les maletes viatgeres que es porten a les escoles a començament de 

curs. Per altra banda cal tenir en compte també els interessos dels infants que es 

concreten sobretot en temes com ara: animals (especialment els dinosaures i de la 

granja), cos humà, astronomia, jocs, manualitats, endevinalles, història clàssica, 

anglès, etc. 

 

El fons de coneixements es triarà dels lots mensuals de la GSB segons l'oferta i 

l'interès del document. També amb pressupost municipal es complementarà aquest 

fons en funció de les necessitats. 

 

 Infantil ficció (I*, II*, III*, Còmics) 

 

El fons infantil de ficció ha de ser prou atractiu perquè els infants trobin un estímul 

que els ajudi a convertir la lectura en una pràctica habitual. 

 

Caldrà tenir en compte les edats en la selecció i mantenir un equilibri en la distribució 

del fons. 
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Per als més petits de 0 a 6 anys (gomet blau) 

 Àlbums il·lustrats, llibres sense mots, primeres lectures, imatges i 

abecedaris, llibres de petits lectors, llibres joc. 

 Contes de totes menes, inclosos els clàssics i els temàtics (aprendre, 

amics, escola, família, hàbits...) 

De 7 a 10 anys  (gomet vermell) i més d'11 anys (gomet verd) 

 Contes i novel·les ordenats per edats per tal de facilitar l’accés  

Còmics (en aquests moments, els manga són el més prestats) 

 

D’aquest fons es compraran uns dos llibres de gomet vermell i verd cada mes, mentre 

que del blau se’n triaran  quatre o cinc en català o castellà segons l’oferta. Del còmic 

es seleccionaran uns dos títols per lot.  

 

Amb pressupost municipal s'intentarà completar les col·leccions quan sigui necessari. 

 

 Audiovisuals 

 IDVD s’adquirirà per lot, per compra directa i per compra amb pressupost 

municipal. 

 Música: la música es triarà a través de l’oferta dels lots mensuals (1/2 per lot, 

segons l'oferta). 

 ICDRom: es triaran dels lots o per compra amb pressupost municipal, segons 

l'oferta. 

 

 Cada mes es procurarà treure alguna novetat en funció de la disponibilitat 

 

   

 Secció de referència 

 

La col·lecció infantil mantindrà una secció de referència molt bàsica en la que hi 

constaran: diccionaris de definicions en català, castellà, anglès, francès i alemany, 

(dels tres primers es tindrà més d'un exemplar, un exclòs de préstec per a consulta 

a sala i algun per a préstec. Es tindrà algun diccionari de sinònims i antònims i també 

de frases fetes en català i castellà. Les enciclopèdies es conservaran només la Gran 

Enciclopèdia Catalana i la SuperE, en català i alguna en castellà de més ús. També 

es tindrà una col·lecció breu de diferents atles de Catalunya, Espanya, Europa i del 

món, actualitzats segons els canvis polítics i geogràfics que es produeixin. 

 

Aquesta secció es complementarà amb els recursos electrònics accessibles des 

d’internet. La tendència és la desaparició del format paper en benefici dels recursos 

electrònics i internet. En aquest sentit cal treballar en les visites escolars i a sala per 

aconseguir un ús major de la biblioteca virtual. 

 

 Publicacions periòdiques 

 

La biblioteca està subscrita a diferents títols de publicacions infantils, sempre en 

funció de l'oferta (és minoritària en comparació a la d'adults) i del pressupost 

disponible.  Es garantirà la presència de títols i temàtiques, en català, castellà i alguna 

en anglès tenint en compte les necessitats i preferències dels usuaris infantils. La tria 

es farà de la llista anual de Gerència i es revisarà cada any. 
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 Racó de pares 

 

Els Racó de pares i mares es troba en un espai delimitat de la sala infantil i és on es 

recopilen documents relacionats amb l’educació i la cura de l’infant en diferents 

camps del coneixement. 

L’avantatge principal és que concentra en un mateix espai, documents per a adults 

que es trobarien dispersos a l’àrea general i que responen a les necessitats d’un 

mateix col•lectiu.. 

 

Aquest espai es troba dividit en diferents temes identificats per uns pictos: 

 

 Aprendre: Valors, educació en general 

 Ser pares: Embaràs, naixement, lactància, adopció... 

 Créixer: psicologia infantil 

 Salut: malalties infantils, primers auxilis, alimentació, son... 

 Jocs i excursionisme 

 Diccionaris de noms 

 Mobiliari i decoració d'habitacions 

 Revistes 

 

Aquesta llista no és exclusiva. Vol dir que no tots els llibres que estiguin en aquesta 

numeració aniran als fons per pares i mares, caldrà que compleixin alguns requisits, 

com ara:  

 

 Que no siguin obres molt tècniques i adreçades a especialistes en una matèria  

 Obres adreçada a pares, mares o educadors i amb caràcter general 

 

Aquest fons es triarà de la llista dels lots en funció de l'oferta, procurant treure una 

o dues novetats al mes. 

 

L'esporgada seguirà els mateixos criteris que el fons d'adults 

 

La biblioteca té el fons infantil repartit segons mostra el gràfic 

 

 

 

 

I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 
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% de préstec del total de préstecs 

 
 

b) Pressupost: el fons infantil procedeix dels lots de la GSB, alguns títols de la llista 

del SAB i per la compra amb pressupost municipal d’un parell de lots anuals a les 

llibreries comarcals, especialment ABACUS (600 €). També es compra amb 

pressupost municipal les desiderates de la bústia de suggeriments sempre que siguin 

d’interès per a la tipologia d’usuaris d’aquesta sala o per completar les maletes 

viatgeres o treballs amb les escoles. També aquells documents que s'han fet malbé i 

cal reposar pel seu interès. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total Infantil coneixements mòdul L2 1.116 documents 2.273 documents 

% infantil coneixements a la biblioteca 6% 9% 

 

Total Infantil I* mòdul L2 

 

1.012 documents 

 

2.023 documents 

% infantil I*  9% 8% 

Total Infantil I** mòdul L2  

% infantil I**  

Total infantil I*** mòdul L2 

% infantil I***  

474 documents 

4% 

289 documents 

2% 

1.052 documents 

4% 

695 documents 

3% 

Total còmics infantil L2 

% còmics 

264 documents 

4% 

618 documents 

2% 
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Total DVD infantil L2 

% DVD infantil  

 

348 

documents40%  

 

 

749 

documents23 % 

Total CD7 infantil L2                                  

% CD7 infantil 

155 documents        

10% 

257  documents 

7% 

   

Segons els estàndards, el fons de coneixements està un 3% per sobre de les 

recomanacions. Aquest fons, a més del préstec a sala, es posa a les maletes 

viatgeres, es fan lots temàtics per a les escoles i també s’utilitzen per a les activitats 

de foment de la lectura que es fan a la biblioteca. Aquest fet, obliga a tenir material 

duplicat o més títols per satisfer la demanda. 

 

El fons de ficció està força equilibrat en cada una de les franges d’edat, potser caldrà 

moderar el I*** i augmentar el I* per compensar aquestes petites diferències. 

 

El còmic està bastant per sota dels estàndards, de totes maneres no és un fons amb 

molt de préstec. Creiem que amb les novetats que se’ns ofereixen mensualment a 

través dels llistats de la GSB i amb la compra puntual amb pressupost municipal, 

complim amb les demandes dels nostres usuaris. 

 

En quant els audiovisuals, estem per sota, especialment en DVDs infantils. Les 

pel·lícules de cinema infantil són un fons molt usat i es procura tenir-lo variat. És 

renova amb les novetats mensuals a través dels lots, amb la compra directa i amb 

una compra anual amb pressupost municipal que ens permet tenir un fons actualitzat. 

La música tot i està per sota dels estàndards, tenim un fons que cobreix la demanda 

i que s’actualitza amb els lots mensuals de la GSB i alguna compra puntual amb 

pressupost municipal. 

 

d) Criteris de selecció 

 

Cal tenir cura del fons de cinema infantil perquè, segons mostren les dades 

estadístiques,  és molt usat pels nostres usuaris. Cal fer una selecció acurada 

d’aquest fons 

 

La responsabilitat de la selecció és de la direcció de la biblioteca amb consens amb 

la  responsable de la secció infantil.  Només en el cas dels materials per a infants 

caldrà també tenir en compte especialment: 

• El nivell informatiu i el llenguatge emprat. Cal que s’adeqüin a l’edat 

• La qualitat contrastada i rigor en el contingut 

• Garantir la informació sobre efemèrides o el curs de l’any 

• Es prioritzarà el català en els materials de coneixements 

• Estar al cas dels temes que es treballen al centres d’ensenyament propers 

• La qualitat en les imatges.  

• Garantir la presència de les obres dels autors més importants, incloent-hi 

els clàssics 

• Garantir la presència dels personatges de ficció més coneguts i populars 

• Garantir l’entrada de llibres poc convencionals, aquells que són difícils 

d’aconseguir i que tenen qualitat contrastada.  

  

e) Eines de selecció 

 

 Llistat dels lots mensuals de la GSB 
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 Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. especial atenció 

en les obres i els autors d'àmbit català. 

 Suggeriments dels usuaris (desiderates). 

 SIS. Servei d’informació Selectiva de la Generalitat de Catalunya.  

 Faristol, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La revista Faristol 

es l’únic aparador de critica literària dedicat exclusivament a la 

literatura infantil i 

 CLIJ. Revista infantil i juvenil dels territoris de parla catalana.  

 

La llengua. En els llibres de coneixements es prioritzarà el català sempre que es 

pugui. En el cas dels I2 i I3 es tindrà e compte la llengua original (català o castellà). 

 

Selecció i esporgada: 

 

Es conservarà (sempre que el seu estat ho permeti) 

 

 Els documents descatalogats, o el contingut dels quals no es pot trobar 

en altres materials. 

 Les obres més reconegudes  

 Obres de més préstec 

 Els llibres d’interès estacional o festiu (Nadal, Sant Jordi, 

Castanyada…)  

 Dels llibres de Col·lecció local es guardarà un exemplar exclòs de 

préstec a la secció de fons local i sempre que sigui possible es destinarà 

un exemplar per a préstec a sala. 

 

S’eliminarà: 

 

 Els criteris generals  que es tindran en compte per fer esporgada seran: 

 L’estat físic dels documents. 

 La no adequació als criteris de selecció 

 Documents obsolets de coneixements.  

 Documents amb valor poc reconegut. 

 Redundància de documents similars sobre una mateixa temàtica que 

ha tingut una determinada incidència en el temps.  

 Reemplaçar els clàssics tradicionals periòdicament amb les noves 

edicions que surten al mercat. 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

 

Sign

atura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

 Ficció 5/3/DESTRIAR 

Substituir noves 

edicions dels 

clàssics.  

 

No descuidar llibres de misteri, fantasia, 

aventures i llibres en formats diversos 

Tenir en compte totes les tendències. 

Quan els llibres són d’autors d’aquí primer la 

llengua de l’autor (ja sigui català o castellà 

indiferentment) 

 No ficció 5/3/DESTRIAR 

Donar de baixa 

tots aquells que 

estan antiquats o 

Tenir molta cura amb la imatge, que sigui 

actual i que no es vegi antiga o passada de 

moda. 
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obsolets.  

 

Cal tenir documents de tots els temes, i si hi 

ha algun tema que no té un llibre actual, 

es pot deixar el que tenim fins que aparegui 

algun al mercat més nou i el pugui suplir 

I0 Enciclopèdies 

infantils 

 Cal fugir en general de les enciclopèdies 

pensades per a infants, llevat d’algunes que 

estan força bé com la SúperE enciclopèdia 

I3 Ciències 

socials 

 Reculls de folklore, rondalles i llegendes 

També d’altres cultures i països 

I4 Llengües  Materials en idiomes diversos sobretot 

català, castellà, anglès i si és possible l’àrab  

I5 Ciències pures  Materials de ciències de diversos nivells 

Llibres d’animals, astronomia, exploració de 

l’espai i d’experiments 

I6 Ciències 

aplicades 

 Materials sobre salut, el cos humà. 

tecnologia, sexualitat, cuina... 

I7 Belles arts. 

Esport 

 Art, música, artesania, i esports, 

manualitats 

I8 Literatura  Col·leccions de poesia, obres de teatre per 

representar 

I9 Història. 

Geografia. 

Biografia 

 Informació sobre Catalunya i Espanya. 

Història de les civilitzacions, de Catalunya i 

Espanya. Història medieval i moderna. 

Biografies de personatges 

IDVD Cinema i 

documentals 

Es deterioren 

molt. 

Substitució 

sovintejada 

Tenir en compte totes les edats dels infants 

de la sala. 

ICD Música Es deterioren 

molt. 

Substitució 

sovintejada 

Música popular i cançons infantils. Tenir en 

compte totes les edats dels infants de la 

sala 

ICDR Jocs  Jocs educatius que incloguin matèries 

escolars (matemàtiques, història, llengua...) 

i lúdics en menor mesura 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: durant l’any, però especialment juliol i agost. 
 
 

MÚSICA 

 

 

La col·lecció està formada essencialment per obres considerades clàssiques dins dels 

diferents gèneres musicals: Jazz, Pop-Rock, Música Clàssica, New Age, Bandes 

Sonores... 

 

La GSB fa el manteniment d’aquest fons mitjançant lots mensuals amb la qual cosa 

proporciona novetats discogràfiques aparegudes al mercat i omple els buits temàtics, 

detectats en els diversos gèneres musicals. 

 

Els principals objectius de la col·lecció de música són: 
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 La difusió i la comunicació, ajudar l’usuari a descobrir gèneres musicals o 

artistes poc coneguts dins el panorama musical. 

 La diversitat musical  

 Assegurar el dret al lleure i a la diversió oferint l’actualitat musical, però 

també la història de la música.  

 

a) Aquest fons està format per: 

CD0    -   Música tradicional i nacional 

CD1    -   Jazz i blues (gospel, New Orleans, cool, free, soul, blues, funk...) 

CD2    -   Rock (new wave, punk, techno pop, country, disco, rap, brack...) 

CD3    -   Música clàssica (cambra i concertant, orquestra, vocal...) 

CD4    -   Música contemporània (electrònica, minimalista, happening, open 

music...) 

CD5    -   Música funcional (iniciació, dansa, bandes, ball...) 

CD6    -   No musicals (teatre, poesia, contes, humor...) 

DVDM -   DVDs  musicals 

 

 
 

 
 

% préstecs del total de préstec 
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b) pressupost: el fons de música procedeix gairebé tot dels lots de la GSB segons 

el pressupost assignat al mòdul. Si cal comprar alguna novetat o suggeriment a part, 

es fa amb el pressupost per compra directa (març/setembre), normalment es compra 

al FNAC. Donat que el personal de la biblioteca no és entès en aquesta temàtica,  es 

donarà majoritàriament per bones les recomanacions dels llistats de la Gerència. En 

l’entorn de comarca no hi ha cap botiga especialitzada en música, això impedeix la 

compra immediata dels suggeriments dels usuaris en conseqüència cal fer-ho quan 

algú del personal es desplaça a Barcelona. 

 

c) Estat actual de la col·lecció 
 Estàndards 

GSB 

Fons biblioteca  

Total Música per a una biblioteca 

mòdul L2 

 

 

 

CD0 – Tradicional 

% CD0 

CD1 - Jazz i blues 

% CD1 

CD2 – Rock 

% CD2 

CD3 – Clàssica 

% CD3 

CD4 - Contemporània 

% CD4 

CD5 – Funcional 

% CD5 

CD6 - No musical 

% CD6 
 

403 

19% 

259 

10% 

565 

36% 

697 

10% 

95 

3% 

256 

10% 

24 

2% 

504 

18% 

212 

7% 

1093 

32% 

419 

15% 

83 

3% 

211 

7% 

51 

2% 
 

 
 

d) Orientació + factors externs 

El fons de música té un nombre de préstecs anual que va a la baixa a causa de la 

facilitat d’accés a la música a través d’internet, per tant, aquest serà un  factor 

important a l’hora de seleccionar aquest fons. Cal prioritzar aquell fons no tan 

comercial i que no està tan a l’abast de l’usuari tenint en compte les seves 

preferències, en el nostre cas, segons mostren les dades estadístiques són: rock (el 

més prestat), música tradicional, la funcional i la clàssica, per aquest ordre.  
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Partitures 

 

 La biblioteca disposa de poques partitures ja que no és un material amb molta 

demanda. 

 

e) Criteris  de selecció 

 

 Adquisició d’un fons bàsic i imprescindible. 

 Importància de l’autor i/o de l’obra. 

 Artistes i/o grups reconeguts 

 Diversitat cronològica: autors clàssics i contemporanis. 

 La representació de tots els gèneres, subgèneres i períodes musicals. 

 Bona qualitat sonora. 

 Oferta d’ampli ventall de produccions musicals de les diverses cultures 

(Músiques del Món).  

 Importància dels interessos musicals dels usuaris  

 Afavorir la col·lecció local musical 

 

És prioritza el fons de música rock (2) i la tradicional (0) perquè són els més prestats 

i hi ha més oferta al mercat. També té molta sortida el fons funcional (5), 

especialment les músiques de relaxació.  

 

Només s’adquireixen CDs, no es tenen en compte altres formats (cassets, vinils...), 

només en cas de documents que puguin formar part de la col·lecció local. 

Sempre han de ser documents originals, no s’admeten còpies a no ser que sigui 

documents per a la col·lecció local. 

Tampoc es tenen duplicats, a no ser que siguin col·lecció local (un a CL i un a préstec). 

Es prioritza les versions d’estudi en detriment dels directes. 

Es dona prioritat a discos de formats estàndards, sense capses dobles o material 

d’acompanyament molt voluminós i poc pràctic. 

 

Eines de selecció 

 AMPLI blog dels bibliotecaris de música  

 Prestatge virtual sobre música  

 

Selecció i esporgada  

 

Es conservarà  

 Aquell fons clàssic que sempre té demanda, tant del rock com música clàssica, 

els cantautors catalans i espanyols i els músics i cantants rellevants d’altres 

llocs.  

 Les bandes sonores de pel·lícules que hagin marcat història. 

 

S’eliminarà 

 Aquells CDs malmesos o que hagin perdut tot o part del material que 

l’acompanya, sense el qual no té utilitat. 

 Col·leccions de regal, d’acompanyament de revistes..., moltes de les quals 

aguanten malament el pas del temps. 

 Discos recopilatoris de temporada, amb escàs valor artístic (per exemple: 

Màquina total, Max Mix, Disco Estrella...). 

 Documents poc o gens lliurats en préstec, tot i que cal considerar si amb el 

temps poden tornar a esdevenir d’actualitat. 
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 Versions prescindibles d’obres importants del repertori clàssic. 

 

f) Criteris de conservació i esporgada 

Signatu

ra 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

CD0 Música tradicional i 

nacional 

5/5/DESTRIAR  

CD1 Jazz i blues 5/5/DESTRIAR  

CD2 Rock 5/5/DESTRIAR Donar de baixa especialment les 

col·leccions de regal de revistes 

CD3 Clàssica 5/5/DESTRIAR Temes duplicats 

CD4 Contemporània 5/5/DESTRIAR  

CD5 Funcional 5/5/DESTRIAR  

CD6 No musicals 5/5/DESTRIAR  

DVDM  5/5/DESTRIAR  

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de l’auxiliar EVA  

DATA: cada any en funció de l’espai entre juliol i setembre 
 
 

FONS DE FICCIÓ D’ADULTS 

 

 

a) El fons de ficció d’adults està format per: 

 

 novel·la d’adults (N) i novel·la juvenil (JN) 

 còmic (C) 

 materials de lectura fàcil (LF) 

 llibres en lletra gran (GN) 

 poesia (P) 

 teatre (T) 

 prosa (N8xxx) 

 llengües estrangeres (NE) 

 

 

La biblioteca té el fons de ficció repartit segons mostra el gràfic 

 

% Fons del fons de Ficció 
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I el préstec resultant de cada apartat es distribueix de la manera següent 

 

% préstec de Ficció 

 
 

 

 

 

 

 % de préstec del total de préstecs de l’any 

 
 

b)  % pressupost: tota la novel·la d’adults i juvenil es comprarà amb pressupost 

municipal. Ocasionalment es demanarà algun títol juvenil del fons del SAB si és creu 

necessari 

 

 Pressupost 2014 per a novel·la: 2.800 €   (53% del pressupost municipal 

per a llibres) 

 

La resta es seleccionarà dels lots mensuals 

 

c) Estat actual de la col·lecció 

 

 Estàndards GSB Fons biblioteca 

Total ficció per a una biblioteca mòdul L2 2.450 documents 4.544 documents 

Novel·la adults i gèneres narratius 16,5% 15,06% 

Novel·la juvenil 3,0% 2,67% 

Còmic 4,5% 1,40% 
 
d) Orientació + factors externs 
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N - Novel·la d’adults 

 

Aquest fons tindrà una atenció especial perquè, a més de ser els documents amb 

més demanda de la biblioteca, la selecció d’aquesta es fa directament amb 

pressupost municipal i sota el criteri de la direcció de la biblioteca. 

 

Per altra part, els usuaris de la biblioteca fan suggeriments de compra en funció de 

les seves preferències. Aquests es tindran en compte sempre i quan siguin lectures 

que puguin ser d’interès general i que no siguin monotemàtiques, per exemple: hi ha 

usuaris que només demanen autors concrets o temàtiques molt concretes que 

implicarien una especialització, en aquests casos es comprarà alguna obra de l’autor 

i, com a molt, dos títols de la mateixa temàtica que suggereixi un usuari.   

 

Igualment es tindrà en compte la llengua del document, ja que la població del 

municipi és majoritàriament de parla castellana i les peticions en aquesta llengua són 

constants. S’ha comprovat que a l’expositor de les novetats surten molt ràpidament 

les novel·les en castellà i queden els títols en català, donant la sensació que només 

es compra en català. 

 

Cada mes es compraran uns 10 títols nous, dels quals 60% seran en castellà i un 

40% en català. El mes d’agost no hi haurà compra per coincidir amb el tancament 

per vacances de la biblioteca. 

 

Es procurarà en cada compra triar gèneres diferents: històrica, policíaca, romàntica, 

etc. en funció de les ofertes. 

 

La tria del títol serà sempre en la llengua original i en el cas de traduccions aquelles 

que siguin de més qualitat. 

 

Es prioritzarà l’enquadernació de tapa dura, ja que aquests documents surten molt 

en préstec i l’ús els deteriora fàcilment 

 

Només es comprarà un exemplar de cada títol. En casos de títols amb més de 8 

reserves es contemplarà la possibilitat de comprar-ne dos exemplars: si és possible 

un en català i un en castellà 

 

Aquest és un fons que permet rebre donatius, ja que hi ha usuaris que es compren 

novetats, especialment novel·la, i que una vegada llegides les ofereixen a la 

biblioteca. S’acceptaran sempre que la biblioteca no els tingui, estiguin ben 

conservats i s’ajusti a la política d’aquest fons. 

 

Novel·la juvenil 

 

Inicialment aquest fons estava inclòs en la novel·la d’adults, però es va separar per 

facilitar la localització per part de l’usuari. Es comprarà amb pressupost municipal i 

es seguiran els criteris següents per a la compra: en funció del pressupost anual, es 

comprarà uns 2 títols cada mes, de temàtica variada. 

 

Còmic 

 

Es seguirà els criteris de selecció del mòdul L2 de Gerència, uns 2 còmics per lot. Es 

tindran en compte les diferents temàtiques 
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GN (lletra gran) i LF (lectura fàcil) 

 

Es procurarà triar de la selecció del mòdul L2, un títol sempre que el mercat ho 

permeti, ja que és força demanat, especialment la lectura fàcil. 

 

Novel·la en llengua estrangera 

 

Es donarà preferència a la llengua anglesa perquè és la més prestada. La compra es 

farà a través dels llistats del lot i seguint les recomanacions pel tipus de mòdul. 

 

Es tindrà en compte el fet de tenir una població nouvinguda amb domini de la llengua 

àrab i  també amb necessitats de conèixer el català i castellà. Es destinarà un 2% del 

pressupost per a la compra de material en aquesta llengua tot i que l’oferta editorial 

és escassa i difícil d’aconseguir . 

 

Narrativa, poesia i teatre 

 

Es tindrà especial interès en la literatura catalana, sobretot els clàssics. La selecció 

es farà a través dels llistats del SGB per al mòdul L2, tenint en compte els seus 

suggeriments 

 

 

e) Criteris de selecció 

 

La tria es farà en funció de les recomanacions de revistes especialitzades, les llistes 

de lectures recomanades per l’institut de secundària i de les desiderates dels usuaris. 

 

La llengua.  Es preferirà la llengua original del document. En aquelles obres que hi 

hagi les dues opcions(català o castellà) és prioritzarà el castellà, donat que la majoria 

d’usuaris d’aquesta secció dominen la lectura en aquesta llengua. La proporció de 

compra serà de 6 en castellà per 4 en català. Aquesta decisió s’ha pres arran de les 

queixes dels usuaris, no només dels de parla castellana, si no dels usuaris 

catalanoparlants que en el seu moment van rebre l’ensenyament en castellà i que es 

defensen millor en aquesta llengua a l’hora de la lectura. 

 

Pel que fa a la novel·la juvenil la tendència serà a la inversa perquè el coneixement 

de la llengua és més igualitari. 

 

Aquesta tendència no s’aplicarà a la resta de fons on la llengua catalana prioritzarà 

a la castellana, sempre que el mercat editorial ho permeti. 

 

Especialitzacions: 

 

La biblioteca no té cap especialització en aquesta secció, però si que es seguiran 

alguns criteris: 

 

Clàssics: es mantindrà una col·lecció de novel·la que inclogui obres clàssiques 

representatives de totes les èpoques i en menor mesura una representació del major 

nombre de literatura universals, per ordre de proximitat (tant geogràfica, com 

cultural, com lingüística). 

 

Populars i més venuts: es farà una selecció en funció de la demanda dels usuaris 

sempre sota uns criteris de qualitat i que no impliquin monotemàtiques.  
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Selecció i esporgada: 

 

Es prioritzarà: 

 

 L’edició més agradable, encara que sigui més antiga 

 L’edició més fiable 

 

Es conservarà: 

 

 Obres clàssiques de lectura obligatòria a l’institut de secundària 

 Obres clàssiques en bon estat (lletra clara, espais...) 

 Les obres més reconegudes dels autors clàssics 

 Les obres de la literatura catalana més emblemàtiques 

 Obres de més préstec 

 

S’eliminarà: 

 

 Exemplars en mal estat, amb fulls groguencs i lletra petita 

 Edicions antigues 

 Traduccions d’obres estrangeres tant en català com en castellà anteriors als 

anys 80 

 Llibres basats en pel·lícules, guions televisius, quan hagi passat l’eufòria 

 Best sellers amb contingut efímer 

 Nombre de préstecs escàs o nul 

 

 

f) Criteris de conservació i esporgada  

 

 

Sig

nat

ura 

Tipologia Criteris 

d’esporga 

Comentaris 

N Novel·la 

d’adults 

10/2/DESTRIAR 

Segons estat físic 

Es retiraran les obres sense préstec i sense 

valor reconegut. Els best-sellers es donaran 

de baixa una vegada passat l’interès i el 

préstec quedi a cero, sempre que no tinguin 

qualitat suficient. Es conservaran les obres 

que surten regularment i/o amb valor literari. 

En funció del pressupost, es comprarà uns 10 

títols de temàtica variada, procurant que hi 

hagi com a mínim un exemplar de novel·la 

històrica i una policíaca ja que són els 

gèneres més demanats. 

JN Novel·la juvenil 10/2/DESTRIAR 

 

Es retiraran les obres sense préstec i sense 

valor reconegut. Es conservaran els títols de 

lectures.  recomanades i especialment les 

que tinguin valor literari. També es tindrà en 

compte l’estat físic del document 

C Còmic 10/2/DESTRIAR 

 

Es retiraran les col·leccions que quedin 

incompletes. Es tindrà en compte l’estat físic 

del document i el no préstec 
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GN Llibres en lletra 

gran 

10/3/DESTRIAR 

 

És tindrà en compte els no prestats, l’estat 

físic del documents i l’espai que disposa al 

prestatge 

LF Lectura fàcil 10/5/DESTRIAR 

Segons esta físic 

És tindrà en compte els no prestats, l’estat 

físic del documents i l’espai que disposa al 

prestatge 

NE 

NF 

NI 

ND 

Novel·la en 

altres idiomes 

10/5/DESTRIAR Es retirarà en funció de l’estat físic del 

document, el nombre de préstecs i de l’espai 

del prestatge 

N8 Narrativa Retirar segons 

estat físic. 

Substituir edicions 

antigues per noves 

 

P8 Poesia Retirar segons 

estat físic. 

Substituir edicions 

antigues per noves 

 

T8 Teatre Retirar segons 

estat físic. 

Substituir edicions 

antigues per noves 

 

RESPONSABLE: la direcció de la biblioteca amb l’ajut de tot el personal fix i 

itinerant 

DATA: durant l’any 
 
 

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

 

 

Tot i que la tendència és cada dia més llegir la premsa per Internet, els diaris en 

paper segueixen tenint una bona acollida, sobretot per a les persones que estan en 

espera d’utilitzar algun servei o fan temps esperant algú. 

 

La biblioteca tria anualment la premsa i les revistes que vol rebre del llistat de 

Gerència per l’import destinat al seu mòdul. Alguna vegada s’ha subscrit amb 

pressupost municipal alguna revista que per la seva demanda ha semblat interessant. 

 

La selecció es fa acuradament i cal trobar un equilibri tant pel que fa a les matèries 

com als diferents nivells intel·lectuals. 

 

 Subscripcions a una àmplia gamma i varietat de temes i punts de vista 

 La premsa te molt d’interès per als usuaris. 

 Tenir en compte la relació preu/ús 

 Tenir en compte els problemes dels editors i la possibilitat del tancament de 

l’editorial i la pèrdua del cost 

 S’ha de procurar cobrir totes les tendències pel que fa a la premsa general. 

 També cal disposar de títols de premsa especialitzada en esports, economia... 

 És imprescindible disposar de la premsa local. 
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En aquests moments la biblioteca té subscripcions a 4 diaris generals: El Periodico 

de Catalunya i El Punt/Avui (català) i El País i La Vanguardia (castellà). També hi ha 

la subscripció al Mundo Deportivo i l’Esportiu que ve amb ’El Punt/Avui. 

 

La biblioteca està subscrita amb pressupost municipal al setmanari comarcal El 3 de 

vuit i el Penedès econòmic. Rep per donatiu el setmanaris gratuïts La Fura i El Cargol. 

També rep per donatiu les revistes locals: Nosaltres; Antistiana; Goma, Llapis i 

paper; Barracons; i La Teranyina. 

 

De la premsa comarcal se’n fa un buidat de les notícies que fan referència a la vida 

local. Aquestes notícies s’escanegen i es pengen en format PDF a la base de dades 

consultable des de la web de la biblioteca. 

 

Les matèries de les revistes subscrites per la biblioteca el 2015 quedaven repartides 

de la manera següent: 

 
Matèria Selecció Col·lecció 

 ART - ARQUEOLOGIA - ARQUITECTURA 0% 4,67% 

 BIBLIOTECONOMIA - BIBLIOGRAFIA 0% 2,85% 

 CASA 10,91% 3,66% 

 CIÈNCIES 3,64% 1,83% 

 CIÈNCIES APLICADES - TÈCNIQUES INDUSTRIALS 3,64% 4,27% 

 CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 0% 2,24% 

 COL·LECCIÓ LOCAL 0% 5,49% 

 CÒMICS - HUMORISME 3,64% 1,02% 

 CUINA - GASTRONOMIA 5,45% 3,05% 

 DIARIS GENERALS 7,27% 1,63% 

 DIARIS I REVISTES ESTRANGERS 0% 3,66% 

 ECONOMIA 3,64% 2,44% 

 EDUCACIÓ 3,64% 3,25% 

 ESPORTS 5,45% 8,54% 

 FOTOGRAFIA - AUDIOVISUAL - CINEMA 1,82% 4,07% 

 GEOGRAFIA - TURISME 9,09% 2,64% 

 HISTÒRIA 3,64% 2,03% 

 HUMANITATS 3,64% 3,05% 

 INFÀNCIA - JOVENTUT 5,45% 4,88% 

 INFORMACIÓ I OPINIÓ 1,82% 3,86% 

 JOCS - OCI DIVERS 1,82% 3,05% 

 LITERATURA 1,82% 3,66% 

 LLENGÜA - LLINGUÏSTICA 0% 0,2% 

 LLENGÜES 3,64% 1,42% 

 MÚSICA 1,82% 4,07% 

 NATURA - SALUT - AGRICULTURA 5,45% 7,72% 

 RELIGIONS 0% 1,02% 

 REVISTES FEMENINES, MASCULINES, MODA 12,73% 8,33% 

 TEATRE - DANSA 0% 1,42% 
 
Destaquen les revistes femenines, masculines i moda per la seva demanda, seguides 

de les de cuina, decoració de la llar i manualitats. També tenen bona sortida les de 

viatges, salut i esports. Es procura en la mesura del possible tenir un ventall de totes 

les temàtiques que tinguin un mínim interès. 

 

La biblioteca no compra cap revista d’economia o dret perquè ja rep suplements dels 

diaris sobre aquesta temàtica. Diaris o revistes estrangeres tampoc en compra cap 

perquè l’única comunitat majoritària nouvinguda és la marroquina i els preus en 
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aquesta llengua són molt elevats. Si que es compra almenys una revista en anglès 

(Speak up, adults i Speak English, infantil). Tampoc es subscriuen revistes d’art, 

religió o arquitectura-arqueologia perquè no hi ha demanda. 

 

Criteris generals de selecció 

Es procura no duplicar subscripcions que ja tenen altres equipaments (especialment 

l’equipament juvenil Tangram), si no és necessari. Per aquest motiu, els criteris que 

imperaren en les subscripcions són: 

 

 Varietat en els corrents del pensament. 

 Abastar globalment la major diversitat de temes 

 Seran en català i castellà i alguna en anglès  

 L’abast geogràfic se centrarà en les revistes editades a Catalunya o Espanya 

 Es potenciarà la informació local 

 S’atendran les necessitats específiques de l’entorn.  

 S’intentarà aproximar a les demandes del ciutadà. 

 

Criteris d’esporgada 

 

 Es valora l’ús que fan els usuaris de les subscripcions, si no surten en préstec, 

o bé no es llegeixen a sala. 

 També es te en compte els patrons de les revistes de labors. 

 Es guarden més temps les de viatges, labors, cuina i bricolatge ja que són les 

més demanades en préstec, especialment les primeres perquè tenen buidats 

que complementen les guies de viatges. 

 El deteriorament de l’exemplar que acostuma a ser evident, especialment amb 

les més prestades. 

 

A nivell de comarca no es disposa d’una política de conservació de revistes. A nivell 

de la XBM hi ha una política cooperativa d’indexació de buidatges d’algunes revistes 

i també a nivell de zona hi ha indexació de buidats de revistes de col·lecció local. En 

el moment d’esporgar cal tenir en compte aquestes realitats. 

 

L’esporgada de revistes es fa almenys un cop a l’any, sempre que hi ha cabuda ens 

els bucs. Les revistes que es donen de baixa es posen a disposició de l’usuari en 

donatiu, intercanvi o a alguna entitat local. Els diaris es porten a la deixalleria cada 

sis mesos per la capacitat del magatzem o es donen a entitats per fer manualitats. 

Només es conserven el setmanari comarcal El 3 de Vuit, el Penedès econòmic i les 

revistes locals. 

 

Tendència de futur 

 

Cada any aquest fons es veu disminuït, per una banda a causa del tancament de 

títols i, per l’altra banda, per la reducció del pressupost. Aquest fet es pot contrarestar 

afavorint l’accés a publicacions en línia. 

 

 La Biblioteca virtual té un enllaç a: www.raco.cat on es troben disponibles 

revistes en català i en obert. 

 

RESPONSABLE La direcció de la biblioteca amb el suport de la Gemma 

DATA Revistes un cop a l’any amb ajut de les itinerants de zona 

Diaris dos cops a l’any amb l’ajut de la brigada municipal 
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1. Introducció 

 

La Col·lecció Local, en endavant CL, és la secció especialitzada de la biblioteca que recull 

documentació, tant física com digital, que fa referència a la seva zona geogràfica. És un punt de 

partida per al coneixement de la història, el present, el futur i la seva gent. 

 

Aquesta secció és diferent segons cada biblioteca, depenent de la seva història, l'entorn cultural i 

social i la relació que s'estableix amb els altres serveis informatius locals. La col·lecció de la 

secció local possiblement sigui el repositori de documentació temàtica local més complert, segur i 

sòlid del municipi i que si la biblioteca no recopilés ni conservés es podria perdre i no ser 

accessible per a la comunitat. 

 

1.1 Definició 

 

La col·lecció local, segons la defineix Assumpta Bailach(1), és “la secció de la biblioteca pública 

formada pel conjunt de documents, propis de biblioteca, relacionats amb una àrea geogràfica 

determinada, que té per objectiu recollir tols els materials que poden ser útils per a l’estudi d’una 

zona tant del passat com de l’actualitat i del futur”. 
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Paral·lelament, les Directius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques 

públiques (2001)(2) fa una especial referència a les accions que les biblioteques públiques han de 

realitzar en relació a la cultura local on es defineix que: 

 

 La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat local pel que fa a la 

recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. 

 

Tenint en compte aquestes premisses elaborem la política de la col·lecció local on es determina 

l’àmbit geogràfic, el temàtic i com es desenvoluparà aquest fons i el seu processament. 

 

Els objectius bàsics de la CL són entre d'altres: 

 

 Aportar a la comunitat els recursos informatius que documenten i il·lustren la seva 

història i patrimoni cultural i fer-ne difusió 

 Proporcionar un lloc permanent, segur i sòlid per a un ampli ventall de materials 

conservats en les millors condicions físiques i ambientals 

 Conservar el registre documental de la comunitat per documentar la seva memòria, la 

seva evolució i la seva identitat comunitària 

 Oferir un lloc per a la recerca, l'estudi i la investigació local 

 Actualitzar el fons de forma constant i permanent 

 Donar visibilitat als autors locals 

 

2. Objectius 

 

Els objectius bàsics que persegueix la PDC-CL són: 

 

 Definir la CL com a secció especialitzada i permanent de la biblioteca 

 Garantir-ne un pressupost mínim 

 Establir els límits geogràfics, temàtics, d'autoria del fons i de producció editorial 

 Establir els tipus de materials que conformaran la col·lecció 

 Determinar els criteris pel manteniment i desenvolupament de la col·lecció 

 Definir la política de conservació 

 Facilitat la cooperació amb altres biblioteques 

 Recollir les col·laboracions i els acords establerts respecte al fons amb les entitats i 

centres d'informació del territori 

 Establir el compromís públic de la biblioteca pel que fa a la CL i la seva actualització 

periòdica 

 Complementar la PDC general 

 

3. Audiència 

 

LA PDC va adreçada als professionals de les biblioteques i centres de documentació, als 

responsables polítics i tècnics de l'ajuntament i a totes les persones i entitats interessades en el 

material documental de temàtica local de la biblioteca: autors, veïns, professionals, aficionats, 

especialistes, estudiosos i interessats en la història, gestors dels centres de comunicació i 

informació i entitats locals, entre altres. 

 
1) Assumpta BAILAC (et al.) (1989), Col·lecció local a la biblioteca pública: Recomanacions bàsiques, Item, núm. 4, p. 67–76. 
2) Federació Internacional d'Associacions i Biblioteques. Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques. Barcelona 
: Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes, 2002. 114 p. 
 

4. Legislació, Directrius i estàndards professionals 

 

1. Directrius IFLA / UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteca (2002) (3) 
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“La biblioteca pública té una responsabilitat especial a l’hora de recopilar la informació 

local i fer-la fàcilment accessible. També actua com a memòria del passat perquè recull i 

conserva materials relatius a la història de la comunitat i de les persones” (p. 19) 

 

Punt 1.8 Cultura local: 

“La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat local pel que fa a la 

recopilació, preservació  i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. Això es 

pot aconseguir de diverses maneres;  per exemple, el manteniment de fons d’història 

local, exposicions, sessions de narració de contes, publicacions de temes d’interès local i 

desenvolupament de programes interactius sobre qüestions locals. (p. 23) 

 

Punt 4.9.2 Col·leccions especials: 

“En aquests casos, la política del fons ha de reflectir aquestes necessitats especials. Vet 

aquí uns exemples destacats d’aquestes excepcions: (.../...)Recursos d’història local: cal 

recopilar, preservar i oferir al públic els materials referents a la història de la comunitat; 

(.../...)Col·leccions de referència: pot ser que calgui conservar antics materials de 

referència que ofereixin dades històriques als investigadors”(p.69) 

 

2. Pautas sobre los Servicios de las bibliotecas públicas (2002) (4) 

“La biblioteca pública tiene una especial responsabilidad en lo relativo a la recopilación y 

el fácil acceso a la información local, para que se mantenga viva la historia de la 

comunidad a la que sirve y se desarrolle la cultura local“ (p. 11) 

 

3. La Biblioteca Pública Municipal. Directrius sobre xarxes urbanes (2009) (5) 

“4.2. La col·lecció 

L’establiment de la política de col·lecció de la Biblioteca Pública Municipal ha de :  

Definir una política de col·lecció local en coordinació amb l’arxiu municipal. Cal fer un incís 

especial en l’accessibilitat i preservació dels documents electrònics en línia que siguin 

susceptibles de formar part de la col·lecció local. També cal tractar la transformació a 

altres formats d’aquells documents que estiguin en suports que s’hagin deteriorat o hagin 

quedat obsolets (cintes de casset, discos, vídeos, etcètera)” (p. 40-41) 

 

5. Responsables 

 

 La direcció de la biblioteca és la responsable de la col·lecció local.  

 La resta del personal col·labora en el desenvolupament de la CL de la biblioteca i en la 

seva difusió. 

 El personal en pràctiques porta a terme l’escanejat de documents. 

 I les itinerants de zona fan la catalogació. 

 

Les tasques a portar a terme per la persona responsable de la col·lecció poden ser: 

 

 Atendre les consultes dels usuaris, entitats i centres locals i organitzar sessions de 

formació d’usuaris 

 Processar els documents i garantir que tots estiguin identificats i/o consultables a través 

del catàleg col·lectiu i a Xarxa i la Biblioteca Virtual de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals 

 
 
 
 
 
3)  Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques 
públiques. Barcelona : Col·legi de Bibliotecaris- Documentalistes, 2002. 114 p. 
4)  Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaria General Técnica, 2002. 103 p. 
5)  Vilagrosa, Enric. La Biblioteca Pública Municipal: directrius per a les xarxes urbanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009. 87 p. 
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 Atendre la conservació física dels documents i promoure la digitalització dels fons únics o 

fràgils i garantir-ne el seu accés digital 

 Redactar i elaborar material informatiu per donar a conèixer la cultura, la història, el 

turisme i l’evolució del municipi 

 Recopilar els recursos digitals sobre la informació local : llibres i publicacions periòdiques 

digitals, blogs, webs, bases de dades,... 

 Fer buidats de publicacions amb contingut local 

 Mantenir contacte amb entitats, centres locals, editorials, llibreries, agents turístics i 

col·laboradors especialistes que contribueixin a identificar i adquirir els documents 

pertinents i a organitzar activitats de promoció de difusió 

 Mantenir contactes amb altres biblioteques i centres de conservació de documentació 

 Informar a tot el personal de la biblioteca sobre els serveis i les novetats de la CL 

 Promoure activitats de difusió de la història local antiga i actual 

 Recollir dades sobre el fons i el servei i incloure-les en la memòria anual general de la 

biblioteca 

 

6. Abast de la col·lecció 

 

La biblioteca de Santa Margarida i els Monjos té tres fons diferenciats per la seva temàtica, però 

també per la seva singularitat:  
 

Denominació 
Exemplars 
exclosos 

% 
Exemplars 
disponibles 

% 
Total 

d'exemplars 
% 

Col·lecció local 150 37% 252 6% 402 100% 

Parc del Foix 57 51% 54 49% 111 100% 

Aviació i Guerra Civil 594 93% 43 7% 637 100% 

*Total 801  349  1.150 100% 

 Dades a 31 desembre 2016 
 
 

6.1 Delimitació de l’àrea geografia  

 

Seguint la definició del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya (COBDC), en 

el cas de la biblioteca de Santa Margarida i els Monjos formarà part del fons local tota la 

documentació que tracti sobre el municipi o informació comarcal que faci referència a aquest. 

 

1. Fons local (CL) 

a. Comprèn la informació que fa referència a Santa Margarida i els Monjos 

b. I la informació comarcal que tingui relació amb el municipi 

2. Fons del Centre de Documentació del Parc del Foix (PF) 

a. El Parc del Foix recull informació del propi parc, dels dos municipis que el formen 

(Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal), sempre que tinguin relació 

amb el parc. També informació de la comarca que tingui relació amb el riu i el Parc 

del Foix. 

       3. Fons del Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Civil  

a. El fons de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria compren informació d’aquesta 

temàtica i sobre la Guerra Civil en general. Aquest fons l’ha recopilat l’Estació 

Territorial de Recerca Penedès i, la biblioteca n’és dipositària.  

 

Tot i que aquest fons està considerat un centre d’interès i, per tant, no formaria 

part de la CL, cal tenir-lo en compte donat que inclou informació sobre els fets 

ocorreguts durant la Guerra Civil al municipi i el seu entorn. 
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Autors locals:  

 

Santa Margarida i els Monjos és un municipi amb poca producció editorial, per tant no hi 

ha un nombre destacat d’autors locals. Els més representatius són: 

 
 Ramon Arnabat i Mata: historiador nascut al municipi, ha estat professor i director de 

l’IES el Foix, director del CIARGA i Centre de Recerca Penedès, entitat que ha fet  la 

cerca de tota la documentació del Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació 

Republicana i la Guerra Civil, que es troba a la biblioteca. 

 

 Joan Torrents i Sivill: responsable del Grup d’Estudis Rapitencs i autor de diversos 

articles i llibres sobre la Ràpita. 

 

 També hi ha alguns autors de ficció amateurs però no tenen una producció destacable 

per la qual cosa es guarda un exemplar a la col·lecció local i un altre al prestatge 

general on correspon, per al préstec. 

 
 

6.2 Desenvolupament de la col·lecció 

 

La biblioteca obté majoritàriament el fons local a través de donatiu, sobretot de publicacions 

que edita  la mateixa administració (especialment l'ajuntament), donacions de particulars o 

d’entitats i associacions. 

 

El fons del Parc del Foix acostuma a ser documentació institucional provinent de la mateixa 

Diputació de Barcelona, també de producció pròpia del Centre de Documentació del Parc, que 

es troba a la biblioteca, i de compra amb pressupost del Parc. 

 

El fons de l’Aviació i la Guerra Aèria és un fons que prové majoritàriament del propi Centre de 

Recerca (alguns són donatius privats). La biblioteca compra els documents que tinguin relació 

amb el municipi. 

 

Els documents referents a Santa Margarida i els Monjos o aquells a nivell comarcal que 

tinguin relació amb el nostre municipi es procura tenir-los per duplicat, sempre que sigui 

possible, per facilitar-ne un exemplar en préstec i un exclòs. 

 

El autors locals que tracten temes no locals no formaran part de la col·lecció local, exceptuant 

aquells que per la transcendència de la seva obra poden tenir una representació de les seves 

publicacions a la col·lecció local. En general, les seves publicacions estaran ubicades a la 

secció de la biblioteca que els correspon, segons siguin literàries o de coneixements. 

 

El fons de la CL estarà sempre exclòs de préstec si només es té un exemplar i només s’oferirà 

consulta a sala prèvia identificació de l’usuari (DNI...). Si hi ha més d’un exemplar, es tindrà 

un en el fons de CL exclòs i un disponible per al préstec. 

 

 

7. Eines de selecció 

 

7.1 Criteris i eines 

 

S’inclouen, sense excepció, tots els materials que tractin la temàtica local amb els límits 

establerts en el punt 6.1, independentment del format o autoria. No s’aplicaran criteris de 

qualitat literària ni de tipus de formats. 
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Per a la selecció del fons documental s’usaran els criteris següents: 

 

 Informació extreta dels mitjans de comunicació locals o comarcals (ressenyes, 

presentació de llibres...) 

 Relació i comunicació amb els professionals de l'arxiu, centres d'estudis... 

 Contacte personal i professional amb autors, organismes i entitats 

 Catàlegs i webs comercials i recomanacions 

 Bibliografies temàtiques 

 Catàlegs de biblioteques 

 Llibreters de vell i fires de llibre antic 

 

7.2 Tipologia documental 

 

 Llibres i fullets 

 Diaris i revistes 

 Anuaris d'entitats i organismes locals 

 Llibres rars i únics (en aquests moments, la biblioteca no disposa d’aquest tipus de 

fons) 

 Documents digitals: (adreces web locals) 

 Webs, blocs, google maps, youtube... 

 Directori (comercials, guies de telèfons...) 

 Publicacions editades per l'ajuntament 

 Publicacions dels centres educatius 

 Material imprès al municipi sobre contingut local 

 Material cartogràfic (mapes, plànols, guies...) 

 Pel·lícules de cinema i documentals 

 Enregistraments sonors de grups musicals de tot tipus, intèrprets i de sons 

 Gravacions orals d'esdeveniments culturals, personalitats locals o testimonials 

 Partitures de compositors locals, composicions lligades a esdeveniments tradicionals 

del municipi 

 Capítols i parts de llibres i articles de diari i revistes sobre temes locals 

 

La col·lecció complementària pot incloure: 

 

 Els treballs de recerca de batxillerat siguin de l’IES el Foix o de qualsevol altre centre, 

sempre que facin referència al municipi. També tesis, treballs d'investigació de 

temàtica local amb uns requeriments mínims de qualitat. 

 Material generat per les campanyes electorals, en especial les municipals. Cartells i 

programes de mà d'esdeveniments culturals i cívics 

 Fotografies d'esdeveniments i postals (les fotografies només seran les que produeixi la 

biblioteca derivades de les seves activitats). L'Ajuntament té una base de dades de 

fotografies locals consultable des de la web municipal, per tant, les fotografies que no 

són pròpies de la biblioteca es deriven al Servei de Comunicació de l'Ajuntament. 

 Material sobre esdeveniments organitzats per entitats, associacions locals 

 Horaris de transport  

 Catàlegs comercials i publicitat comercial 

 Tot el material que la biblioteca consideri segons, la seva història, entorn cultural, 

econòmic, social i tecnològic 

  

En principi queden exclosos de la CL 

  

 Documentació administrativa de l'ajuntament 

 Documentació del dia a dia de les institucions: parròquia, organismes públics... 
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 Documentació interna de les entitats: correspondència, actes de reunions... 

 Queden excloses les fotografies (l’ajuntament ja té una base de dades consultable en 

línia amb un fons fotogràfic).  

 La biblioteca no disposa de manuscrits ni tampoc de documents antics o de gran valor 

 

 

7.3 Formes d'adquisició del material 

 

El material de la CL no sempre circula pels canals habituals de la producció editoral. Poder 

ser edicions reduïdes realitzades per organismes, entitats, centres d’ensenyament i 

particulars, pel que caldrà fer un seguiment continuat de tot el que es va publicant. 

L’adquisició es fa per: 

 

 Compra 

 Donatiu 

 Intercanvi 

 Cessió 

 Còpia 

 Producció pròpia 

 Accés digitalització 

 

7.4 Duplicats i condicions d’acceptació de donatius 

 

S’accepta qualsevol donatiu de documents relacionats amb el fons de la CL. En cas de 

tenir-ne ja dos exemplars (un exclòs i un per préstec), si és creu que el document és 

important, es guardarà el donatiu al magatzem com a reserva en cas de pèrdua o 

deteriorament dels altres exemplars. 

 

 

8. Conservació 

 

8.1 Espai i emmagatzematge 

 

La col·lecció local està ubicada en un lloc identificable dins de la biblioteca, separada d’altres 

col·leccions. 

 

 A la sala d’adults: en un armari de vidre visible als usuaris hi ha els documents que 

estan exclosos de préstec en qualsevol format i, al costat, en un prestatge descobert 

els de lliure disposició. En el cas del fons de ficció, es té un exemplar exclòs en el fons 

local i un disponible al lloc on li correspongui de la sala.  

 En el cas de llibres infantils de col·lecció local es posarà un exemplar exclòs de préstec 

en el mateix armari que el d’adults i a la sala infantil es tindrà un o més exemplars en 

préstec. 

 Les revistes locals es guarda un exemplar i un altre per a ús públic. Les revistes locals 

s’enquadernen.  

 El fons del Parc del Foix està al costat de la CL i segueix les mateixes pautes que la 

col·lecció local. 

 El fons de l’aviació i Guerra Civil es troba en una sala a part en unes prestatgeries de 

vidre i amb sala de consulta pròpia. Aquest fons és majoritàriament exclòs de préstec, 

només es pot consultar a sala (condicions fetes pels dipositaris). Si estan duplicats es 

poden deixar en préstec 

 

8.2 Accés a la col·lecció 

 

Les referències i la localització de tot aquest fons es pot trobar al catàleg col·lectiu 

(SIERRA) de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
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 A més, el fons del Parc del Foix es pot consultar també a través del catàleg col·lectiu dels 

Centres de Documentació de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

http://aplicacions.diba.cat/agdxpn/. Els documents editats per la mateixa Diputació es 

poden consultar a text sencer a través d’aquest catàleg o des de la web de parcs. 

 

El fons del Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Civil es 

pot trobar les referències i la localització al catàleg SIERRA. 

 

La web de la biblioteca també disposa d’un espai propi destinat a la col·lecció d’història 

local on es pot consultar a text sencer: reculls de premsa, cartells, fulletons, programes 

de la festa major, etc. http://www.fonslocal.smmonjos.cat/. 

 

8.3 Esporgada 

 

Els documents de col·lecció local no esdevenen obsolets, per tant no es donen de baixa. 

Excepcionalment es donaran de baixa quan els exemplars estiguin en molt mal estat i no 

es puguin restaurar i sempre que es puguin substituït per altres duplicats. 

 

8.4 Preservació 

 

 Tractament físic: la biblioteca disposa d’un protocol general per tractar el fons en el 

que hi consta un apartat per al tractament de la CL. 

 Enquadernació: la biblioteca enquaderna les publicacions periòdiques, mentre no 

existeixi una versió digital. 

 Formats obsolets: la biblioteca procurarà conservar i garantir la consulta d’aquells 

formats que hagin esdevingut obsolets (diapositives, vídeos...). Es procurarà 

reconvertir-los en formats actuals. 

 Digitalització: La biblioteca procedirà a digitalitzar aquell material que pel seu 

format pugui ser vulnerable a deteriorar-se i, també, sempre que sigui d’interès 

públic i compleixi la Llei de Propietat intel·lectual.  

 

9. Difusió 

 

 Es fa publicitat a través de la web i blocs de la Biblioteca, les xarxes socials i els mitjans 

de comunicació locals i comarcals 

 Es confeccionen guies de lectura (en paper i digitals) 

 Es fomenta el coneixement del fons local també als usuaris infantils amb oferta 

d’activitats infantils 

 Es digitalitza fons que, atenent a la legalitat i a les possibilitats econòmiques, sigui 

d’interès pel usuaris. Aquest fons es posa accessible en línia. 

 Es confeccionen dossiers sobre temes poc tractats en llibres i publicacions periòdiques. 

 Participació i implicació en grups d’investigació, aportació a la Viquipèdia 

 Etc. 

 

10. Avaluació 

 

La CL està inclosa en els projectes de millora i avaluació general de la biblioteca i forma part des 

plans d’acció i la memòria anual. L’avaluació de la CL es fa a través dels resultats obtinguts amb 

les dades estadístiques que es recullen mensualment sobre els usos de préstec i les consultes 

que es fa d’aquest fons. 

 

Alguns exemples d’indicadors: 

 Fons (nombre total de documents, per tipologies, per temàtiques) 

 Increment del fons 

http://aplicacions.diba.cat/agdxpn/
http://www.fonslocal.smmonjos.cat/
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 Documents prestats 

 Desiderates rebudes 

 Nombre consultes ateses 

 Nombre de documents digitalitzats 

 Nombre d’entrevistes orals gravades 

 Activitats organitzades i nombre d’assistents 

 Sessions de formació d’usuaris impartides 

 Noticies aparegudes als webs, blogs de la biblioteca o de la CL 

 Nombre visites als web, blogs de la CL 

 Nombre de material elaborat per la biblioteca: dossiers , bibliografies 

 Nombre de col·laboracions als mitjans de comunicació 

 Nombre de treballs de recerca d’alumnes de batxillerat basats en la CL 

 Per a realitzar l’avaluació o per l’obtenció d’alguns indicadors es comptarà amb els 

recursos estadístics que facilita la Gerència però per d’altres caldrà establir algun 

procediment manual de recollida de dades. 

 

11. Finançament 

 

Cal disposar d’un pressupost suficient per si cal: 

 

 Adquirir les novetats que es vagin publicant, els duplicats i fons de reposició i que no 

s’hagin pogut adquirir gratuïtament 

 Subscripció a premsa i publicacions periòdiques locals i comarcals i bases de dades i 

recursos digitals de pagament 

 Mobiliari d’arxiu i materials específics per a la conservació 

 Enquadernació 

 Organització d’activitats i projectes 

 Digitalització 

 

12. Comunicació amb els usuaris 

 

12.1 Servei d’informació i consulta a sala 

 

Es facilita informació històrica i informació actual sobre el municipi, tant a partir dels 

documents propis com informant també a l’usuari sobre els documents que no posseeix la 

Biblioteca, però que els pot trobar  

 

1. A l’arxiu municipal o comarcal 

2. Als catàlegs de les altres biblioteques de la Xarxa  

3. A les associacions i entitats de la població o comarca 

 

 

12.2 Servei de préstec 

 

Es deixarà en préstec el document original, en el cas d’obres duplicades i no considerades 

rares o curioses o, atenent als requeriments legals, es facilitarà la fotocopia del material, 

en el cas d’exemplar únic. 

 

12.3 Desiderates i suggeriments 

 

L’usuari pot fer suggeriments de compra de documents que puguin esdevenir CL a través 

del formulari de les desiderates i els suggeriments o a través del correu electrònic de la 

biblioteca. 
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13. Col·laboració amb altres institucions 

 

Com es diu en l’apartat anterior, per informar sobre el municipi es compta també amb: 

 

o Dos fons importants que amplien i complementen la informació sobre temes locals 

i que estan formats pel fons del Centre de Documentació del Parc del Foix i el del 

Centre de Recerca de l’Aviació i Guerra Aèria (GIARGA), ubicats a la biblioteca 

o El fons de l’Arxiu municipal 

o La web de l’ajuntament  

o Les associacions i entitats culturals del municipi, que són també productores 

d’informació local, amb les que la biblioteca es relaciona per disposar de les seves 

publicacions i col·laboracions. Com poden ser: 

 Grups d’Estudis Rapitencs 

 Centre Cultural Recreatiu Rapitenc de  La Ràpita 

 Societat La Margaridoia 

 Societat Cal Rubió 

 Molí del Foix 

 Comerç del Foix 

 Escoles i Institut de secundària 

 Entitats municipals: Dona al Dia, Tangram, l’Esplai, Ludoteca, Aire de las 

marismas, Amics de Penyafel, La Bombeta màgica, Els diables Aristois, 

Castell de Penyafort, Anem a caminar... 

 

 



 
 

ANNEX 4. NORMATIVA PER A L’ACCEPTACIÓ DE DONATIUS 
 

Segons les directrius d’IFLA/Unesco, la col·lecció de la biblioteca és un recurs 

dinàmic en el que hi ha d’haver una incorporació constant de nou material i 

l’eliminació dels obsolets per tal de garantir-ne la utilitat i un nivell acceptable de 

rigor 

 

Per aquest motiu, la Biblioteca accepta llibres i altres materials com a donatiu 

sempre que els documents oferts s’adeqüin a la política de la col·lecció de la 

biblioteca, i per tant, cal que  compleixin certs requisits: 

 

 Tots els documents han d’estar en perfecte estat de conservació i sense 

anotacions 

  Els audiovisuals (discs compactes i DVDs) han de permetre una òptima 

visualització i audició i han de garantir els drets de reproducció 

 Les obres de coneixements han de ser actuals i han de tenir un nivell 

adequat per a la tipologia d’usuaris de la biblioteca 

 Els documents susceptibles de convertir-se en obsolets a curt termini seran 

desestimats 

 Són d’especial interès els documents que facin referència al nostre municipi i 

els escrits per autors  locals 

 

ACCEPTEM: 

 

 Manuals depenent del tema, la seva qualitat i l’interès general. Màxim 5 

anys d’antiguitat 

 Novel·les i contes infantils en les llengües d’ús més corrent  

 Còmics 

 Música i pel·lícules en suport òptic (CD i DVD) 

 Obres relacionades amb la població i/o sobre alguna personalitat destacada 

del municipi sigui quina sigui la seva antiguitat 

 

NO  ACCEPTEM: 

 

 Llibres en mal estat físic de conservació, malmesos, defectuosos, etc. 

 Llibres duplicats, excepte en els casos que l’exemplar de la biblioteca estigui 

malmès o sigui de molt ús/préstec 

 Obres en diversos volums que no estiguin completes 

 Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa.  

 Llibres de text i d’exercicis 

 Cursos d’idiomes amb una antiguitat superior als 5 anys des de la data de 

publicació 

 Cintes de vídeo en format VHS i cintes de casset 

 Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie 

 Obres amb contingut d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca 

pública.  

 

L’acceptació dels donatius no implica necessàriament la incorporació dels 

documents al fons de la biblioteca. Si aquests no s’adeqüen a la política de 

la col·lecció de l’equipament, les donacions poden ser derivades a altres 

biblioteques, centres públics, cedits en intercanvi, o a reciclatge. En tot 

cas, la biblioteca se’n reserva l’ús final. 



                                                                          
 

PROCEDIMENT PER A LA DONACIÓ: 

 

1) Cal presentar un llistat especificant: títol, data de publicació i tipus document 

(llibre, CD,DVD...) 

2) Indiqueu les vostres dades personal  

DADES DEL DONANT 

 

Cognoms, Nom  

_________________________________________________ 

DNI/NIF    __________________________Telf    _______________________ 

Adreça      ______________________________________________________ 

Mail           ______________________________________________________ 

 

 

Descriure els exemplars de la donació: Títol. Any de publicació. Tipus doc 

(llibre, cd,dvd…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que fa el donatiu ho fa de forma irreversible i sense esperar cap mena 

de contraprestació per part de la Biblioteca i/o de l’Ajuntament, actuant en nom 

propi i amb facultat per fer donació com a propietari/ària 

 

Signatura del donant                                                        Data                                              

 

 



 
             

ANNEX 5.  SUGGERIMENT DE COMPRA 
 

Les desiderates o suggeriments dels usuaris són el mecanisme que la biblioteca té 

establert per tal que els usuaris puguin proposar l’adquisició de documents. Són 

valorades pel personal bibliotecari i s’hauran d’adaptar als requeriments següents: 

 

• Siguin d’interès per al nostre centre 

• Pugui ser interessant per a altres usuaris 

• S’adeqüi a la política de col·lecció establerta 

 

Els suggeriments es poden comunicar per les vies següents: 

 

• Per correu electrònic a la bústia de la biblioteca  

• Full de suggeriments i queixes  

• Adreçant-se directament al personal de la biblioteca 
 

 

 

FORMULARI DE SUGGERIMENT DE COMPRA 

 

 
Si vols fer algun suggeriment de compra que pugui millorar el fons de la biblioteca, 

escriu-lo en aquesta butlleta i deixa-la a la bústia. Si, a més, t’interessa rebre una 

resposta, escriu el teu nom i cognoms i un telèfon de contacte 

 

Cognoms i nom___________________________________________________ 

Telèfon:_________________________________________________________ 

 

Edat:___________________________________________________________ 

 

Suggeriment:______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Cadí, 2 – 08730 Sta. Margarida i els Monjos – Tel 938 186 705 - 

b.st.m.monjos@diba.es 

 

 

                             
 



 
 

ANNEX 6 - PROTOCOL DE DESAFECTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE LA 

BIBLIOTECA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
 

 

La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos és un servei municipal que està 

gestionat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

amb el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona i forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de 

Barcelona.  

 

La biblioteca de Santa Margarida i els Monjos és un equipament municipal que amb 

conveni amb la Diputació de Barcelona ofereix serveis de qualitat, de forma 

individual o col·lectiva, presencials o virtuals, a totes les persones i col·lectius, 

especialment  del municipi, per tal de fomentar la lectura i el lleure i facilitar l’accés 

lliure i sense límits a la informació, el coneixement i la cultura. 

És també un espai de relació de la comunitat i d’integració dels individus de tot el 

municipi i entorn. 
 

El desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos 

és una funció compartida entre les dues institucions que la gestionen: la Diputació 

de  Barcelona i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. El manteniment anual 

de la col·lecció es gestiona amb aportacions compartides, per part de: 

 

• La Diputació aporta el manteniment del fons bàsic. 

 

• L’Ajuntament aporta els fons locals, col·labora en el manteniment del fons bàsic i  

adapta i adequa el fons a les necessitats i característiques de la població. 

 

Pel que fa a l’actualització de la col·lecció, segons consta a les Directrius de l’IFLA 

per al servei de les biblioteques públiques  (2a ed., abril 2013): 

 

“La col·lecció de la biblioteca és un recurs dinàmic: cal que hi hagi una incorporació 

constant de nous materials i l’eliminació dels obsolets per garantir-ne la utilitat per 

a la comunitat i un nivell acceptable de rigor. El volum i la qualitat del fons ha de 

reflectir les necessitats de la comunitat” 

 

S’entén l’esporgada “com una avaluació crítica de la col·lecció a partir de criteris 

materials i intel·lectuals que ens permetin retirar de manera temporal o definitiva 

una part del fons per tal de reorganitzar els continguts de la biblioteca i oferir un 

servei de més qualitat.”1 

 

A més, les esmentades Directrius de l’IFLA, concreten: “l’esporgada també és una 

part important del manteniment de la col·lecció”.  

 

Entre els objectius de l’esporgada destaquen els següents: 

 

 materials que tenen poc o cap ús, és dir: infrautilització 

 materials duplicats en diferents llocs de la col·lecció; 

 materials vells o malmesos; 

 materials obsolets o poc pertinents. 

                                                 
1 Vall Casas, Aurora ; Rius Bou, Àngels. Esporgar: manual d’avaluació crítica d ela col·lecció. Barcelona: 

COBDC, 2008. p. 343 

javascript:doPDF('publica/directrius/IFLA_bib_publiques-2a-edicio.pdf','Directrius%20per%20al%20servei%20de%20les%20biblioteques%20públiques');


 
 

 

El material desestimat pot ser eliminat o venut. Retirar materials allibera espai per 

a nous documents, i ajuda a mantenir la qualitat global de la col·lecció. 

 

Tenint en compte aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos acorda que per mantenir la qualitat global de la col·lecció de 

la biblioteca municipal, i per a un desenvolupament qualitatiu i quantitatiu de la 

col·lecció s’establiran els procediments tècnics necessaris, que afectaran tant 

l’adquisició com l’esporgada dels fons, procurant d’aquesta manera que el patrimoni 

documental de la mateixa segueixi els criteris  següents 

 

1. Tot el fons documental forma part de la col·lecció de la biblioteca 

independentment de la seva procedència: adquisicions pròpies, fons 

aportats per l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat de Catalunya,  

donatius particulars o d’altres institucions públiques o privades. 

 

2. La col·lecció de la biblioteca es considera bé de domini públic i, com a tal, 

aquesta no es pot alienar. Per aquest motiu, caldrà desafectar els 

documents que retirem de la biblioteca i convertir-los en béns patrimonials. 

 

3. Els materials, siguin en paper, electrònics o magnètics tindran consideració 

de bens inventariables o no inventariables segons els casos que a 

continuació s’especifiquen: 

 

Inventariables: seran els fons que formin part del fons històric i 

patrimonial de la biblioteca (editats abans de 1958, data en què entra en 

vigor el Dipòsit Legal), de la col·lecció local i fons especialitzats. Aquest 

material no serà objecte d’esporga pel seu interès, llevat els documents 

duplicats o malmesos. 

 

No inventariables: seran la resta de documents de la col·lecció que estan 

subjectes al procés permanent i constant de renovació, amb la finalitat de 

crear i mantenir una col·lecció actualitzada i adaptada a les necessitats dels 

usuaris de la biblioteca. 

 

4. El període d’amortització de documents establert per la Diputació de 

Barcelona és de 5 anys per als llibres adquirits a partir de l’1 de març del 

2013 i en 10 anys per als adquirits abans d’aquesta data de 2013, el mateix 

que estableix l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per al fons 

adquirit amb pressupost municipal, així com pels donatius de particulars i 

d’altres institucions.  

 
5. Els processos tècnics d’adquisició i esporgada del fons de la biblioteca es 

guiaran en tot moment, per criteris estrictament professionals. L’esporga es 

farà en funció dels objectius d’esporgada anteriorment citats.  

 

6. Conforme les normes esmentades, els exemplars a donar de baixa, 

convenientment identificats, se’ls podrà donar el destí següent: 

 

 Biblioteca de Catalunya: Donació per raó del valor patrimonial dels 

documents que es volen retirar, especialment quan són anteriors a 1958. 



 
 

 Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE) de la Generalitat 

de Catalunya per al préstec interbibliotecari del fons general a les 

biblioteques públiques  

 Donació: a altres biblioteques de la mateixa xarxa, biblioteques escolars 

(prioritzant les escoles i institut del municipi), entitats locals, etc. 

 Venda pública: Aquells documents que han complert el temps 

d’amortització i no són d’interès en cap dels punts anteriors, podran ser 

venuts segons els preus establerts per la Diputació de Barcelona o 

l’Ajuntament Santa Margarida i els Monjos. La recaptació en concepte 

d’aquesta venda s’ingressarà al compte corrent de la Diputació de 

Barcelona, amb la finalitat de revertir-la en l’adquisició de fons per a la 

pròpia biblioteca.  

 Intercanvi o regal: entre els usuaris de la biblioteca creant un espai 

puntual o permanent en una zona de la biblioteca  

 Reciclatge: tots aquells documents que no es puguin ubicar ens el 

punts anteriors tindran com a destí final el reciclatge. 

 

 

 

 


