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1. Anàlisi de l’entorn 

DADES DE LA BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS 

Espai Superfície útil 628m2. 
Personal 1 directora jornada reduïda (25h/setmana) 

3 tècnics auxiliars: 
2 jornada reduïda (25h/setmanals) 
1 jornada completa (37,5 h/setmanals) 

Pla d’ocupació: 
1 auxiliar administrativa (18h 45 minuts/setmana) 

Tardes de dilluns a divendres (no entra en la rotació dels 
dissabtes) 
Inici 11 novembre – finalitza 4 maig 
 

1 auxiliar administrativa (25h/setmanals) 
Tardes de dilluns a divendres (no entra en la rotació dels 
dissabtes) 
Inici 6 març – finalitza 29 maig 

 
* No hi ha previsió de més Plans d’Ocupació durant el 2020 

Fons 33.255 (a data 31/12) 
Ordinador 
d’ús públic 

10 

Horari Horari d’hivern  
Matins: dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13.30 h 
Tardes: De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h 
33 hores de servei a la setmana 
 
Horari d’estiu (del 22 de juny al 12 de setembre) 
Matins: dijous i divendres de 10 a 14 h 
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20.30 
26 hores de servei a la setmana 
 

Mitjana hores 
de servei 

Previsió inicial: 1.501 hores 
Hores d’obertura reals COVID-19: 1.028 

Mitjana dies 
de servei 

Previsió inicial: 274 
Dies d’obertura reals COVID-19: 205 

Dies de 
tancament 

26 dies/any 

Abast de la 
població 
*dades 2018 

56% de població té carnet de biblioteca 
58% són residents al municipi  
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2.  Resum dades 

2.1 PREVISIÓ DADES DE SERVEI:  
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2.2 SERVEI REALMENT OFERT: 
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CONCLUSIONS: 
 

 

 Tot i haver baixat més de la meitat el nombre de visitants presencials a la biblioteca 
degut al tancament i a la crisi del COVID-19 els valors de préstec s’han incrementat 
amb més rapidesa.  
 

 Degut a la crisi del COVID-19 i el tancament de les biblioteques es va disparar el 
préstec virtual. Tot haver retornat els serveis presencials s’ha mantingut en nivells molt 
més alts que anteriorment a la crisi.   
 

 L’increment d’ús dels serveis virtuals van ser afavorits pel treball intern de la seva 
difusió a les xarxes socials de la biblioteca i en la feina que es va a portar a terme 
durant el confinament.  
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3. Horaris i serveis COVID-19: 

 
Data Fase Serveis Horari biblioteca 

25/05/2020 Fase 1 Obertura bústia de retorn 
*Serveis amb cita prèvia 
(recomanació) 

17,5 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16.30 h a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 

28/05/2020 Fase 1 Servei de préstec sense 
accés a la biblioteca 
*Serveis amb cita prèvia 
(recomanació) 

17,5 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16.30 h a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 

02/06/2020 Fase 1 Obertura al públic amb 
servei de préstec, retorn i 
informació bibliogràfica. 
*Serveis amb cita prèvia 
(recomanació) 

17,5 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16.30 h a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 

08/06/2020 Fase 2 - Servei Internet I+ 
- Servei d’impressions 
amb accés al catàleg 
moneder 
- Ús taules i cadires per la 
utilització Wi-Fi amb 
terminals privats.  
- Consulta a sala 
documents exclosos de 
préstec 
*Serveis amb cita prèvia 
(recomanació) 

17,5 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16.30 h a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 

22/06/2020 Fase 3  - Internet I+ 
- Impressions 
-Catàleg/moneder 
- Estudi a sala 
- Wi-Fi amb terminals 
privats 
 
 

19 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 
 

08/07/2020 Inici represa - Internet I+ 
- Impressions 
-Catàleg/moneder 
- Estudi a sala 
- Wi-Fi amb terminals 
privats 
- Accés a la col·lecció 
- Inici Préstec 
Interbibliotecari 
(13/07/2020) 

19 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 h 
Dimarts i divendres de 10 a 13.30 h 
 

14/09/2020 Fase represa - Internet I+ 
- Impressions 
-Catàleg/moneder 
- Estudi a sala 
- Wi-Fi amb terminals 
privats 
- Accés a la col·lecció 
- Préstec Interbibliotecari 
- Obertura de la sala 
infantil 

Horari d’hivern complet 
33 h/setmanals  
Tardes de dilluns a divendres de 16 a 
20.30 h 
Matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10 
a 13.30 h 
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30/10/2020 Retorn a la 
Fase 1 

Obertura al públic amb 
servei de préstec, retorn i 
informació bibliogràfica. 
- Préstec interbibliotecari 
*Serveis amb cita prèvia 
(recomanació) 

19 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h 
Dimarts i dijous de 10 a 13.30 h 

23/11/2020 Represa - Sala d’estudi 
- Internet I+ impressions 
- Accés lliure a la 
col·lecció 
- Sala infantil 
- Préstec i devolució 
- Préstec interbibliotecari 

19 h/setmanals 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h 
Dimarts i dijous de 10 a 13.30 h 

 

4. Estàndards Mapa de Lectura Pública:  

 
Distribució d’espais a les Biblioteques Locals (m2): 
 
 Municipis 10.000 habitants Municipis 20.000 habitants Abrera 12.334 habitants 

Superfície total 1.100 m2 1.600 m2 628 m2 

 
Personal i horaris de les Biblioteques Locals: 
 
 Municipis 10.000 habitants Municipis 20.000 habitants Abrera 12.334 habitants 

Personal total 5-7 7-9 4  

Director bibliotecari 1 1 1 

Bibliotecaris 0-1 1 0 

Tècnics auxiliars 4 4-6 3 

Ajudants de servei 0-1 1  
Hores setmanals de servei 35 35 33 

 
Equipament de les Biblioteques Locals: 
 
 Municipis 10.000 habitants Municipis 20.000 habitants Abrera 12.334 habitants 

Punts públics d’accés 
informàtic 

13 + (10 formació) 23 + (10 formació) 10 (cap formació) 

Punts de lectura 110 140 75 

 
Distribució de Fons a les Biblioteques Locals: 
 
 Municipis 10.000 habitants Municipis 20.000 habitants Abrera 12.334 habitants 

Fons general total 19.500 32.000 24.120 

Fons infantil total 5.500 8.000 9.135 

Fons total 25.000 40.000 33.255 
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4.1 DADES POBLACIONALS: ABRERA 
 

* Dades IDESCAT 
 
Total població (2018)  12.334 habitants 

Sexe (2018)  6.248 homes  
6.086 dones 

Edat (2018) 2.299 menors de 14 anys 
8.199 entre 14 i 64 anys 
1.658 de 65 a 84 anys  
178 majors de 84 

Població per lloc de 
naixement (2018) 

8.404 Catalunya 
2.712 Espanya 
1.128 Estrangers 

Població per nacionalitat 
(2018) 

11.512 espanyola 
815 estrangera 

Coneixement del català 95% de la població entén el català  
*últimes dades any 2011 
 

Distribució de la població 
(2016) 

El gruix de la població és el nucli urbà amb 9.068 
habitants. L’altre percentatge es divideix entre les 
urbanitzacions de Can Vilalba 1.494 habitants, Ca n’Amat 



BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS, ABRERA 

MEMÒRIA 2020 

 

 11 

658 habitants, Les Carpes amb 717 i Santa Maria i Can 
Torres amb 193 habitants. Després hi ha altres zones 
poblades com San Miquel, Can Sucarrats i Can Moragues, 
Polígon de Sant Ermengol, Disseminats Est/oest amb un 
total de 87 habitants.  

Treball (2017) A mitjanes anuals de població aturada en el 2017, hi ha 
604 aturats.  

  
Conclusions de les dades IDESCAT i l’Ajuntament d’Abrera: 

 Població que creix any rere any 

 Percentatge elevat de població jove 

 Percentatge considerable (32%) de persones nascudes fora de Catalunya.  

 Percentatge molt baix (7%) de població estrangera.  

 (Segons estadístiques del 2.011) Gran percentatge de la població entén el Català. 

Encara que ens trobem que un percentatge dels usuaris de la biblioteca no 

l’entén prou com per fer una lectura amb aquesta llengua. 

 Un 26% de la població viu fora del nucli urbà. 
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5. Missió i visió de la Biblioteca d’Abrera 

 

 

Missió de la Biblioteca d’Abrera: 

 
La missió de la Biblioteca Josep Roca i Bros és oferir serveis gratuïts i de lliure accés per 
tal de satisfer les necessitats d’informació general, local i de lleure dels habitants 
d’Abrera. Així com oferir formació, motivar l’autoformació i facilitar l’autoaprenentatge 
al llarg de la vida. La biblioteca també ha d’esdevenir un punt de referència per a la 
població on es fomenti la trobada, la reflexió i la cohesió social. Un organisme en 
constant evolució per tal d’adaptar-se a les diferents iniciatives que es duen a terme en 
el municipi. Un servei públic de qualitat amb atenció individualitzada per tal de garantir 
la satisfacció dels usuaris.  
 
Visió de la Biblioteca d’Abrera: 
 
 
La Biblioteca Josep Roca i Bros volem ser l’agent capdavanter de l’acció cultural del 
municipi i el referent cultural, d’informació i formació garantint serveis de qualitat tant 
pels usuaris com per totes les entitats d’Abrera. 
Volem ser un espai integrador de cultures, un lloc de trobada obert a qualsevol iniciativa 
del municipi, amb ferm compromís d’adaptar-nos als canvis i a la transformació de la 
vila. 
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6. Objectius principals i línies de treball 2020 

 
Tenint en compte les línies estratègiques plantejades al Pla d’Acció 2020, tot seguit 
se’n detallen els objectius i les accions, així com el grau d’assoliment. 
 
Línia estratègica 1: Foment de la lectura 
 
Seguim amb les línies d’actuació per tal de fomentar l’hàbit lector per a totes les 
franges d’edat de la població abrerenca.  
 
Per tal d’introduir aquest hàbit lector les principals línies d’actuació previstes en el 
Pla d’Acció són:  
 

1.1 Clubs de lectura:   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Continuació Club de lectura 
infantil 

Sessions realitzades:  
2 de 7 previstes 

Pressupost municipal destinat: 
289,02€  
(dinamitzadora club) 

Creació del PetitClub de lectura Durant el 2020 no va haver inscrits  
Continuació Club de lectura 
d’adults 

Sessions realitzades: 3 de 6 
previstes 

Pressupost municipal destinat: 
651,69 € 

Creació Club de lectura en veu 
alta 

No es va crear  

 
Anotacions:  
- Totes les sessions realitzades són en format presencial 
- Durant la pandèmia es van intentar mantenir en format digital però els i les 
participants no ho van acceptar.  
 
Noves estratègies creades durant el període de tancament COVID-19 per treballar 
aquesta línia d’actuació:  
 

Activitats virtuals:    

 Grau d’assoliment Indicadors 

Creació del Club de Cinema Sessions realitzades: 3 6 participants 
¿Quin llibre estàs llegint? 
Crida als usuaris per tal de que ens enviessin fotografies 
dels llibres que estaven llegint.  
Els divendres publicàvem vídeo resum 

Vídeos realitzats: 6 60 participants 

¿Com és la teva rosa?  
Activitat de Sant Jordi amb les components del Club de 
Lectura d’Adults 

7 recomanacions 
compartides 

7 participants 

BiblioQuiz 
Joc de preguntes diàries sobre lectures per a públic adult a 
través de les Xarxes Socials que es responien per les 
Stories. 
 

6 setmanes de joc 50 participants 
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¿Qui sap més? 
Joc per a tota la família sobre cultura general 

4 setmanes de joc 24 participants 

 
1.2 Incentivació del préstec:   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Vídeo recomanacions al abril i el 
desembre 

100 % Un alt percentatge dels llibres 
recomanats van sortir en 
préstec. 

Aparadors culturals 2 de 4 Visibilització dels fons 
especials 

Recomanacions Xarxes Socials 156 de 50 previstes Millora en el servei de préstec 
Paneres Culturals Sorteig de les 2 paneres previstes 

al desembre 
Augment d’un 10% del préstec 

 
Noves estratègies creades durant el període de tancament COVID-19 per treballar 
aquesta línia d’actuació:  
 

Activitats virtuals:    

 Grau d’assoliment Indicadors 

Recomanacions Xarxes Socials del portal eBiblo 12 publicacions Augment 
200% del 
préstec virtual 

 
 

1.3 Programar activitats de foment de la lectura per a infants:   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Contes de nadons (0-3) 100 % 
Teníem 3 sessions pensades i es 
van fer les 3.  
Febrer presencial 
Octubre 2 sessions presencials 
mesures COVID.  

38 famílies van gaudir dels 
contes. 

Hora del conte (+3) 75% 
Març: aplaçat 
Novembre: format virtual  
Desembre: presencial dins el 
programa Nadal a Abrera 

Format virtual: 1 família 
Format presencial: 60 
assistents.  

 
 

1.4 Dinamització lectora   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Tallers de creació 75 % 
Taller de lettering no es va arribar a 
fer 
Taller de manualitats de Nadal per 
a infants i adults però virtual 

20 assistents als tallers de 
manualitats de Nadal.  
10 adults 
10 infants. 

Recital poètic Versikàlia 100% 
25 gener 

40 assistents  

Joc del cluedo 100%  
5 febrer 

23 assistents 

Visites d’escriptors No assolit. Finalment es va haver  
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d’anular l’activitat 
6a edició del Concurs Súper 
Lector 

100% assolit.  
Es van fer les lectures de Gener a 
Octubre i el Novembre es va fer la 
cloenda virtual.  

92 inscrits 
68 participants 
201 lectures 
20 participants a la cloenda 
virtual Taller dels enigmes.  
 

Instagram PetitsLlobs 100 % assolit. Es va publicar dos 
setmanes l’any (gener i octubre)  

10 publicacions 

Twitter Comarcal 100 % assolit. Es va publicar tres 
setmanes l’any (gener, maig i 
octubre) 
Les reunions van passar a ser 
virtuals 

29 publicacions 

 
 

1.5 Instagram PetitsLlobs  

 Grau d’assoliment Indicadors 

Instagram PetitsLlobs 100 % assolit. Es va publicar dos 
setmanes l’any (gener i octubre)  

10 publicacions 

 
1.6 Twitter comarcal   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Twitter Comarcal 100 % assolit. Es va publicar tres 
setmanes l’any (gener, maig i 
octubre) 
Les reunions van passar a ser 
virtuals 

29 publicacions 

 
1.7 Sant Jordi 2020   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Stand a la plaça i sorteig paneres 
culturals 

Anul·lat pel confinament provocat 
per la Covid-19 

 

Taller de creació del conte de 
Sant Jordi sense estereotips 

Anul·lat pel confinament provocat 
per la Covid-19 

 

Guies de lectura de 
recomanacions i novetats de 
Sant Jordi 

100 % assolit. Es van fer vídeos 
amb recomanacions a través de les 
xarxes socials. Es va fer difusió de 
tot el material de la Xarxa de 
Biblioteques per Sant Jordi i de 
l’eBiblio.  

Vam dedicar 21 posts en una 
setmana per tractar Sant Jordi.  

 
Activitats virtuals:    

 Grau d’assoliment Indicadors 

Baix Llobregat escriu 
Activitat iniciada per Sant Jordi 2020 de les 
Biblioteques del Baix Llobregat Nord. 
Donar a conèixer els diferents autors locals del Baix 
Llobregat Nord a través d’un canal de Youtube.  

Vídeo realitzat amb 
José Luis Garcia 
Herrera.  

13 
visulitzacions 
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1.8 Guies de lectura de novetats, recomanacions i efemèrides  

 Grau d’assoliment Indicadors 

A les Xarxes Socials 100 % assolit. Hem triplicat el que 
teníem previst.  

72 posts amb bona 
repercussió 

 
1.9 Bibliopiscina  

Cancel·lada per Covid-19  

 
Línia estratègica 2: Donar a conèixer el  fons patrimonial i el seu valor 
 
La voluntat de la col·lecció local és recollir, divulgar i posar a disposició dels usuaris 
informació sobre el passat, present i futur del seu entorn immediat. Aquest 
coneixement del territori desenvolupa un sentit de pertinència a la comunitat alhora 
que  n’afavoreix   la cohesió social. 
 
Actualment a Abrera s’està  duent a terme una sèrie d’intervencions en diversos 
àmbits patrimonials. La biblioteca, en tant que  punt de referència de la població i 
cohesionadora social, ha de jugar un paper important com a difusora d’aquest  
patrimoni. 
 

2.1 Donar visibilitat el fons preservat per la biblioteca   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Exposició de documents 
històrics de la biblioteca durant 
el maig per celebrar l’aniversari 
de la primera biblioteca popular a 
Abrera. 

No es va arribar fer la exposició, 
però es va fer un vídeo amb 
documents antics que es va penjar 
a les xarxes socials.  

222 reproduccions 

Ampliació, donar visibilitat i 
difusió del Fons Local 

S’ha ampliat i millorat el fons de 
col·lecció local, a més s’ha anat 
esmenant durant l’any a les xarxes 
socials. 

No hi ha indicadors fiables 
comparables però hem millorat 
el préstec de la secció.  

 
2.2 Creació activitats vinculades al patrimoni local   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Vinculació amb el projecte Lletra 
a lletra amb l’activitat de l’Escola 
Ernest Lluch. Creació Skyline 
d’Abrera personalitzat.  

Projecte cancel·lat per la Covid-19  

Caminada Jaciment Can Bros Activitat cancel·lada per la Covid-19  

 
Línia estratègica 3: Potenciar l’ús de la col·lecció 

 
Per tal d’atraure als usuaris i la potenciació de l’ús de l’equipament, la col·lecció ha 
de ser cuidada, equilibrada i atractiva.  
 
Per això és fonamental conèixer les novetats, l’interès general dels nostres usuaris i 
veure les possibles mancances del fons per tal de tenir la col·lecció equilibrada.  



BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS, ABRERA 

MEMÒRIA 2020 

 

 17 

 
 

3.1 Fons documental actualitzat de qualitat i d’interès pels 
nostres usuaris  

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Revisió de la col·lecció  Es va aprofitar per fer un bon repàs 
de la col·lecció fent 2.020 baixes. 
Això ens ha permès anar veient les 
mancances per tal de fer una 
renovació de la col·lecció 
equilibrada. 

-246 documents que l’any 
anterior.  
Aquesta dada ens permet fer 
lloc als prestatges.  
Ingressats 1.800 documents.  

Compra de desiderates S’ha anat comprant les desiderates 
fetes pels usuaris. 

31 documents adquirits. 

 
 

3.2 Mostres de llibres   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Mostres mensuals del fons de la 
biblioteca 

Les mostres es van delimitar per tal 
d’ajudar a la neteja dels prestatges 
i complir amb les mesures de 
prevenció i higiene. 

5 mostres entre gener i març 

 

 

Línia estratègica 4: Donar a conèixer l’equipament 
 

 

 

4.1 Altes d’usuaris nous   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Fira de Sant Jordi Cancel·lada  
Bibliopiscina Cancel·lada   

 

4.2 Bona difusió de les activitats   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Mantenir la varietat de difusió: 
Agenda municipal, On anem, 
Montserratí, Espavila, Bulletins 
electrònics, Xarxes Socials, 
Pàgina web de la biblioteca, 
Pàgina web de l’Ajuntament 
d’Abrera, Ràdio Abrera 

Amb l’aturada del servei de 
biblioteca es va deixar d’utilitzar 
aquests mitjans. Conforme es podia 
anar oferint activitats vam tornar a 
utilitzar els mitjans disponibles.  

S’ha deixat d’utilitzar: Agenda 
municipal en paper, 
montserratí, Espavila, Bulletins 
electrònics i Ràdio Abrera. 

Millorar el treball cooperatiu amb 
el servei de Comunicació de 
l’Ajuntament per tal de donar 
més visibilitat a les nostres 
activitats i a la nostra tasca.  

Des de l’inici de la pandèmia hem 
après ha treballar col·laborant en la 
difusió de les notícies i traslladant 
informació per tal d’elaborar 
notícies i fer més difusió de la 
nostra tasca a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

9 publicacions a la pàgina web 
de l’Ajuntament 

Augmentar la presència a Ràdio 
Abrera 

Durant aquest any no ha estat 
possible enfortir la col·laboració 
degut la pandèmia.  
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Línia estratègica 5: Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida 
 

5.1 Utilització dels serveis de biblioteca de manera autònoma   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Accions de formació a diferents 
col·lectius 

Només es va poder oferir aquesta 
formació al Servei Local de Català 

18 alumnes al 27/02/2020 

 

 

 

5.2 Exposicions i mostres pròpies   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Difondre material de 
coneixements de la sala general 

Es va anar fomentant el fons de 
coneixements. 

Increment de préstec en les 
seccions Igualtat, feminismes i 
LGTBIQ+, Col·lecció local, 
Biblioteka.  

 

5.3 Xerrades de diferents temàtiques  

 Grau d’assoliment Indicadors 

Com fer una farmaciola natural Només es va poder fer una en tot 
l’any: el 10/03/2020 

24 assistents 

 

5.4 Presentacions de llibres  

 Grau d’assoliment Indicadors 

Presentació de llibre: El pinzell 
de les ànimes callades de José 
Luis Garcia Herrera 

Amb les limitacions en les activitats 
presencials només es va fer 
aquesta virtualment  

20 visualitzacions en directe 
130 visualitzacions 

 

5.5 Exposicions a la Biblioteca  

 Grau d’assoliment Indicadors 

Exposició Auques de Parcs i 
Biblioteques de Montserrat 

Inici 2 març No hi ha indicadors perquè i va 
haver el confinament. 

Exposició éssers diminuts 8 al 29 de setembre Va agradar molt. La teníem a 
l’entrada de la biblioteca.   

 

Línia estratègica 6: Cooperar en els projectes establerts des de l’Ajuntament 
d’Abrera 
 

6.1 Promoure els nous Centres d’Interès creats com a Projecte 
de Municipi  

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Inauguració del centre d’Interès 
de Feminismes, Igualtat i 
LGTBIQ+ amb el servei de 
l’Ajuntament, tríptics, punt de 
llibres i guies de lectura 

No assolit.  
Estava previst fer-ho al març i no va 
poder ser. Després ja havia perdut 
el sentit 

 

Taller de cuina o pastisseria per 
celebrar la IIIa edició de la Festa 
Gastronòmica dels Porrons a 
Abrera 

No assolit.  
La 3a edició de la Festa 
Gastronòmica dels Porrons 
d’Abrera va ser cancel·lada. 

 

Taller : la ciència és femenina No assolit.  
Cancel·lada per baix quòrum.  

 

Drag Queen Story Hour No assolit.   
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Cancel·lat el Pride en format 
presencial.   

 

6.2 Participació en el Projecte Lletra a lletra fem municipi: 
Llegim el món 

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

 No assolit.  
Projecte cancel·lat.  

 

 

6.3 Projecte Hi havia una vegada...per a infants de P5, 
col·laboració amb els serveis d’Educació i els Centres 
D’Educació Infantil i Primària 

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Escola Ernest Lluch Complet Molt satisfactori per part 
d’alumnat i metres 
52 assistents 

Escola Francesc Plató i Sartí Complet Molt satisfactori per part 
d’alumnat i metres 
50 assistents. 

Escola Josefina Ibañez No assolit. Pendent pel 2021.  

 

6.4 Contes en col·laboració amb altres serveis de l’Ajuntament 
d’Abrera 

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

21 gener. Conte amb el Servei de 
Mediació 

Assolit 24 assistents 

10 i 17 octubre. Taller amb 
col·laboració Serveis Socials, 
Salut  i Salut Mental baix 
Llobregat Nord. 

Assolit. 8 assistents a les 2 sessions.  

 

Línia estratègica 7: Creació de vincles amb els centres educatius del municipi 
 

7.1 Treballar amb els centres educatius del municipi   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Visites programades de les llars 
d’infants 

Van fer 3 visites l’Escola Bressol 
Món Petit entre el febrer i el març 

47 assistents 

Visites programades de les 3 
escoles del municipi 

Escola Ernest Lluch 6è E, 4t E 
Escola Francesc Platón i Sartí 2n, 
4t 
Escola Josefina Ibañez 6è i 2n 

336 assistents 

Projecte Hi havia una 
vegada...per a infants de P5, 
col·laboració amb els serveis 
d’Educació i els Centres 
D’Educació Infantil i Primària 

Escola Ernest Lluch  
Escola Francesc Platón i Sartí 
 

102 assistents  

Maleta viatgeres a les escoles Escola Ernest Lluch 2 maletes viatgeres 
Penjar cartellera de les activitats 
de la biblioteca a tots els centres 
educatius del municipi 

Assolit abans pandèmia COVID-19  

Conèixer i adquirir totes les 
lectures obligatòries 

Assolit  
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Línia estratègica 8: Cooperació en Projectes Comuns amb altres biblioteques de la 
XBM 

 

8.1 Actualitzar contingut a la Biblioteca Virtual   

 Grau d’assoliment Indicadors 

Constantment actualitzada i més 
en època COVID-19 

100% assolit Alt percentatge de visites a la 
biblioteca virtual.  
10.696 visites 

 

8.2 Participar als diferents grups de la Comunitat XBM (Parcs i 
Biblioteques de Montserrat, PetitsLlobs, Gènius, Laboratoris 
de Lectura, Debat a bat i blnXBM)  

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Alta participació en el grups de 
treball 

100 % assoliment del previst. Gran participació amb els 
Projectes del baix Llobregat 
Nord. 

 

8.3 Introduir contingut als diferents Prestatges Virtuals en els 
que participem (Món Laboral, Novel·la i Gènius) 

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Alta participació en els 
Prestatges Virtuals 

100 % assoliment. Més del previst 28 recomanacions i 
publicacions en els diferents 
prestatges.  

 

8.4 Participació activa en el Projecte Parcs i Biblioteques de 
Montserrat 

 

 Grau d’assoliment Indicadors 

Exposició de les aunques 
guanyadores del II Concurs 
d’Auques de Montserrat del 
Porjecte de Parcs i Biblioteques 
de Montserrat en el què ha 
participat la Biblioteca d’Abrera 
l’últim trimestre de l’any 2019.  

100% assolit.  
Projecte amb 42 participants i 3 
guanyadors.  

Alta participació en el Projecte 
a través de l’Escola Ernest 
Lluch. 
 

Exposició de totes les auques 
guanyadores del Porjecte Parcs i 
Biblioteques de Montserrat 

100 % assolit 
Exposició que va començar el 2 de 
març i es trobava repartida per tota 
la biblioteca.  

 

Laboratori de Lectura de la 
muntanya de Montserrat 

No assolit.  
No es va poder programar degut a 
la pandèmia. 

 

Caminada a Montserrat No assolit.  
No es va poder programar degut a 
la pandèmia. 

 

Conte nadons sobre la Muntanya 
de Montserrat 

No assolit.  
No es va poder programar degut a 
la pandèmia. 

 

Exposició fotografies de la 
Muntanya Montserrat 

No assolit.  
No es va poder programar degut a 
la pandèmia. 
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Activitats virtuals:    

8.4 Participació activa en el Projecte Parcs i 
Biblioteques de Montserrat 

Grau d’assoliment Indicadors 

Montserrat des de casa Assolit 32 persones 
van participar 
enviant 
fotografies. 

Exposició Montserrat: Porta del Parc Assolit 112 visites 
Difusió del projecte a través de “Connecti.cat” Entrevista amb la 

Biblioteca de Sant 
Vicenç de Castellet 
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7. Dades econòmiques 
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8. Anàlisis DAFO 

 

Factors externs: OPORTUNITATS Factors externs: AMENACES 

 Bona comunicació entre serveis de 
l’Ajuntament per tal d’oferir activitats 
conjuntes.  

 Tàndem amb el Servei de Comunicació de 
l’Ajuntament per tal de millorar amb la 
difusió d’horaris, serveis i activitats de la 
Biblioteca. 

 Bona sintonia amb les Escoles d’Abrera 

 Equipament que s’ha quedat petit per 
donar resposta a les noves necessitats 
amb que s’enfronten les biblioteques 

 Menys capacitat de fons i ens obliga a fer 
moltes baixes per encabir la col·lecció 
prevista anual.  

 Disminució important de pressupost 
dedicat a activitats. 

 Perduda d’usuaris derivat de la crisi 
COVID-19 

 Prohibició de poder oferir activitats 
durant molts mesos de l’any 2020. 

 Baixa dotació de RRHH 

 Manteniment edifici 

Factors interns: FORTALESES Factors interns: OPORTUNITATS DE 
MILLORA 

 Préstec per document 

 % de la col·lecció que ha sortit en préstec 

 Despesa operativa per visita 

 Despesa operativa per préstec 

 Seguidors a Facebook, Instagram i Twitter 
per cada 1.000 habitants 

 Visites al web per habitant 

 Préstecs per habitant 

 % de visites que fan ús del servei de 
préstec. 

 Superfície útil de servei per cada 1.000 
habitants 

 Creixement de la col·lecció 

 Despesa de manteniment per m2 

 % de població inscrita l’any 2.020 respecte 
el 2.019 

 Hores anuals de formació per treballador 

 Hores de voluntaris per cada 100 hores 
dels treballadors de plantilla 

 Nombre total d’activitats culturals per 
biblioteca 

 % de visites que assisteixen a activitats de 
dinamització cultural  

 % de visites que fan ús del servei de Wi-fi 
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9. Seguiment i avaluació 

 
Els objectius  i accions proposats en aquest Pla d’Acció 2020 s’aniran avaluant a mida que 
es vagin assolint,  tenint en compte l’impacte en els serveis i els usuaris. El grau de 
satisfacció i acompliment s’avaluarà a través de diferents criteris com són el nombre 
d’assistents a les activitats, el nombre de préstecs, el nombre d’activitats etc. 
 
En la redacció de la Memòria Anual de la Biblioteca 2020, es podrà avaluar si les línies 
estratègiques plantejades, els objectius operatius i les accions posposades s’han assolit. 
Aquesta avaluació permetrà  planificar noves accions i prendre decisions operatives. 
 
L’Avaluació també servirà per comunicar els resultats aconseguits amb transparència 
tant als responsables municipals com als usuaris, per justificar l’assignació de recursos i 
per reflexionar sobre el serveis bibliotecaris que ofereix la Biblioteca Josep Roca i Bros. 
 
 
 


