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Biblioteques. Els vuit equipaments de L’Hospitalet han guanyat 5.400 usuaris l’últim any fins arribar als 117.000 inscrits, que poden

motors de
coneixement

La Xarxa de Biblioteques de L’H ha esdevingut una porta oberta al coneixement, a través de
publicacions en paper, suports audiovisuals, connexions a internet, projeccions de cinema, cursos,
presentació de llibres i activitats diverses. En són vuit i cadascuna té un perfil singular
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a Xarxa de Biblioteques
de L’Hospitalet és un
dels serveis millors valorats per la ciutadania.
Així ho referenden tots
els baròmetres. L’últim,
l’Enquesta sobre els barris de L’H,
realitzada aquest estiu i publicada a
l’octubre, mostra que als barris on
hi ha biblioteca, aquest equipament
és un dels principals espais de referència per als veïns, amb un índex de
coneixement que supera el 88%.
Les vuit biblioteques de la ciutat
tenen un total de 117.090 usuaris
inscrits i en l’últim any han guanyat
5.489 socis. Bona part del seu
atractiu respon a l’àmplia varietat
de serveis que ofereixen –Molt més
que llibres, com diu un dels seus
eslògans– i al fet que permet accedir a la cultura en igualtat de condicions a tota la ciutadania, sense

límits per edat, formació, situació
econòmica o discapacitat.
El baròmetre també indica que
el 46% dels veïns del barri on és la
biblioteca la fan servir i, en general,
la puntuació que reben aquests
espais supera el 8 en una escala
del 0 al 10.
Però, què passa als barris on no
hi ha físicament una biblioteca? Segons aquesta enquesta, ni els veïns
de Sanfeliu, ni els de Can Serra ni
els de les Planes, situen una biblioteca com a lloc de referència, mal-

Un exemple és el cas de Gornal i
Granvia Sud, que fan seva la Biblioteca Plaça d’Europa de Santa
Eulàlia, pròxima als dos barris.
En els primers sis mesos
d’aquest any, les biblioteques de
L’Hospitalet han rebut 452.591
visites presencials i han prestat
224.714 documents del seu fons
de 443.050. “Les xifres de visites
presencials es mantenen estables,”
–afirma Anna Riera, cap del Servei
de Biblioteques de l’Ajuntament–
“però s’observa fa uns anys un
augment de les
visites al web on
els usuaris conSón equipaments de referència
sulten els catàals barris, amb un alt nivell de
legs i reserven
coneixement i puntuats 8 sobre 10 els documents.
També és cert
que ara poden endur-se més dograt que la Unesco marca com a
cuments per usuari i per més temps
ràtio ideal disposar d’una biblioteca
i el préstec es pot renovar on
pública a 20 minuts a peu de casa
line”. Des de gener s’han registrat
i els vuit equipaments de L’Hospita52.102 visites al web.
let se sobreposen en moltes zones.

Servei més accessible i inclusiu
Les biblioteques de L’Hospitalet han posat en marxa aquest any
diferents mesures per millorar l’accessibilitat dels seus serveis arran
d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Han instal·lat bucles
magnètics a la Tecla Sala (equip que transforma l’àudio en sons
magnètics que puguin captar els audiòfons, lliure de reverberacions
i soroll ambiental), han editat la Guia de benvinguda amb criteris de
lectura fàcil per fer-la més comprensible i un targetó en braille amb
les dades bàsiques de contacte de les biblioteques.
A més, han elaborat una guia de lectures inclusives per a aquelles
persones que tenen alguna discapacitat, problemes de comprensió
lectora o d’alfabetització, que permet a tothom accedir en igualtat de
condicions a la cultura.
La guia recull els llibres editats amb una mida més gran de lletra
per a persones amb dificultats de visió; audiollibres dramatitzats
per un narrador per a persones cegues o amb dificultats de visió;
llibres electrònics que es poden descarregar per internet i evitar
desplaçaments per a persones amb mobilitat reduïda; llibres de
lectura fàcil per a persones amb dificultats lectores; llibres en
llengua de signes per a tots els infants, que inclouen cançons;
contes en sistema pictogràfic de comunicació; DVD amb subtítols
per a persones sordes, i DVD amb audiodescripció per a persones
cegues. Tots es poden trobar a les Biblioteques de L’Hospitalet i, a
més, la guia recomana editorials que treballen aquests formats.

tecla sala

can sumarro

La instal·lació central que vetlla pels escriptors locals

Un jardí obert a la cultura en ple barri del Centre

És la Biblioteca Central de la
ciutat. A banda dels serveis habituals, disposa de fons especials dedicats als blues, el còmic
i l’art contemporani, a més del
llegat de mossèn Homar. També
impulsa el blog L’Hospitalet escriu i cada dos anys acull la trobada d’escriptors de L’Hospitalet i l’edició de la guia que recull
les seves darreres publicacions.

L’antiga masia va acollir la primera biblioteca de L’H. El seu jardí
s’ha obert a poc a poc a la ciutat
i avui rep actes de tot tipus. El pioner fou la Trobada de cavallers,
dracs i princeses a les Festes de
Primavera. Ara ja són clàssics el
Primavera in Black, el Festival de
Petit Format i molts d’altres. Can
Sumarro té un fons de cinema
espanyol i un altre de ciència.

Santa Eulàlia

La Florida

La poesia com a eix de la lectura i dels sentiments

Aprendre anglès en grups de conversa de totes les edats

La instal·lació disposa dels serveis habituals: sala d’adults,
d’infants i connexió a internet,
i ha especialitzat les seves activitats en la poesia, que pren
embranzida amb la celebració
del Festival Acròbates, i promociona els poetes locals. També
manté el blog El so de la paraula
amb activitats i concursos sobre
poesia.

Parlar-ne és una bona forma de
practicar l’anglès i és un dels eixos de la biblioteca, que manté
grups de conversa per a infants,
joves i adults. A més, convoca
cada any concursos de contes
i punts de llibre, programa projeccions de cinema al Centre
Municipal Ana Díaz Rico i organitza un grup de lectura de
novel·la romàntica.
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n sol·licitar documents en préstec, connectar-se a internet, assistir a cursos, tertúlies, concerts i moltes més activitats

Fons, centre d’interès i activitats
Les biblioteques han confeccionat fons especials dedicats a temàtiques d’interès a la ciutat. Parlem
d’art contemporani, còmic, blues,
cinema espanyol contemporani,

teatre i arts escèniques, gènere
negre i policíac, vida sana i local,
dedicat a L’Hospitalet. També disposen de centres d’interès centrats
en ocupació, educació per a mestres, infància i diversitat funcional,
aprenentatge d’idiomes, ciència de
pel·lícula i primers passos.
I, a banda de llegir i consultar
informació en tot tipus de suport,
les biblioteques de L’Hospitalet
ofereixen una completa agenda
d’activitats culturals gratuïtes de

temàtiques ben diferents —més
de 1.600 des de gener—, que han
atret 30.079 persones. Parlem
d’exposicions, clubs de lectura i de
conversa, concursos, presentació
de llibres, lectura de contes, tallers i cursos, activitats educatives,
projecció de pel·lícules, recitals
poètics, petits concerts i qualsevol
iniciativa que contribueixi a socialitzar la cultura. I n’hi ha per a tots
els gustos. A Bellvitge es llegeixen
contes amb ‘amics peluts’; a Josep

Janés tanquen el dia escoltant
òperes de Giuseppe Verdi; a Plaça
d’Europa els usuaris concursen pel
millor microrelat històric i, a la Bòbila, pel millor microrelat negre; a la
Florida els infants fan contes; a Tecla Sala tenen les últimes novetats
en manga; a Can Sumarro el jardí
ens convida a agradables vetllades,
i a Santa Eulàlia és el paradís de
rapsodes i poetes.
I el futur? Com es veu el futur?.
Respon el regidor de Cultura, David

Quirós: “Les biblioteques han de
ser espais per a la cohesió social,
participar en el desenvolupament
de la comunitat, reinventar-se per
adaptar-se a les necessitats canviants de la ciutadania, ser laboratoris
de creació, no només gestors d’informació, i establir sinergies amb
diferents sectors per augmentar el
seu potencial”. y

i

Més informació:
www.bibliotequeslh.cat

Josep Janés

Plaça d’Europa

Pionera en accessibilitat i inclusió a Collblanc-la Torrassa

Els nadons també són usuaris de la biblioteca

L’equipament va ser finalista del
Premi Biblioteca Pública i Compromís Social 2014 per la seva
tasca a favor de la lectura per a
tothom, amb un centre d’interès
amb materials i activitats relacionats amb la infància i la diversitat funcional i les necessitats
educatives especials. També té
fons especials de teatre i arts
escèniques.

La biblioteca, que comparteix
edifici amb l’escola bressol La
Casa dels Contes, té un fons
especialitzat de materials i activitats per a infants des dels 0
anys. També té la col·lecció de
música independent donada per
Bad Music, guies d’il·lustració i
disseny gràfic i una aula multimèdia. Organitza un concurs de
microrelats de tema històric.

La Bòbila

Bellvitge

El santuari de la novel·la negra i policíaca

De l’hort a la biblioteca, una aposta per la vida sana

El més conegut de la Bòbila és
el seu fons de novel·la negra i
policíaca i el premi L’H Confidencial, al voltant dels quals hi
ha presentació de llibres, fanzins
i revistes. Però aquesta biblioteca ofereix molt més, com un fons
especial per a l’aprenentatge
d’idiomes que compta amb material d’autoaprenentatge i guies
sobre els millors cursos.

La de Bellvitge impulsa el programa De l’hort a la biblioteca,
per ajudar en la creació d’horts
urbans i fomentar la dieta i la
vida sana amb un fons especialitzat. També té un fons de flamenc, un centre de documentació sobre el barri, un centre
d’interès sobre ocupació, una
aula multimèdia, una terrassa de
lliure accés i una sala chill-out.

cedida per la Biblioteca plaça d’Europa

Un altre dels serveis en ascens
és l’ús gratuït d’internet, connexió
wifi i programes informàtics. En
el primer semestre de l’any s’han
registrat 93.508 usos, més de la
meitat dels 161.891 del 2016.

