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DIJOUS, 23 D’ABRIL DEL 2015

100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

376

11

biblioteques

bibliobusos*
*Tenen parada
a 137 municipis

LLEIDA

39
biblioteques
2 bibliobusos

GIRONA

58
biblioteques

Les biblioteques
en xifres

13.918.716
volums

BARCELONA

228
9 bibliobusos

biblioteques

TARRAGONA

51
biblioteques

Catalunya té 940 municipis

277
municipis amb

415
municipis amb

biblioteca

servei bibliotecari

(91,2% de la població)

(93,6% de la població)

14
Els més prestats el 20
FICCIÓ EN CATALÀ
ch
la Principal / Lluís Lla
*Les dones de
l
xampany / Rafel Nada
*Quan en dèiem
ença / Sílvia Soler
*L’estiu que com
Jaume Cabré
*Jo confesso /

24.818.111
visites presencials

LÀ
NO -FICCIÓ EN CATA
b els dits /
nja
menús per me r am
*Pica-pica: 15
Xabier Mendiola

Toni Monné; fotografia,
la teva
la felicitat: descobreix
*Les ulleres de
reu
Rafael Santand
fortalesa emocional /
at de
na. Intermedi [Certific
*Llengua catala
Comelles
dor
alà B] / Salva
nivell intermedi de cat
s
er i Càller / Marc Plana
Sardenya des de l’Algu

16.352.041
préstecs

*

LÀ
FICCIÓ EN CASTEL
dondo
tormenta / Dolores Re
*Ofrenda a la
per / Isabel Allende
* El juego de Rip
ez Piñol
lona 1714 / Albert Sánch
*Victus. Barce
eñas
tre costuras / María Du
*El tiempo en
ELLÀ
NO -FICCIÓ EN CAST
o

te: una chica de barri
rres
a se rinde /Maruja To

*Diez veces sie

nunc
onda Byrne
El
* secreto / Rh
autoaprendizaje.
2: curso completo de
cés
an
Fr
*
nzado
Nivel intermedio-ava
Gramática básica
tial grammar in use =
sen
Es
*
respuestas /
de la lengua inglesa: con
Raymond Murphy
Font: Dades provisionals del departament de Cultura (2014)

991.631
llibres

100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

117.998.509

247.781

fons sonor

327.010
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del pressupost es van destinar

€

8.228.110 €

pressupost total de la xarxa
de biblioteques públiques (2013)

a l’adquisició de fons el 2013

1.834.500
1.980.549
4.413.061

17.020.625 Generalitat
65.298.891 ajuntaments
35.678.993 diputacions

Generalitat
ajuntaments
diputacions

fons audiovisual

3.860
treballadors

1.512
bibliotecaris
1.534
auxiliars tècnics

814
altres

Font: Enquesta Biennal de Biblioteques de l’INE amb dades del 2012

4.891
ordinadors
d’ús públic

5.675.099
sessions d’internet
65.250
activitats organitzades

340.000

metres quadrats de biblioteques

3.535.043
usuaris

Usuari tipus:
dona d’entre 18 i 24 anys amb
estudis secundaris o cursant
estudis universitaris que viu en
una ciutat d’entre 50.000 i
150.000 habitants
Gràfic: E. Utrilla
Font: Elaboració del Servei de Biblioteques a partir de dades de l’última onada de l’Òmnibus i del CEO

