
                        
 

XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES 

DE SANT LLORENÇ. DADES 2014 
     

  

 La biblioteca pública actualment s’ha convertit en un servei 

públic que garanteix a tots els ciutadans la igualtat 

d’oportunitats en l’accés i en l’ús de les fonts del coneixement i 

de la cultura, facilitant l’exercici de drets fonamentals per a les 

persones i per la convivència democràtica.  

     En el nostre municipi, aquest servei , està format per  tres 

biblioteques, ubicades a cada nucli de població. És un servei 

que està molt integrat dins la dinàmica educativa i cultural del 

municipi. Molts dels usuaris,  ho son de forma habitual i 

constant, utilitzant els serveis que oferim, i altres que ho son de 

forma més puntual,  quan hi ha activitats o actes que son del 

seu gust, el que determina l’ interès dels ciutadans per aquests 

espais culturals. 

   Les biblioteques del municipi de Sant Llorenç(Sant Llorenç, sa 

Coma i son Carrió) han tingut com sempre, una gran activitat 

durant aquest darrer any. De fet podem afirmar ,  després de 

que el Consell hagi publicat les dades anuals de totes les 

biblioteques integrades dins la Xarxa de Biblioteques, que el 

nostre municipi ocupa el 4rt lloc en quant a usuaris i préstecs, 

darrera Biblioteques que pertanyen a municipis amb molts més 

habitants que el nostre:Cultura Artesana(Palma), Manacor i Inca. 

  Els paràmetres estadístics a tenir en compte i que determinen 

el grau d’utilització del servei son: USUARIS, els que fan ús dels 

serveis, els que assisteixen a les diverses activitats organitzades 

des de la biblioteca o que son organitzades per alguna entitat o 

associació i els PRÉSTECS, personals i interbibliotecaris. 

 

 

 

 

 

 

 



USUARIS 

 
USUARIS BIBLIOTEQUES 
Dades obtingudes de manera manual. 

 

INFANTS JOVES ADULTS TOTAL 

10.986 2.576 10.277 23.839 

 

USUARIS BIBLIOTEQUES

10.986 46%

2.576 11%

10.277 43%

INFANTILS JUVENILS ADULTS
 

 

 
   Aquest any 2014 els usuaris han canviat bastant,fins ara els 

usuaris més nombrosos sempre havien estat els infants, però si 

mira’m la gràfica observa’m que el número d’usuaris adults s’ha 

incrementat notablement, apropant-se als infantils. La lectura 

que podem fer és que, aquest sector de població, a poc a poc, 

a través de la difusió i de la informació donada per les 

bibliotecàries, ha vist com les biblioteques son espais a on hi 

poden acudir i utilitzar-ne els seus serveis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

USUARIS ACTIVITATS 
Dades obtingudes de manera manual. 

 

INFANTS JOVES ADULTS TOTAL 

4.425 15 2.245 6685 

 

USUARIS ACTIVITATS

4425 66%15 0%

2245 34%

INFANTILS JUVENILS ADULTS
 

 

 
    La dinamització de les biblioteques, ha estat molt variada, 

des de  activitats per nins, per incentivar-los a la lectura amb 

contacontes i tallers , a  visites escolars per donar-ne a 

conèixer el funcionament , fins a activitats per els més petitons 

de les escoletes municipals perquè comencin a conèixer 

aquests  espais.  

    

   Durant els mesos del curs escolar, d’octubre a maig, tenim un 

concurs mensual, del PERSONATGE MISTERIÓS, cada divendres 

es treu una pista, fins a quatre, i després es fa el sorteig entre 

tots els que han encertat la resposta. 

  

 

 

 

 

 



 

  

   De manera periòdica, a la biblioteca de sa Coma es fa el  

CLUB DE LECTURA PER ADULTS activitat que es va posar en 

marxa fa uns quants anys i que cada any ha anat guanyant més 

usuaris , a la biblioteca de son Carrió, cada dimecres s’habilita 

un racó, a on hi ha la BEBETECA, espai per els més petitons(de 

0 a 3 anys) a on es comparteixen llibres de contes amb els 

pares, i a la biblioteca de Sant Llorenç  es fan tallers per adults, 

conferències, presentacions de llibres, jornades i xerrades de 

temes diversos.  

 

  També s’han de destacar les activitats fetes amb les escoles, 

a principi del curs escolar, des de les biblioteques s’elabora el  

projecte BIBLIOTECA-ESCOLA, a on s’ofereixen una sèrie 

d’activitats adreçades als diferents cicles. Habitualment sempre 

tenen gran acceptació per part de les escoles, i es fan en horari 

escolar. Per primera vegada varem fer a son Carrió  un CLUB 

DE LECTURA PER INFANTS adreçat als alumnes de 5è i 6è, 

activitat per compartir la lectura d’un llibre i posar en comú les 

opinions personals de la lectura. A sa Coma i Sant Llorenç 

varem  optar per un MAIG DE POESIA, amb LECTURA DE 

POEMES AMB VEU ALTA i l’espectacle ESCOLTA, SÓC LA 

POESIA, activitats per aprendre a escoltar i entendre la poesia. 

Varen tenir molta acceptació tant per part de l’alumnat com del 

professorat. 

 

Aquest any 2014 s’han fet un total de 176 activitats, unes 

organitzades per les biblioteques i amb subvencions del  Consell 

i de l’ Ajuntament, i unes altres organitzades per entitats 

culturals del municipi. Hi han  assistit un total de 6.685 usuaris, 

4.425 infants, 15 joves i 2.245 adults.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉSTECS 

 
PRÉSTECS PER TIPUS D’USUARIS  
Dades obtingudes del CABIB(Catàleg Bibliogràfic de les Illes 

Balears) 

 

 

INFANTILS JOVES ADULTS ENTITATS ALTRES TOTAL 

8.177 699 8.432 86 87 17.481 

  

 

PRÉSTECS PER TIPUS D'USUARIS

8177 47%

699 4%

8432 48%

173 1%

INFANTILS JOVES ADULTS ALTRES
 

 
PRÉSTECS PER TIPUS D’EXEMPLAR 
Dades obtingudes del CABIB(Catàleg Bibliogràfic de les Illes 

Balears) 

 
 

LLIBRES AUDIOVISUALS SONORS ELECTRÒ REVISTES ALTRES TOTAL 

12.912 4116 315 56 55 27 17.481 

 
 



PRÉSTECS PER TIPUS D'EXEMPLAR

12.912 73%

4.116 24%
315 2%133 1%

LLIBRES AUDIOVISUALS SONORS ALTRES
 

 

 
PRÉSTECS INTERBIBLIOTECARIS 
Dades obtingudes del CABIB(Catàleg Bibliogràfic de les Illes 

Balears) 

 
 

EFECTUATS REBUTS  TOTAL 

801 604 1.405 

 
 

PRÉSTECS INTERBIBLIOTECARIS

801 57%

604 43%

EFECTUATS REBUTS
 

 



El servei de préstec interbibliotecari, préstecs que feim entre les 

biblioteques de la Xarxa, cada any es va incrementant, de fet 

durant l’any 2014 hem deixat 801 documents i n’ hem rebut 

604. 
 

 

USUARIS INTERNET(PICs)ORDINADORS BIBLIOTECA 
Dades obtingudes de manera manual. 
 

INFANTS JOVES ADULTS TOTAL 

2.592 1.259 2092 5.943 
 

USUARIS ORDINADORS PICs

2.592 44%

1.259 21%

2.092 35%

INFANTILS JUVENILS ADULTS
 

 

   De cada cop més, els usuaris fan ús de les noves 

tecnologies. A les biblioteques municipals disposam 

d’ordinadors públics, 3 a Sant Llorenç, 2 a Son Carrió i 2 a Sa 

Coma, i també de xarxa WI-FI, el que fa que cada vegada més 

gent acudeix amb els seus ordinadors personals. 
 
USUARIS INTERNET WI-FI 
Dades obtingudes de manera manual. 

 

INFANTS JOVES ADULTS TOTAL 

317 876 1.544 2.737 
 
 



USUARIS WI-FI

317 12%

876 32%1.544 56%

INFANTILS JUVENILS ADULTS
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