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La Biblioteca va rebre l’any passat una mitjana de 175 visites
diàries

Dimarts 10 d'abril de 2018

Les activitats de foment de la lectura organitzades pel servei van atraure l’any
passat més de 3.000 assistents

La Biblioteca Municipal Antoni Tort va rebre l’any 2017 un total de 49.214 visites
en 281 dies de servei. Així, la mitjana diària de visites en les 1.936 hores de porta
oberta de l’equipament ha estat de 175 persones. Els usuaris han fet ús del servei de
préstec en 26.002 ocasions (incloent les renovacions). En total s’han prestat 9.957
exemplars (76% són llibres, 18% són vídeos, un 4% CD i audiovisuals i un 2%
altres materials). Pel que fa al servei d’Internet i Ofimàtica, s’han registrat 3.237
usos, mentre que el servei de Wi-Fi s’ha utilitzat en 4.578 ocasions.

L’equipament compta amb 10.257 usuaris inscrits, dels quals 3.237 són actius, és a
dir, que han utilitzat alguns dels seus serveis.

D’altra banda, més de 3.000 persones van participar l’any passat en alguna de les 88
activitats de dinamització cultural i foment de la lectura organitzades per la
Biblioteca Antoni Tort. D’aquestes, destaquen les 2.500 que van assistir a activitats
que no requereixen inscripció, com l’Hora del Conte, Once Upon a Time (hora
conte infantil en anglès) o les lectures dramatitzades amb l’Esbart Teatral,
presentacions de llibres, i les activitats que es fan en col·laboració amb la Ludoteca
(Racó de 0 a 3 anys i L’Hora del Pati).

Pel que fa a les activitats que requereixen inscripció, la Biblioteca va organitzar el
2017 21 sessions dels quatre clubs de lectura de què disposa, amb un total de 278
assistents acumulats. Es tracta del Club de Lectura de Novel·la “Les Invasions
Subtils” (conduït per Joana Zoyo), el Club de Lectura de Poesia “En To Poètic”
(conduït per Eulàlia Sagrera), el Club de Lectura de Viatges “Viatjar ben
acompanyat” (conduït per Joan Vilardebò) i el Club de Lectura de Novel·la en
Anglès “Read & Chat” (conduït per Nick Bedson).

A més, l’any 2017 es van oferir 12 visites guiades als centres educatius a través de
la Guia Didàctica de l’Ajuntament, a les quals van assistir pràcticament 300
escolars.

A tot això, cal afegir que la Biblioteca ha dut a terme un total de 51 exposicions,
algunes de producció pròpia per destacar seleccions de fons i d’altres en
col·laboració en campanyes de salut, benestar social o igualtat.
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