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1. LA BIBLIOTECA LAMBERT MATA DE RIPOLL.  

 

La Biblioteca Lambert Mata està situada a Ripoll, capital de la comarca del Ripollès, 

una vila que actualment té 10.632 habitants. És la biblioteca central comarcal i dóna 

suport a la resta de biblioteques de la comarca.  

Té una superfície útil de 1.830 metres quadrats i 3.958 metres lineals de prestatgeries. 

Valormbre de Superf útioTRANQUIL.LAl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comarca del Ripollès té biblioteques a Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol 

Ribes de Freser i Camprodon.  

Entre totes les biblioteques de la comarca hi ha una mitjana de 4,35 documents per 

habitant, quan la mitjana global és de 1,97. És un bon nombre comparant-lo amb 

d’altres comarques. 

 

2.  HORES D’OBERTURA 

 

La biblioteca obre 35 hores i mitja la setmana, de dilluns a dissabte (abans de la 

pandèmia) i de dilluns a divendres, des del 26 de maig. La biblioteca ha obert aquest 

2020,  193 dies degut a la COVID 19. L’any passat (2019) es va obrir 279 dies.  En 

total, enguany, hem obert 86 dies menys. 

El dia 13 de març, vam haver de tancar la biblioteca i no es va tornar a obrir fins el 26 

de maig.  

 

EQUIPAMENT VALOR 

 

Superfície útil total 

(metres quadrats) 

 

 

 

1.830 

 

Metres lineals de prestatges total 

 

 

3.958 
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 Valor 

Hores setmanals d’obertura al públic 35,50 

Dies d’obertura al públic 193 

 

 

3. LA BIBLIOTECA  EN TEMPS DE PANDÈMIA 

 

El 2020 ha estat un any atípic, degut a la pandèmia mundial que patim. 

-13 de març de 2020: Tanca la biblioteca i es treballa des de casa, ens reinventem. 

Intentem promocionar l’E-Biblio, la plataforma de préstec de llibres digitals, compartim 

recomanacions de lectures a les xarxes socials, mantenim reunions virtuals, 

reprogramem activitats, intentem fer un Sant Jordi virtual, recomanant novetats a TVR i 

a les xarxes i penjant vídeos dels autors locals que han publicat obra l’últim any. 

-28 d’abril de 2020: S’anuncia un pla de desescalada i tornada a la “nova normalitat”, 

comencem a mirar protocols, reorganitzar equips, modificar espais i elaborem un “Pla 

de desescalada”. 

-26 de maig de 2020: Reobrim la biblioteca amb moltes limitacions, només podem 

oferir servei de préstec amb cita prèvia i devolucions de documents. (Fase 1, del Pla de 

desescalada, que adjuntem al final de la memòria) 

-1 de juny de 2020: Ampliem serveis: Utilització dels ordinadors i sala de consulta amb 

cita prèvia, màxim una hora per persona.  (Fase 2. Del Pla de desescalada) 

-15 de juny de 2020: Entrem a la Fase 3, del Pla de desescalada. Encara no es pot 

accedir a la col·lecció, però es pot utilitzar la sala d’actes com a sala d’estudi, durant un 

màxim de dues hores per persona, també els ordinadors durant un màxim d’una hora/dia 

i usuari. 

-25 de juny de 2020: Es reprèn el servei de préstec interbibliotecari. 

-7 de juliol de 2020: Ja no cal cita prèvia, obrim bústia de retorn, obrim la sala d’estudi 

i l’accés als documents, amb limitacions ( els llibres consultats s’han de deixar en 

caixes, dins la biblioteca, han de passar una quarantena de 48 hores), els llibres que es 

retornen també. 

-Setembre 2020: Comencem a fer activitats presencials amb aforament limitat. 

-30 d’octubre de 2020:  Empitjoren les dades epidemiològiques, tornem enrere, només 

podem oferir el servei de préstec i devolució de documents. 
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-6 de novembre: Comencem a preparar lots sorpresa, ja que els usuaris no poden 

accedir a la col·lecció. 

-23 de novembre: Ens és permès obrir la zona d’estudi, l’accés als ordinadors, l’accés a 

la col·lecció ( deixant els documents que es manipulin en caixes). Aforament limitat al 

50%. 

-23 de desembre de 2020: Hi ha un confinament comarcal, a les comarques de la 

Cerdanya i Ripollès. Només podem oferir el servei de préstec i devolució de documents, 

sense accés a la sala ni a la col·lecció. 

 

4. RESUM COMPARATIU DE DADES 2019- 2020 

 

 
 

 



 6 

5. NOVES ADQUISICIONS 

 

Tot i la pandèmia, hem seguit comprant, ajudant al món editorial. El 2020 la biblioteca 

ha ampliat el seu fons amb 2.521 llibres, 29 documents sonors, 132 audiovisuals. Hem 

adquirit molts menys documents sonors i audiovisuals, hem detectat que la demanda 

d’aquest tipus de material, va de baixa, degut a que la gent té accés a plataformes de 

descàrrega com Spotify i Netflix. 

Actualment la biblioteca forma part d’un grup de treball que vol estudiar el paper de  la 

música a les biblioteques. 

 

 Noves adquisicions 2019 Noves adquisicions 2020 

Llibres i fullets 3.729 2.521 

Documents sonors 44 29 

Audiovisuals 348 132 

 

 Total de fons 

2019 

Total de fons 

2020 

Total 75.668 77.257 

Llibres i fullets 62.487 63.992 

Documents sonors 3.452 3.473 

Audiovisuals 7.594 7.855 

    

 

6. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

El 2020 hem baixat en els títols i el nombre d’adquisicions de revistes, la biblioteca està 

subscrita a dos setmanaris “El Ripollès”, “El 9 Nou” i  vuit diaris “El Periódico”, “El 

Punt Avui”, l’”Ara”, “la Vanguardia”, l’”Sport” i el “Mundo deportivo”, “El Diari de 

Girona”  i  “L’Expansión”.   

 

Tot i que d’ençà que es va tancar la biblioteca per COVID, no és permesa la consulta de 

diaris. Els usuaris hi poden accedir, en format digital,  a través de BiblioDigital. 

 

 2019 2020 
Publ. Periòdiques (títols) 

 

115 54 
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7. USUARIS 

La biblioteca disposa d’un comptador de persones aquest 2020 s’han registrat 35.521 

usuaris, el 2019, se’n van registrar 82.470. La mitjana diària d’usuaris de 2020, és de 

184 persones / dia, l’any passat la mitjana va ser de 296  persones/dia. 

Això és degut a la pandèmia, la major part de l’any, no hem pogut realitzar activitats. 

I en molts moments, només hem pogut oferir el servei de préstec i devolucions de 

documents. 

 

Usuaris per mesos 2019 2020 
Gener 7.900 7.948 
Febrer 7.157 7.691 
Març 7.734 2.837 
Abril 6.659 0 
Maig 7.455 201 (vam obrir el 26/5) 
Juny 5.546 1.665 
Juliol 5.528 2.149 
Agost 4.467 2.223 

Setembre 6.514 2.563 
Octubre 7.585 3.379 

Novembre 6.868 2.339 
Desembre 6.430 2.453 

 

A través de la taula observem que després del confinament. Hi ha hagut una davallada 

important d’usuaris. Degut a la por i a les restriccions per la COVID.  
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8. CARNETS  DE LA BIBLIOTECA 

En total el 2020, hem fet 162 nous carnets, el 2019 en vam fer 282. Actualment tenim 

un total de 7.719 carnets, 6.006 carnets d’adults, 1.614 d’infants i 84 carnets a 

diferents classes d’escoles i instituts de la comarca. 

 Total 2018 Total 2019 Total 2020 

Carnets total 7.274 7.562 7.625 

Carnets infants total 1.166 1.229 1.614 

Carnets (0-2 anys) 14 14 7 

Carnets (3-11 anys) 1.152 1.215 1.028 

Carnets (12-17 anys) 460 487 579 

Carnets adults total 5.551 5.746 6.006 

Carnets (18-29 anys) 698 726 775 

Carnets (30-64 anys) 4.462 4.624 4.751 

Carnets (+65 anys) 391 396 480 

Carnets entitats 

educació 

83 86 84 

 

9. TRANSACCIONS DE PRÉSTEC 

 

El 2020 hem realitzat 22.262 transaccions de préstec, però si ho dividim pels dies que 

hem obert, surt una mitjana de 115 documents prestats, per dia. L’any passat ( el 2019), 

vam tenir una mitjana de 129 préstecs al dia. Aquí, cal afegir els documents que s’han 

deixat a través de la plataforma BiblioDigital. 

 Préstecs 

2018 

Préstecs 

2019 

Préstecs 

2020 

 Transaccions de préstec  total 35.846 36.063 22.262 

 Usuaris de préstec  persones total 31.609 31.719 

 

20.747 

 Usuaris de préstec joves (12-17 anys) 1.049 1.149 991 

 Usuaris de préstec infants total 5.721 4.792 2.623 

 Usuaris de préstec adults total 24.070 25.064 16.430 

 Usuaris de préstec entitats total 4.237 4.344 1.515 

 Usuaris de préstec centres educatius 3.922 3.812 1.253 
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10. DOCUMENTS PRESTATS 

A causa de la pandèmia hem deixat menys llibres i revistes. Tot i que les dades no són 

del tot negatives, hem tingut molt temps la biblioteca tancada o només oferint el servei 

de préstec. Hi ha molta gent que ha començat a llegir degut al confinament. 

 Préstecs 

2018 

Préstecs 

2019 

Préstecs 

2020 

   Documents prestats total 35.846 36.063 22.262 

   Documents prestats llibres i fullets 23.666 25.295 16.912 

   Documents prestats publicacions   

   periòdiques 

1.360 1.393 688 

   Documents prestats sonors 945 780 403 

   Documents prestats audiovisuals 9.541 8.183 4.087 

   Documents prestats electrònics 41 23 17 

 

11. ELS DOCUMENTS MÉS PRESTATS 

Els documents més prestats el 2020, han estat: 
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12.PRÉSTECS A D’ALTRES BIBLIOTEQUES 

 

El 2020 hem deixat 1.299 documents del nostre fons, a d’altres biblioteques de 

Catalunya, i n’hem demanat 1.083. El servei de préstec entre biblioteques, és un servei 

molt utilitzat i que permet aconseguir llibres que no tenim en el nostre fons. És gratuït 

per l’usuari i està molt ben valorat. 

 Total 

2018 

Total 

2019 

Total 

2020 

  

 Documents servits a d’altres biblioteques total 

1.386 1.587 1.299 

  

 Documents rebuts des d'altres biblioteques total 

1.264 1.565 1.083 

 

13.PRÉSTECS A TRAVÉS DEL SERVEI  BIBLIODIGITAL ( LLIBRE 

DIGITAL) 

 

El 2019 vam deixar 211 documents a través del nou servei de préstec de llibre digital 

BiblioDigital, enguany n’hem deixat 1.282 i hi ha hagut 69 altes d’usuaris. La pandèmia 

i el confinament ha forçat a molts lectors a utilitzar les plataformes de llibres digitals .  

ANY Altes d'usuaris 

durant el període 

Usuaris amb activitat 

(no repetits) 

Préstecs 

primaris 
Préstecs totals 

2019 12 24 204 211 

2020 69 81 1.224 1.282 

 

14.CONSULTES AL BLOG, WEB I FACEBOOK 

 

Pel que fa als recursos en línia, que ofereix la biblioteca, han baixat  les consultes a la 

web, tot i haver-la creada nova. La gent segueix més la biblioteca per les xarxes socials. 

 2018 2019 2020 

   Visites en línia total 6.494 7.076 5.086 

  Visites a webs de la pròpia biblioteca 5.061 5.897 4.015 

  Visites a altres recursos en línia de la pròpia 

biblioteca 

1.311 1.104 1.071 
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15.USUARIS D’INTERNET 

 

Els usuaris d’internet en els equips de la biblioteca, ha baixat força, la biblioteca ha estat 

tancada i l’accés a aquest servei, moltes temporades, també. Per altra banda, cada cop és 

més la gent que té internet a la llar.  

 

 2018 2019 2020 

  Usuaris d'internet i ofimàtica no 

  

6.215 5.216 2.154 
  Usuaris d'internet i ofimàtica no 

  

 

330 465 310 
  Usuaris d'internet i ofimàtica no 

  

 

5.885 4.750 1.840 
 

 

16. USUARIS QUE UTILITZEN EL WIFI DE LA BIBLIOTECA 

 

El nombre d’usuaris que utilitzen el wifi de la biblioteca, ha baixat força. Però aquest 

any és força atípic i amb la pandèmia, molta gent ha intentat buscar maneres d’estar 

connectat des de casa. També, l’accés a la biblioteca ha estat restringit, algunes 

temporades en que les condicions epidemiològiques eren més dolentes i moltes vegades 

l’usuari és forani. Degut a les restriccions i tancaments perimetrals, no hi ha masses 

usuaris de segones residències, turistes, etc. 

 

 

 

 

 

17. CONSULTES FONS ANTIC 

 

Uns 1.700 títols de llibres del fons antic s.XV-XVIII, ja es poden consultar a través del 

repositori de la Diputació de Girona  

http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/llibres , això fa que moltes 

consultes es puguin fer on-line i no calgui desplaçar-se a la biblioteca. De moment no 

podem comptabilitzar les visites al Fons Lambert Mata dins el repositori de la Diputació 

de Girona. Per tant només comptabilitzem les fetes directament a la biblioteca. 

 2018 2019 2020 
Espai wifi 1.317 1.377 658 

http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/llibres
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2018: 32 consultes físiques o via correu electrònic 

2019: 26 consultes físiques o via correu electrònic 

2020: 13 consultes físiques o via correu electrònic 

 

63 Gat la mestressa industriosa Joan Gatell i Folch 1883 

Fons Mata 849.9-2"18" 

Feb 

La gent de montanya. Novelas de costums 

catalanas Vicents de Febrer 1886 

FONS MATA 

946.71"18" JMC 

Breve reseña de los sucesos de abril y mayo 

de 1837 en Reus y Barcelona J.M.C 1839 

Fons Mata 849,9-1"18" 

Rou 

Catalanes. Catalanades (parlar 

rossellonés) Frances Rous 1873 

Fons Mata 849.9-3"19" 

CAS El metge carboner Esteve Casaponce 1914 

FONS MATA 860-

82"14"Mon 

Obras en prosa y verso castellano y catalán : 

escritas en la época de D. Juan II de Aragón 

Francesc Moner i de 

Barutell 1871 

Manuscrit 21_05 

Llibre d'investigacions de tresors (f. 165-

173v; acèfal i incomplet)  Bartumeu de Tresbéns 14-- 

        

Fons Mata 147 

Com per ordinacio deles Corts generals del 

Principat de Cathalunya/ usatges de 

Barcelona   1495 

Fons Mata 849.9-

1"18"(082.2) 

Certamen Humorístich-Literari de la Societat 

l'Aranya : celebrat en lo Teatro de Novetats 

de Barcelona   1878 

Fons Mata 849,9-

1"18/19" MAT Lo reliquiari Francesc Matheu [1878] 

Fons Mata 521 Sau nociones de astronomia Miguel Saurina 1892 

Fons Mata  R.1625 Officium Iglesia Catòlica 1762 

Fons Mata 398 Leg Légendes du Roussillon   1899 
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18. LLIBRES DIGITALITZATS 

 

En total el 2020 s’han digitalitzat 7.434 pàgines de llibres del fons antic de la biblioteca.  

La digitalització d’aquests llibres ha anat a càrrec del Servei de Biblioteques de la 

Diputació de Girona. Són els llibres que estaven previstos pel 2019. 

Topogràfic Títol ANY Pàgines
FONS MATA 47 Historia imperial y cesarea 1547 844
FONS MATA 48 Espejo de la vida humana 1590 222
FONS MATA 49 Hystoria de la guerra y presa de Africa 1552 248
FONS MATA 50 Loores del dignissimo lugar de Caluario 1551 646
FONS MATA 51 Libro de agricultura : que es dela labrança y criança y de     1563 450
FONS MATA 485 [Libro de los Engaños]   1700 176
FONS MATA 1568 Dictionnaire historique-portatif : contenant l'histoire de                                                     1758 671
FONS MATA 1569 Dictionnaire historique-portatif : contenant l'histoire de                                                     1758 704
FONS MATA 1584 [El Pro]motor [de la salu]d de los hombres [sin di]spend                                                1753 84
FONS MATA 1588 Respuesta a la primera pieza que publicó contra la inocu                                                1777 108
FONS MATA 1590 Memoria o breve descripcion de las aguas minerales de                                                   1791 40
FONS MATA 1591 Memoria ô breve descripcion de las aguas minerales de                         1787 28
FONS MATA 1595 Discurso medico-practico sobre el modo de socorrer y re                                             1775 56
FONS MATA 1608 Summa sacrae theologiae : in qua quicquid in vtroque Te                                         1562 570
FONS MATA 1609 Summa sacrae theologiae : in qua quicquid in vtroque Te                                         1562 758
FONS MATA 1610 Summa sacrae theologiae : in qua quicquid in vtroque Te                                         1562 800
FONS MATA 1611 Summa sacrae theologiae : in qua quicquid in vtroque Te                                         1562 650
FONS MATA 1641 [Doctoris Simonis Vaz Barbosae ... Principia & loca 1630 350
FONS MATA 1653 Quaestio medica an verae phtisi pulmonari ultimum 1748 29  
 

19. ACTIVITATS 

 

Vam començar l’any, amb les activitats que programem anualment i que ja tenim com a 

activitats fixes, de la biblioteca. 

Una exposició mensual a la Sala Josep Maria Anglada, 3 clubs de lectura (un d’adults, 

un de +10 anys i un de +14 anys), el “Parlem de cinema”, que es realitza cada mes, el 

“Parlem d’història local”, i les dues hores del conte mensuals, que realitzem al llarg de 

l’any. Periòdicament, tenim visites escolars, recitals de poesia, tallers, presentacions de 

llibres...Cada mes creem el butlletí “Amb els 5 sentits” que inclou totes les novetats i 

activitats del mes. També mensualment tenim una racó amb recomanacions de llibres 

anomenat “La Biblioteca recomana” i “Món actual”.  Alhora la biblioteca forma part 

del Grup CLER, un grup especialitzat en literatura infantil i juvenil que treu 3 guies de 

recomanacions anuals. 

Totes aquestes activitats es van haver de posposar o reinventar. 
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GENER 2020 

 

- Dijous 9 de gener a les 7 de la tarda “Parlem de cinema”, comentari col·loqui 

de la pel·lícula “Network: un mundo implacable”, a càrrec de Ramon  Musach. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Divendres 10 de gener a les 7 de la tarda, “Volen ocells a Ripoll” espectacle 

poètic amb textos de Roser Iborra i Joan Iborra , rapsodes Roser Iborra, Joan 

Iborra i Carme Brugarola. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 

Mata. 

- Dissabte 11 de gener a les 6 de la tarda,  inauguració de l’exposició i 

presentació del còmic Trabucaires versus zombis de Rotxi (Jordi Roura). 

Organitza: Rotxi, col·labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dijous 16 de gener a les 17:30 h. hora del conte, a càrrec de “Gra de Sorra”. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Divendres 17 de gener a les 7 de la tarda, “veus contra el silenci” recital de 

poesia escrita per 12 dones, a càrrec de Ramon Alabau. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dissabte 18 de gener a les 12 h.  club de lectura d’adults, comentari col.loqui 

del llibre Aquest deu ser el lloc de Maggie O’Farrell a càrrec de Ramon Alabau. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Divendres 24 de gener  a les 7 de la tarda, club de lectura juvenil +14  “L’alè 

del Drac” de Maite Carranza, comentari col·loqui a càrrec de Montse Maestre. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dijous 30 de gener hora del conte a càrrec de Carme Brugarola. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Divendres 31 de gener a les 6 de la tarda, presentació del llibre  Invitació a 

l'Economia Solidària, de Jordi Estivill. Organitza: XES i Pol·len.  Col·labora: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
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FEBRER 2020  

 

- Dissabte 1 de febrer 12 migdia inauguració  de l’exposició de pintures 

“Retrobament” de Núria Dou. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 

Lambert Mata. 

 

 
 

- Dimecres 5 de febrer a les 17:30 h. club de lectura +10, a càrrec de Montse 

Maestre, comentarem el llibre La platja dels inútils d’Oriol Canosa. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll I Biblioteca Lambert Mata. 

 

 

 



 16 

- Divendres 7 de febrer a les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició “Escultures 

de la natura” d’Evelí Adam, al vestíbul de la biblioteca. Organitza: Evelí Adam. 

Col·labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

 

 

- Dijous 13 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda hora del conte en anglès, a càrrec de 

Clàudia Sala. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dijous 13 de febrer a les 7 de la tarda Parlem de cinema, comentari col·loqui de 

la pel·lícula “Un lugar en el mundo” de A. Aristarain, a càrrec de Ramon  

Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dimecres 19 de febrer a les 6 de la tarda xerrada Altes Capacitats 

- Dijous 27 de febrer a les 6 de la tarda, activitat per a públic familiar  “Diu que 

diuen...”  recull de contes de  Miquel-Lluís Muntané, a càrrec de Gemma 

Arimany i Carme Brugarola. 
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- Divendres 28 de febrer a les 7 de la tarda, presentació del llibre  Variacions 

amb repetició d’Armand Escandell, presentació a càrrec de Ramon Alabau. 

Organitza: Neòpatria. Col·labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 

Mata. 

 

MARÇ 2020 

 

- Dimecres 4 de març a les 17:30 h. club de lectura +10, comentari col·loqui del 

llibre Kambirí de Lluís Prats, a càrrec de Montse Maestre. Organitza: Ajuntament de 

Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Dijous 5 de març a les 7 de la tarda parlem de cinema, comentari col·loqui de la 

pel·lícula Custodia compartida  de Xavier Legrand, a càrrec de Ramon Musach. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

- Divendres 6 de març a les 7 de la tarda inauguració de l’exposició “Emocions 

trobades” de Miquel Pratdesaba. Organitza: Miquel Pratdesaba, col·labora: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

 

El 13 de març es va tancar la biblioteca (segons la resolució SLT/720/2020 de 13 de 

març) i no es va tornar a obrir fins al 26 de maig. Durant aquest temps confinats a casa, 

el personal de la biblioteca va fer les següents tasques: 
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20.TASQUES DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA LAMBERT MATA, 

DURANT EL CONFINAMENT 

 

-Vam començar, fent difusió del servei de préstec de llibres electrònics de les 

biblioteques, Ebiblio, ara BiblioDigital i de tots els serveis en línia que oferíem les 

biblioteques. 

-Vam donar  d’alta a usuaris per poder accedir a l’Ebiblio i vam resoldre dubtes 

sobre la plataforma. 

-Vam atendre les consultes telefòniques  i  les consultes fetes a través del correu 

electrònic  de la biblioteca. 

-Vam fer difusió i seguiment del concurs “llegir té premi”, per a nois i noies de 8 a 

16 anys, i vam aconseguir que una usuària del club de lectura juvenil, fos la guanyadora 

de la seva categoria. Al juliol li vam poder donar el premi, a la biblioteca. L’acte que 

s’havia de fer a la Generalitat, no es va poder realitzar. 

 
 



 19 

-Vam fer la selecció i la compra en línia de llibres en català, per un valor de 6.000 

euros. 

-Vam consultar webs, blocs i catàlegs d’editorials, per fer llistats de llibres per 

adquirir: novetats, llibres recomanats, llibres de matèries que tenim obsoletes, etc. 

-Vam llegir novetats i  vam fer  vídeos de recomanacions de llibres. Vam penjar, cada 

dia unes quantes recomanacions durant  la setmana de Sant Jordi. 

-Vam parlar de llibres per TVR, la setmana de Sant Jordi. 

-Vam buscar els llibres publicats per autors de Ripoll, l’últim any.  Vam contactar amb 

ells  per fer uns vídeos de recomanacions dels seus llibres, que vam penjar al nou canal 

de youtube de Ripoll Cultura. (Sant Jordi) 

-Vam penjar cada dia un post a les xarxes socials. 

-Vam anar actualitzant i afegint contingut a la nova  web, que vam estrenar just 

abans del confinament. 

-Vam anar penjant a la pàgina web, les notícies relacionades amb el Ripollès, que 

anaven sortint a la premsa. 

-Vam elaborar unes seccions, per cada dia de la setmana,  per penjar a les xarxes 

socials i després a la web: 

• Dilluns: “Curiositats ripolleses” (vídeo d’un minut, parlant d’un fet 

curiós de la història de Ripoll) 

• Dimarts: “Món actual” (recomanacions de llibres que parlen de temes 

d’actualitat), i “La biblioteca recomana” (recomanacions d’obres literàries o 

autors). 

• Dimecres: “Històries en vinyetes”, recomanacions de còmics que 

parlen de temes concrets. 

• Dijous: “Joietes il•lustrades”, donar a conèixer autors d’àlbums 

il•lustrats, i petites joies  del  llibre-art. 

• Divendres: “Un passeig per la poesia”, donar a conèixer poemes,  

autors, llibres de poesia, etc. 

 

-Vam crear un apartat de “Cultura confinada” a la web de la biblioteca i hi vam penjar 

guies de lectura i vídeos de recomanacions. 

-Vam donar a conèixer els  clubs de lectura virtuals, que s’oferien a través de Tellfy. 

-Vam fer vídeos de les dues exposicions que hi havia en aquells moments a la biblioteca 

i  en vam fer difusió  a través de les xarxes socials i la web. 
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-Vam fer el butlletí de la biblioteca “Amb els 5 sentits” especial  confinament, amb 

informació sobre la biblioteca a les xarxes i enllaços a recursos web, conta-contes, etc. 

-Vam preparar amb el grup de lectures recomanables per a infants i joves de les 

biblioteques de la província de Girona (grup CLER) una guia de lectures per a un estiu 

confinat. 

-Vam tenir reunions telemàtiques amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de 

Girona, el Servei de Biblioteques de la Generalitat, l’Ajuntament de Ripoll, el Grup 

CLER (de literatura infanti i juvenil) i  també entre nosaltres, el personal de la 

biblioteca. 

-Els últims dies vam estar estudiant protocols de desconfinament, normatives  i  vam 

elaborar un protocol per adaptar la biblioteca a les diferents fases de reobertura. 

-L’última setmana vam recollir comandes-peticions  dels usuaris , i les vam anar 

preparant per tenir-les  a punt de cara a la reobertura. 

-Els últims dies vam anar adaptant l’espai de la biblioteca a la nova situació, seguint la 

normativa per a cada fase del desconfinament. 

-Durant el confinament vam anar una persona, un dia a la setmana, a la biblioteca i vam 

folrar i etiquetar llibres que havien quedat en procés per poder-los  posar a disposició de 

l’usuari al reobrir . 

Els mesos de juny, juliol i agost, no vam realitzar activitats. Vam començar les 

activitats el mes de setembre amb restriccions d’aforament i amb inscripció prèvia. 

SETEMBRE 

-De l’1 al 30 de setembre a la Sala Josep Maria Anglada, en horaris de biblioteca 

“Retalls”, exposició de collage de Manel Grau. Organitza: Manel Grau. Col·labora: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

-Dijous 3 de setembre a les 7 de la tarda, a la Sala Josep Maria Anglada de la biblioteca 

Lambert Mata, parlem de cinema a càrrec de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de 

Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

-Dimarts 15 de setembre a les 7 de la tarda, parlem d'història local “Epidèmies a 

Ripoll”  a càrrec d'Agustí Dalmau i Font. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 

Lambert Mata.  
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 -Dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda, parlem d'història local “Epidèmies a Ripoll” 

 a càrrec d'Agustí Dalmau. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

-Setmana del còmic a la biblioteca, del 21 al 25 de setembre. Organitza: Diputació de 

Girona, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

  -Divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda “Club de lectura juvenil +14”, comentari 

col·loqui de Tina Frankens de Bel Olid, condueix l’acte  Montse Maestre. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
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-Dissabte 26 de setembre a les 12 del migdia, a la Sala Josep Maria Anglada de la 

biblioteca Lambert Mata, club de lectura d'adults, a càrrec de Ramon Alabau. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

OCTUBRE 

-Durant tot el mes d’octubre, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert 

Mata, exposició “In sha’allah”,  fotografies de Joan Díez. En horaris de biblioteca. 

Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

-Divendres 2 d'octubre a les 19:00 a la Sala Josep Maria Anglada de la biblioteca 

Lambert Mata, xerrada El valor de la tradició davant la contemporaneïtat, amb Najat El 

Hachmi (autora) i Pilar Arlándiz (psicòloga). Organitza: BBVA . Col·labora: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

 

-Dilluns 5 d’octubre a les 17:30, club de lectura infantil +10, comentari col·loqui del 

llibre Cors de gofra de Maria Parr, condueix l’acte Montse Maestre. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

-Dimarts 6 d’octubre a les 17:00, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 

Lambert Mata, xerrada organitzada per la Fundació MAP, " Prestacions Econòmiques 

vinculades a la discapacitat" a càrrec de l'Elsa Salgado. Organitza: Fundació  MAP. 

-Dimecres 7, 14 i 21 d'octubre, taller de creació de videojocs amb Bloxels, per a nenes i 

nens de 9 a 12 anys. Organitza: Diputació de Girona, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 

Lambert Mata.  
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-Dijous 8 d'octubre a les 7 de la tarda, a la Sala Josep Maria Anglada de la biblioteca 

Lambert Mata, parlem de cinema, comentari col·loqui de la pel·lícula “Big Fish” a 

càrrec de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

-Dimecres 28 d’octubre a les 19:00, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 

Lambert Mata, xerrada “Defensar la vida des de la frontera”, a càrrec  d’Helena Maleno. 

Festival Gollut. Organitza: Terra Gollut Film Festival. 
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NOVEMBRE 2020 

- Del 4 al 30 de novembre, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert 

Mata, exposició Mirades de Lluïsa Molina. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 

Biblioteca Lambert Mata.   

DESEMBRE  

-Exposició “Actors, actrius, directors i directores de cinema, nascuts a Catalunya (1874-

1973)”, col·lecció de Vicenç Gómez Pina. Organitza: Vicenç Gómez Pina. Col·labora: 

Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata 

  

 

 Sessions 

2019 

Assistents 

2019 

Sessions 

2020 

Assistents 

2020 

   Activitats total 124 3.147 73 758 

   Visites guiades total 21 509 1 20 

   Visites escolars 21 509 1 20 

   Hores del conte 11 581 3 107 

   Clubs de lectura 12 95 8 60 

   Exposicions 13  11  

   Conferències i presentacions 41 1.269 21 256 

   Cursos i tallers  6 122 2 6 

   Audicions, concerts, projeccions i    

   representacions 

5 145 1 45 

   Altres activitats 15 425 26 264 
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21. PRESSUPOST 

 

De la Generalitat de Catalunya; 

 

-Per llibres a través del SAB (Servei d’Adquisició Bibliotecària):   

      2018: 6.000€ 

      2019: 6.000€ 

      2020: 8.652€ 

            

 -Per Publicacions periòdiques (Revistes i diaris):  

      2018: 5.642€ 

      2019: 5.166€ 

      2020: 4.964€ 

 

 -Per compra a Fires:    

                 2019: 525€ per comprar al Liberisliber. 

                 2020: 525€ per comprar al Liberisliber. 

            

 -Per adquisicions: tant el 2019 com el 2020 hem tingut 10.000€ per adquisicions. 

TOTAL 2020 de la Generalitat: 24.141 

 

 

De la Diputació de Girona; 

 

El 2018, hem rebut 7.782 €, 183€, entre ells, per formar part del grup CLER. D’aquesta 

quantitat, 1.519,86, han estat per comprar DVD’s i la resta per comprar llibres. 

 

El 2019, hem rebut 1.504 € per compra de dvd’s i 6.073 € per compra de llibres. En 

total  7.577 €. 

 

El 2020, havíem de rebre 1.500€, per compra de dvd’s i 6.500€, per compra de llibres. 

Però finalment es rebran al 2021. 
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De l’Ajuntament: 

-Personal : 172.345 € 

-Edificis  i altres construccions:  2.000 € 

-Maquinària, instal.lacions i utillatge: 4.500 € 

-Energia elèctrica: 12.000 € 

-Aigua: 800 € 

-Gas:  12.000 € 

-Comunicacions telefòniques: 3.500 € 

-Despeses diverses: 11.120 € 

 

  

 

 
 
 
 

2018 2019 2020 
 
Personal 
 

 
158.873 

 
165.241 

 
172.345 

 
Edificis i altres construccions 
 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
Maquinària i instal.lacions 
 

 
3.000 

 
6.776 

 
4.500 

 
Energia elèctrica 
 

 
11.000 

 
10.034 

 
12.000 

 
Aigua 
 
 

 
2.000 

 
547 

 
800€ 

 
Gas 
 

 
11.000 

 
8.029 

 
12.000€ 

 
Comunicacions telefòniques 
 

 
3.100 

 
1.626 

 
3.500€ 

 
Despeses diverses 
(compra de llibres, activitats, diaris, 
material...) 
 

 
12.500 

 
9.940 

 
11.120€ 

 
 TOTAL AJUNTAMENT 
 

 
203,473€ 

 
204.193€ 

 
219.265€ 
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22. LA BIBLIOTECA A LA PREMSA  
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23. ANNEX DOCUMENTAL 
 

23.1 Fases i procediment de desconfinament post COVID 19 de la Biblioteca 

Lambert Mata 

23.2 Pla de represa del sector cultural biblioteques, de la Generalitat de 

Catalunya 
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1.Introducció. Marc legal. 

A causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, i d’acord amb la Resolució 

SLT/720/2020 del Departament de Salut, del 13 de març i el Reial Decret 463/2020 de 

14 de març, les biblioteques vam deixar d’oferir serveis presencials el divendres 13 de 

març de 2020 i vam passar a teletreballar i oferir serveis virtuals i d’atenció telefònica i 

telemàtica. 

El 28 d’abril el Ministeri de Sanitat,  va publicar El Plan de transición hacia una nueva 

normalidad, , en el que s’establia les fases per a la recuperació de serveis, entre ells, els 

bibliotecaris. 

El 9 de maig es va publicar l’Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització de 

determinades restriccions. En aquesta ordre, van aparèixer les biblioteques i es 

mencionava que aquestes podrien obrir a la Fase1 del desconfinament. 

A partir d’aquí, el Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, va  publicar  

les “Recomanacions per a la recuperació progressiva de la prestació dels serveis 

bibliotecaris al Sistema de Lectura Pública de Catalunya”. 

El 18 de maig de 2020, la nostra comarca entrava a la Fase 1, però la Biblioteca 

Lambert Mata de Ripoll, no va obrir les seves portes fins el dimarts 26 de maig de 2020, 

un cop estudiada la normativa i adaptats els espais, per garantir la seguretat del personal 

i dels usuaris. 

2. La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll 

La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, és la biblioteca central comarcal del Ripollès,  

El Ripollès és una comarca de muntanya, amb una superfície de 956’24 Km2, que 

aglutina 19 municipis amb 25.700 habitants. La seva capital Ripoll té  10.686  habitants.  
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La Biblioteca Lambert Mata es troba en un edifici de 1.788 m2, inaugurat el 2009. 

L’espai de la biblioteca està format per una planta baixa, amb un ampli vestíbul, i una 

sala que aglutina tots els espais d’accés al públic. A dalt, hi ha una primera planta que és 

zona restringida pels usuaris i és on s’ubica el fons patrimonial que té la biblioteca, els 

magatzems i els despatxos. 

3. Mesures de prevenció  

La Mútua Quirón Prevención, ha inspeccionat l’edifici i ha fet formació al personal de 

la biblioteca. També ha passat un document amb totes les mesures de seguretat, aquest 

document ha estat llegit pel personal de la biblioteca i està a la disposició de tots. A 

continuació fem un resum amb les mesures principals, a tenir en compte. 

3.1 Neteja 

Mesures de prevenció i neteja que hem de tenir en compte : 

-Neteja i desinfecció general  de la biblioteca abans de la seva reobertura 

 

-Durant la desconfinament s’adaptarà la neteja de la biblioteca a les fases i 

s’incrementarà quan toqui.  

 

-Cada persona (del personal de la biblioteca) tindrà un esprai  amb solució desinfectant i 

paper per netejar. 

 

-El personal de neteja  desinfectarà principalment: les manetes de les portes, botoneres, 

teclats, els banys, el vestíbul, el taulell, i les zones més utilitzades. 

 

-Es ventilarà la biblioteca cada dia. 

 

-Es revisarà cada dia, que hi hagi gel desinfectant als dispensadors i paper d’un sol ús. 

A l’entrada de la biblioteca, a la sortida, i al taulell del personal. 

 

-També es revisarà que hi hagi sabó als lavabos i papers d’un sol ús. 
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-El personal encarregat de la neteja portarà guants d’un sol ús i mascareta. 

 

-El personal tindrà a la seva disposició, gel de mans, paper d’un sol ús, mascaretes,  un 

pot de solució de lleixiu i papers per netejar superfícies. 

 

-La neteja i desinfecció de les superfícies de contacte amb casos probables o confirmats, 

es farà amb una solució d’hipoclorit sòdic, amb una concentració del 0,1% 

3.2 Personal de la biblioteca 

-El personal de la biblioteca realitzarà la formació obligatòria, oferta per l’Àrea de 

Recursos Humans a través de l’empresa Quirón Prevención, abans de reobrir la 

biblioteca. 

-Els treballadors tindran a la seva disposició les instruccions, normativa i protocol. 

-El personal tindrà mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants i pantalla protectora al taulell. 

- El personal de la biblioteca estarà format per dos equips que faran torns de treball, uns 

matins i altres tardes en dies alterns i continuaran fent hores de teletreball. 

-El personal mantindrà la distància de 2 metres i si no és possible utilitzarà protecció 

respiratòria. 

-Cada persona utilitzarà el seu ordinador, el seu teclat i el seu telèfon, s’evitarà 

compartir material d’oficina. 

-El personal es rentarà les mans periòdicament com a mesura de prevenció, tal i com 

s’ha ensenyat a la formació i durant com a mínim 20 segons. 

-Al tossir o esternudar, el treballador es taparà el nas i la boca amb un mocador d’un sol 

ús o, si no en disposa, amb el colze. 

-El treballador evitarà tocar-se el ulls, el nas o la boca. 

-Els treballadors portaran mascareta, sempre que estiguin a taulell, o prop d’una altra 

persona. 
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-S’evitarà utilitzar l’ascensor (només s’utilitzarà quan s’hagin de pujar carros, caixes, 

etc) 

-El personal haurà d’informar de seguida, si té febre, tos, dificultat respiratòria o 

sensació de falta d’aire. 

-Si es presenta un cas de símptomes al lloc de treball, la persona ho comunicarà de 

seguida a recursos humans i es posarà màscara autofiltrant FFP” o FFP3 UNE-EN149, o 

mitja màscara UNE-EN140(mascareta + filtre amb partícules P2 o p3 UNE-EN143 i 

guants de protecció UNE-EN ISO374.5. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 

investigarà i farà el seguiment dels contactes. 

4. Fases del desconfinament post covid-19, de la Biblioteca Lambert Mata de 

Ripoll  

Aquest pla s’ha realitzat a partir de les “Recomanacions per a la recuperació progressiva 

de la prestació dels serveis bibliotecaris al Sistema de Lectura Pública de Catalunya” . 

S’han tingut en compte les fases proposades pel Servei de biblioteques i s’han adaptat a 

les condicions d’espai i personal de la biblioteca Lambert Mata. 

 

4.1 Fase 0: Preparació de les instal·lacions i adaptació dels serveis 

o Elaboració del pla de desconfinament. 

o Compra de material de protecció (gel, mampares, caixes...) 

o Adequació de la biblioteca. (senyalística, ...) 

o Neteja i desinfecció. 

o Comunicació de la data d’obertura en fase 1 i de la seva normativa. 

(TVR, xarxes socials, web, correu electrònic, whatsapp...) 

            4.2 Fase 1: sense accés lliure als espais de la biblioteca 

(En aquesta fase l’usuari només podrà accedir al vestíbul de la biblioteca i caldrà 

cita prèvia, excepte pel retorn de documents. ) 

 

Només podrem oferir: 
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• Servei de préstec de documents prèvia reserva per part l’usuari a través 

de mitjans telemàtics o telefònics 

o S’haurà de reservar hora a través del correu electrònic 

biblioteca@ajripoll.cat o el telèfon 972700711. 

o Es crearà un full d’Excel per anotar, dia, hora, usuari i necessitats de 

material. L’Excel es guardarà al servidor i hi podrà accedir cada 

persona des del seu ordinador. 

• Devolució dels documents en préstec, en els espais especialment habilitats 

o Es posarà una caixa a l’entrada de la biblioteca, l’usuari hi dipositarà 

els documents que retorni. 

o Al acabar la jornada o quan alguna caixa estigui plena, es precintarà, 

es posarà la data i es deixarà 14 dies en quarantena. 

o La bústia de retorn romandrà tancada. 

• Consulta d’un llibre exclòs de préstec (fons antic, etc.)   Amb cita prèvia. 

Hi haurà una taula a la sala d’actes, per si alguna persona ha de consultar 

algun llibre exclòs de préstec. En aquest cas el bibliotecari portarà el llibre 

l’usuari, que el dipositarà en una caixa un cop consultat. El llibre es deixarà 

14 dies en quarantena i es netejarà el lloc de treball un cop feta la consulta.   

 Mesures a tenir en compte: 

• L’usuari accedirà a la biblioteca per la plaça de l’1 d’octubre i sortirà per la 

plaça Pompeu Fabra. 

• A l’entrada l’usuari tindrà gel desinfectant, d’aplicació obligatòria. També hi 

haurà paper i una paperera. 

• Es delimitaran unes línies al terra per tal que els usuaris mantinguin la distància 

amb el taulell. 

• No es demanarà el carnet físic a l’hora de fer el préstec. 

• No es faran nous carnets. Es podrà entrar les dades a Millenium, i els carnets 

físics es donaran més endavant. 

• Serà obligatori l’ús de mascaretes dins la biblioteca . 

• Els lavabos seran d’ús exclusiu pel personal. (excepte en casos d’emergència 

extrema, llavors el lavabo quedarà tancat fins que us pugui desinfectar). El 

lavabo que s’habilitarà preferiblement, per aquests casos, serà el de minusvàlids. 

• El taulell disposarà de mampara. 

mailto:biblioteca@ajripoll.cat
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• Cada treballador disposarà d’un pot d’esprai amb llexiu + aigua i paper d’un sol 

ús, per netejar. 

• Hi haurà una sola persona al taulell que atendrà a una sola persona. 

• Es penjaran fotos de llibres a les xarxes socials, per facilitar la tria de llibres als 

usuaris. 

• Es posaran vitrines-aparadors darrere les vidrieres de la biblioteca, amb les 

novetats o recomanacions de llibres, per a facilitar la tria als usuaris. 

• S’enviaran butlletins per correu electrònic, amb llibres recomanats. 

• El personal només utilitzarà l’ascensor en cas d’anar amb carro o haver de pujar 

caixes. 

• El personal seguirà totes les normes de seguretat que dicti la Mútua en el 

protocol. 

Horaris 

• Entre el personal, es faran dos grups de treball, que faran torns diferents i no 

coincidiran. 

• S’obrirà la biblioteca 2 matins i 3 tardes. Hi haurà tres persones que treballaran a 

la tarda i dues al matí.  

• Els horaris seran dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 20:00 i dimecres i divendres 

de 9:00 a 14:00.  Les hores que faltin per fer la jornada es faran des de casa a 

través del teletreball.  

 

  

4.3  Fase 2: accés limitat als espais de les biblioteques. L’usuari no podrà 

accedir a la col·lecció. (El desenvolupament d’aquesta fase i la seva normativa és 

susceptible a canvis d’última hora) 

 

A més de les activitats plantejades a la FASE 1 i que es continuaran realitzant amb 

les mateixes condicions, a la FASE 2, els usuaris podran accedir a determinats 

espais de la biblioteca, amb cita prèvia, en franges horàries concretes i amb limitació 

del temps màxim d’ús. 

 

• Els usuaris poden accedir a determinats espais de les biblioteques , però no 

es pot accedir a la col·lecció. 
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La vidriera d’entrada a la biblioteca quedarà quasi tancada, només es deixarà 

entrar a les persones que hagin demanat cita prèvia: 

-per consultar material exclòs de préstec (el bibliotecari portarà el 

document a l’usuari i un cop manipulat, el document quedarà en quarantena). 

(Sala d’actes) (2 hores màxim) 

-per utilitzar els ordinadors de la biblioteca, amb cita prèvia i no es podrà 

utilitzar l’ordinador fins que s’hagi desinfectat. (1 hora per persona i 

ordinador) Podran utilitzar el servei, dues persones alhora, amb la separació 

pertinent. 

 

Mesures: 

 

Les mateixes que a la fase 1 i a més: 

o L’aforament es limitarà a un terç. Es posaran cadires i taules a 

la sala d’actes i a la sala infantil, separades de la col·lecció.  

Les taules guardaran la distància de seguretat.  

o Es delimitaran  les zones d’ús i no es deixarà accedir a la zona 

de col·lecció. 

o L’espai utilitzat per un usuari, es desinfectarà després de cada 

ús. 

o No es cobraran les impressions de documents, s’anotarà 

l’usuari i import en un full excel i es descomptarà més 

endavant. 

Horaris:   

Els mateixos que a la Fase 1. 

4.4  Fase 3: programació d’activitats culturals, sessions de formació, etc. 

(s’acabarà de definir quan s’estigui a punt d’entrar en aquesta fase) 

 

En principi en la fase 3, continuem amb les mesures exposades per la Fase 1 i 2, 

continuem amb la cita prèvia i hi afegim: 
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-Utilització zona d’estudi.  Ho faran a la sala d’actes, que s’habilitarà per 

aquest ús. (2 hores màxim) 

 

-Utilització zona wifi, per treballar amb el seu portàtil s’habilitarà un 

espai a la sala d’actes. Es col·locaran les taules d’acord amb  les normes de 

seguretat. (2 hores màxim). 

  

4.5  Fase 4: recuperació total dels serveis i tornada a la normalitat. Represa. 

 

Última fase, en que previsiblement podrem tornar a la normalitat, obrir tots els 

espais i fer ús de tots els serveis de la biblioteca. 

-Actes culturals , l’aforament de la sala és de 25 persones, les cadires estan 

separades per 1,5 metres. 

                    Pla de represa de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll 

Consideracions generals: 

- Mantindrem la biblioteca tancada amb la vidriera. 

- L’entrada es farà per la porta de la plaça de l’1 d’octubre, la sortida 

per la plaça Pompeu Fabra. 

- Sempre hi haurà una persona al taulell d’entrada. 

- Al entrar, s’informarà a l’usuari del protocol-normativa per  accedir a 

la biblioteca. 

- L’ús de mascareta és obligatori a tota la biblioteca i durant tota 

l’estada. 

- Els espais s’han adaptat garantint les distàncies de seguretat i 

l’aforament s’ha reduït. 

              -Sala d’actes:  25 persones 

              -Zona d’estudi, consulta i wifi : 18 persones 

              -Ordinadors biblioteca: 5 persones  

              -Sala infantil: espai per a 4 famílies 

              -Zona de revistes i diaris: 13 persones  
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- És obligatori el rentat de mans per accedir a la biblioteca. 

- Els documents que hagin estat en contacte directe amb els usuaris 

(retornats de préstecs, consulta a sala) i els que provinguin de 

l’exterior, hauran  de passar una quarantena de 48 hores. 

- De moment no es pot llegir el diari a la biblioteca. 

- Fins a nou avís, l’horari serà:  

Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:00 

Dimarts i dijous de 15:00 a 20:00 

 

Activitats: 

 

      -Fins al setembre  no es faran  activitats a la biblioteca. 

      -Les entitats que demanin la sala d’actes per a dur a terme una activitat  

       hauran d’omplir i  signar un full de responsabilitat. 

      -L’aforament màxim de la sala d’actes és de 25 persones. 

      -Tots els actes s’han de fer amb mascareta. 

      -Si es necessita portàtil, les entitats s’hauran de portar el seu. 

      -La sala només disposa d’un micròfon,  si s’ha de compartir, algú de  

       l’entitat   haurà  de desinfectar el micròfon després de cada ús. 

      -S’haurà de ventilar la sala abans i després de l’acte. 

      -No es podran fer piscolabis. 

      -No es posarà aigua. 

      -Durant l’activitat no s’utilitzaran coixins, màrfegues, mantes, etc.  

        I s’evitarà compartir  material, tampoc es podran donar papers  

        o programes  de mà. 

      -S’haurà de demanar que es confirmi l’assistència a l’acte, per saber amb  

       antelació quanta  gent hi assistirà. 

 

 

5. Comunicació 

La biblioteca informarà als seus usuaris de les diferents fases de desconfinament i els 

serveis que s’oferiran en cada fase. 
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Aquesta comunicació es farà a través de: 

-Correu electrònic. 

-Xarxes socials (facebook, twitter, Instagram) 

-Pàgina web. 

-Mitjans de comunicació local (setmanari “El Ripollès” i Televisió del Ripollès) 

-A través de l’Ajuntament de Ripoll  (la seva web, xarxes socials, etc) 

-In situ, a la biblioteca s’informarà a través de cartells molt clars, adaptats a cada 

fase. 

 

6. Recull fotogràfic 
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Informació i material a l’entrada per als usuaris 

 

                                                                                 

Adequació de la sala d’actes per a sala de consulta 
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Informació a l’abast del persona (penjada a la biblioteca) 

 

Guants, mascaretes i desinfectant, per al personal 

 

 

 

 

 

 

Documents retornats i en quarantena 
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