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1- EL MAPA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA

El MLPC estableix les necessitats de serveis de biblioteca pública de cadascun dels 
municipis i de cadascuna de les comarques de Catalunya, en funció de la seva població i 
dels recursos existents.
L'última versió del MLPC, del 2008, fixa uns serveis bibliotecaris per a Valls i l'Alt Camp 
molt per sobre dels que tenia fins ara, considerant el nivell d'adequació de les biblioteques 
de la comarca als estàndards del Mapa de “baix”. En el requadre adjunt es reprodueix 
l'apartat de l'Alt Camp del MLPC.

1. Situació de les biblioteques a 31 de maig de 2008 
A 31 de maig de 2008, a la comarca de l'Alt Camp hi ha 1 biblioteca pública que presta servei. 
Només 1 dels 2 municipis de més de 4.700 habitants compta amb servei de biblioteca pública. 

Biblioteca Municipi Habitants Documents Superfície Personal Horari

Biblioteca 
Popular de 
Valls

Valls 23.948  24.838 350 2 bib. - 1 
tèc. aux. 

29h

2. Programa comarcal

D’acord amb les normes vigents, a la comarca de l’Alt Camp li correspon una estructura bàsica 
formada per 2 biblioteques públiques1: 
• 1 Biblioteca Central Comarcal al municipi de Valls. 
La Biblioteca Central Comarcal de Valls prestarà a més els serveis de Biblioteca Local (art. 32.2 
de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de 
Catalunya). 
• 1 Biblioteca Local al municipi d’Alcover. 
La Biblioteca Central Comarcal de Valls garanteix als habitants de la comarca l’accés als serveis 
de biblioteca pública i als recursos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

2.1. Programació complementària 

D’acord amb les dades del Padró 2007, la comarca de l’Alt Camp té 42.586 habitants, dels quals 
28.679 (nombre total d’habitants dels 2 municipis de la comarca de més de 3.000 habitants) 
disposarien de servei de biblioteca situat al propi municipi, i 13.907 (nombre total d’habitants dels  
21 municipis de la comarca amb menys de 3.000 habitants) tindrien accés als serveis de lectura 
pública a través de la Biblioteca Central Comarcal. 

Els serveis de Biblioteca Central Comarcal poden ser complementats amb serveis bibliotecaris 
mòbils (bibliobús). 

• 1 Bibliobús: La comarca de l’Alt Camp hauria de comptar amb servei de bibliobús. En aquesta 
comarca el servei de bibliobús podria ser compartit amb alguna de les comarques limítrofes. 

2.2. Programa comarcal: aplicació estàndards Mapa 

Programa comarcal: aplicació dels estàndards del Mapa.

1 En aquest apartat també s’inclouen els municipis entre 4.700 i 5.000 habitants que es troben en procés de 
creixement demogràfic. 



– Programa bàsic

Tipus de 
biblioteca

Municipi Habitants Documents Superfície Personal Horari 
setmanal

Biblioteca 
Central 
Comarcal

Valls 23.948 47.896 2.270 2 bibliotec.
4-6 tèc. Aux. 
1 sub. (7-9)

35h

Biblioteca 
Local

Alcover 4.731 14.193 975 1bib. 3 tèc. 
aux. 1 sub. 

30h

(La superfície inclou el 30% d'instal·lacions i circulació sobre la superfície mínima de programa.)

– Programa complementari: Bibliobús

3. Situació dels equipaments en relació als estàndards del Mapa 

3.1. Programa comarcal bàsic 

Biblioteca Central Comarcal: 
• Valls: té una biblioteca central comarcal insuficient; cal construir un nou equipament. 
Biblioteques Locals: 
• Alcover: no té biblioteca local; cal crear i construir la biblioteca. 

4. Nivell d’adequació 

A 31 de maig de 2008, el nivell d’adequació del conjunt de les biblioteques de l’Alt Camp als 
estàndards del Mapa és BAIX. 

5. Criteris de prioritat 

En l’execució d’un pla d’aquestes característiques, es poden produir variacions importants en 
relació a les possibilitats reals o la conveniència d’adequació d’un equipament (ubicacions 
alternatives amb una major centralitat, oportunitat econòmica, canvis urbanístics, entre d’altres) 
que 
justifiquin la construcció d’un nou equipament. Tanmateix, el Mapa estableix unes prioritats que 
estaran condicionades també a les prioritats dels propis municipis i comarques. 

Pel que fa a l’Alt Camp les prioritats serien: 
• Construir un nou equipament per a la Biblioteca Popular de Valls. 
• Crear i construir la biblioteca local d’Alcover. 
• Dotar la comarca de servei de bibliobús. 



Actualització de les dades del MLPC del 2012

El 2012 el MLPC actualitza els estàndards dels serveis bibliotecaris, adaptant-los a 
l'increment de la població

Tipus de 
biblioteca

Municipi Habitants Documents Superfície
programa 

Personal Horari 
setmanal

Biblioteca 
Central 
Comarcal

Valls 25.016 50.032 1785 2 bib. - 4-6 
tèc. Aux. - 
1 sub. (7-9)

35h

Biblioteca 
Local

Alcover 5.140 12.850 760 1bib. 3 tèc. 
aux. 0-1 
sub

30h

El creixement de la població fa pujar els documents que requereixen els serveis 
bibliotecaris de la comarca i de la superfície programa, però no la resta d'elements. En 
aquesta actualització la superfície no inclou el 30% d'instal·lacions i circulació sobre la 
superfície mínima de programa.

Què implica ser Biblioteca Central Comarcal i Biblioteca Local? 

El MLPC explica les funcions de cada tipus de biblioteca i en detalla els serveis que ha 
d'incorporar. També menciona els textos legals sobre els què se sustenten aquests 
criteris.

5.2. BIBLIOTEQUES CENTRALS COMARCALS 

"Les biblioteques centrals comarcals coordinen la resta de biblioteques de la comarca, a 
excepció de les biblioteques centrals urbanes i de les biblioteques que hi estan vinculades, 
d'acord amb el Mapa de la Lectura Pública, i els donen assessorament i suport. Si ho aconsellen 
raons de caràcter demogràfic o territorial el Mapa de la Lectura Pública pot determinar 
l'existència dins d'una mateixa 
comarca de més d'una biblioteca amb funcions de biblioteca central comarcal. 
Les biblioteques centrals comarcals presten, a més, a la ciutat on tenen la seu, els serveis propis  
de 
la biblioteca central urbana o de la biblioteca local." 
(Article 32 de la Llei 4/1993). 

Les Biblioteques Centrals Comarcals assumeixen una funció estructuradora del Sistema de 
Lectura Pública; aquestes biblioteques, a banda de les funcions específiques que els atorga la 
Llei, garanteixen una cobertura de serveis de biblioteca pública equilibrada, harmònica i de 
qualitat, en un territori de desigual distribució poblacional com és Catalunya. 

A cada comarca hi haurà, com a mínim, una Biblioteca Central Comarcal, fins i tot en aquelles 
comarques on cap dels seus municipis té més de 5.000 habitants. D'aquesta manera, es 
garanteix la cobertura de serveis de biblioteca pública a tot el país i, també, la possibilitat 
d’accedir al conjunt de recursos d'informació del Sistema Bibliotecari de Catalunya. 

5.4. BIBLIOTEQUES LOCALS 

"Les biblioteques locals, que són les que compleixen les condicions necessàries per a prestar el 
servei de lectura pública en una àrea determinada, coordinen llur activitat amb la biblioteca 



central comarcal o amb la biblioteca central urbana corresponent i poden donar suport a les 
biblioteques filials." 
(Article 34 de la Llei 4/1993) 

Els serveis bàsics que ha de proporcionar una biblioteca pública són: 
• Servei d’informació. 
• Servei de préstec de llibres i altres materials. 
• Servei de consulta i de lectura. 
• Servei d’informació local i comunitària. 
• Programes de formació d’usuaris. 
• Serveis per al suport a l’educació reglada i no reglada. 
• Activitats culturals i de promoció i foment. 

2- EL PROGRAMA FUNCIONAL DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE VALLS

El Programa Funcional Biblioteca Popular de Valls va ser redactat entre el juliol 2006 i 
octubre 2008 “per tal d'establir els requeriments bibliotecaris de l'equipament”. És el 
document que serveix de base per a la gestió, planificació i funcionament dels serveis i 
l'equipament, com també una valoració econòmica de la inversió inicial com del 
funcionament anual. El Programa Funcional “és clau com a element definidor i de consens 
entre les diferents parts implicades (responsables polítics i tècnics, arquitectes, 
bibliotecaris, etc.) i està signat per la Direcció General de Cooperació Cultural i per 
l'Ajuntament de Valls.

Fons documental

Tot i que la població de Valls sigui de 25.000 habitants, el Programa Funcional proposa un 
fons documental per a una població de 30.000 habitants, en funció de les previsions de 
creixement poblacional dels propers anys. Tot i que les previsions de creixement 
poblacional del 2008 s'hagin reduït forçosament, la resta d'estàndards sí que s'adeqüen a 
una població de 25.000 habitants. 

Fons Documental Inicial Final

Documents d'informació i 
referència

5400 9000

Fons general de préstec 18000 30000

col·lecció infantil 7200 12000

Fons musical 3240 5400

Zona d'audiovisuals 2160 3600

Total 36000 60000

Publicacions periòdiques 165 165

De moment l'Ajuntament ha anunciat que el fons de la nova biblioteca tindrà 45.000 
referències, sense especificar com s'ajusta al Programa Funcional.



Superfície per àrees

El programa funcional detalla com s'ha de repartir la superfície i la col·lecció de la 
biblioteca, en funció dels serveis previstos i de les àrees de la col·lecció de la biblioteca. 

Superfície per àrees m2 col·lecció

Àrea d'acollida i promoció + 
despatx

115

Àrea de foment i espais 
polivalents

110

Àrea d'informació i 
referència

200 9000

Àrea general

Fons general 375 30000

Fons local 100

Diaris i revistes 115 165 títols

Música i cinema 85 5400cd + 3600 dvd

Espai multimèdia (aula 
autoaprenentatge)

20

Espai de suport o treball en 
grup

30

Àrea infantil i juvenil 185 12.000 

Dipòsits 75

Espai d'administració i 
serveis

Despatx de direcció 15

Sala de reunions 15

Zona de repòs 25

Àrea de treball 40

Espais de circulació i 
instal·lacions

451

Total 1956 m2 60.000 documents



3- EL PROJECTE TÈCNIC DE LA BIBLIOTECA CARLES CARDÓ

El Projecte tècnic el fa l'arquitecte i inclou el Projecte de mobiliari i senyalització, del 
desembre del 2010. El Projecte de mobiliari i senyalització inclou els plànols de la 
biblioteca de les quatre plantes amb la distribució que li pertoca a cada planta en funció de 
les àrees i serveis que ha d'incloure i que venen marcats pel Programa Funcional, i al seu 
torn pel Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Inclou al detall tot el mobiliari que 
requereix la biblioteca per a encabir-hi tots els serveis. 
El Projecte tècnic és fidel al Programa Funcional en tots els seus aspectes, també gairebé 
al 100% pel què fa a la superfície projectada en global i per a cada àrea.

Superfície per plantes i distribució d'àrees per planta del Projecte Tècnic.

Plantes i àrees per planta Superfície útil total (en m2)

Tercera Planta 293,80

   Fons local 194,95

   Àrea de treball 35,42

   Zona de repòs 29,05

   Nucli comunicació i serveis 34,38

Planta segona 354,67

   Fons general 297,70

   Nucli de comunicació i serveis 56,97

Primera planta 373,40

   Àrea d'informació i referència/fons general 194,95m2

   Música i cinema 65,18m2

   Espai de suport o treball en grup 36,45

   Espai multimèdia 22,73

   Nucli de comunicació i serveis 54,09

Planta baixa 432,20

   Nucli de comunicació i serveis 45,33

   Diaris i revistes 102,46

   Àrea infantil i juvenil 202,95

Planta soterrani 319,29

   Altres 124,43

   Sala polivalent 120,21

   Dipòsit 74,65

Total 1773,36



Comparativa de les superfícies de cada àrea entre el Programa funcional i el 
projecte tècnic.

Àrea Programa funcional Projecte tècnic

Àra d'acollida i promoció 100 107,24

Diaris i revistes 115 115

Àrea infantil i juvenil 185 190,41

Zona de repòs (treballadors) 30 29,05

Fons local 100 194,95

Àrea de treball 40 35,42

Àrea d'informació i 
referència/ fons general

200+375= 575 492,65

Música i cinema 85 65,18

Espai de suport o treball en 
grup

30 36,45

Espai multimèdia 20 22,73

Àrea de foment i espais 
polivalents

110 120,21

dipòsit 75 74,65

Total 1465 1483,94

 



4- MODIFICACIONS POSTERIORS AL PROGRAMA FUNCIONAL I AL PROJECTE 
TÈCNIC

El govern municipal va anunciar al Ple del 7 de juny que la nova biblioteca acolliria també 
les oficines de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i activitats del Centre Cívic La Fusta. 
Posteriorment, a partir del setembre del 2013, el Centre Cívic s'ha traslladat totalment al 
nou edifici de la Biblioteca. Les oficines de cultura de l'Ajuntament s'hi han instal·lat a 
partir del novembre del 2013, com també els serveis de Joventut.

Aquests canvis respecte el programa funcional ja es reflecteixen en la suspensió de la 
licitació del la contractació del subministrament de mobiliari, el 27/03/2013, quan es canvia 
el plec de clàusules, els mapes i els amidaments. Canvis:

1. Una solució adoptada és encabir en el mateix espai més punts de lectura i 
prestatgeries, fet que redueix l'espai entre elements i pot dificultar-ne el pas de les 
persones. No queda clar si aquest espai de pas entra dins dels estàndards.

2. Una altra solució passa per convertir l'espai de biblioteca de la 3a planta (on s'hi 
ubicava el fons local, punts de consulta i lectura) en oficines, i canviar l'espai de 
descans dels treballadors (que desapareix) en magatzem pel fons local. Els metres 
lineals dedicats a fons locals són 165m2 inferiors als previstos i no queda clar com 
hi cabrà l'actual fons local.

3. Finalment, la sala polivalent passa a acollir el Centre Cívic, competint així per 
l'espai amb les funcions inicials de biblioteca de foment de la lectura i activitats.

Posteriorment a aquests canvis i a l'adjudicació de la licitació, encara se n'hi fan d'altres, 
explicats verbalment per part de la regidoria però que no queden recollits en cap 
document:

1. Al 1r pis: a l'espai de Tecnologies de la Informació i Comunicació se l'hi afegeix el 
Punt Òmnia que hi havia al Centre Cívic La Fusta. La sala de reunions dedicada a 
la funció de “suport i treball en grup” queda substituïda per l'oficina del Centre Cívic 
i el servei municipal de Joventut.

2. Al 2n pis hi havia un espai obert dedicat a biblioteca, anomenat al projecte tècnic 
“Espai Plaça”, que es tanca i es creen dos espais: un per a biblioteca i l'altra com a 
sala de reunions (la que es treu del 1r pis.) que haurà de compartir la funció de 
servei als usuaris de la biblioteca (reunions de grups d'estudi, grups de lectura, 
etc.) amb el de classes del Centre Cívic.

3. Al 3r pis s'omple l'espai previst per a oficines amb els serveis municipals de cultura.
4. Al 3r pis s'eliminen dos despatxos dedicats a la Biblioteca (direcció biblioteca i sala 

de treball) i es destinen a cultura (regidora i càrrec de confiança).

Des de la represa de la licitació, el 27/05/2013, no s'ha publicat com afecten aquests 
canvis en les superfícies de cada àrea de programa de biblioteca.
Aquests nous usos passen a ocupar espais de la primera, segona i tercera planta, com 
també passen a fer un ús intensiu de la sala d'actes de la planta soterrani. 

Aquestes modificacions del Programa funcional i del Projecte tècnic suposen una reducció 
de: 

– 50,16m2 d'àrea de treball interna de la biblioteca;
– 195,2 m2 de “superfície programa” (biblioteca), dels quals 165 de fons local.
– restriccions dels usos bibliotecaris dels espais següents: Àrea de foment i espais 

polivalents, Espai multimèdia, Espai de suport o treball en grup.

http://elportalnou.blogspot.com.es/2013/06/ca-creus-de-valls-concentrara-cultura.html
http://www.presspeople.com/nota/np-trasllat-regidoria-cultura-l-ajuntament
http://elportalnou.blogspot.com.es/2013/08/ca-creus-de-valls-acollira-les.html


Per contra, s'ha previst un horari d'obertura molt superior al què recomana el MLPC i al 
previst en el Programa Funcional: de 35h setmanals recomanades es passa a 56h.

Modificacions dels usos i espais inicials.

Espais 
inicials

Usos 
previstos al 
Projecte 
Tècnic

m2 
previstos 
al Projecte 
tècnic

Usos finals m2 finals per 
als usos de 
biblioteca 

Conflictes 
d'usos

Sala 
polivalent 
planta 
soterrani

Àrea de 
foment i 
espais 
polivalents

118,22 Àrea de foment 
i espais 
polivalents + 
centre cívic

118,22 Disponibilitat 
de l'espai 

Espai 
Multimèdia 
1a planta

Espai 
Multimèdia

22,73 Espai 
multimèdia + 
Punt Òmnia

22,73 Disponibilitat 
de l'espai 

Espai de 
suport o 
treball grup  
1a planta

Espai de 
suport o 
treball en 
grup

36,45 Oficines Centre 
Cívic

36,45 Trànsit 
d'usuaris 
centre cívic

“Espai Plaça” 
2a planta

Àrea 
d'informació i 
referència + 
Fons General 

58,50 Àrea 
d'informació i 
referència + 
Fons General + 
Espai de suport 
o treball en grup 
+ classe Centre 
Cívic

29,25 Eliminació de 
29,25 m2 
d'informació i 
referència + 
fons general; 
disponiblitat 
de l'espai 

Àrea de 
treball 3a 
planta

Àrea de 
treball

35,42 Despatx cultura 35,42 Eliminació 
espai 
bibliotecari

Fons Local 
3a planta

Fons Local 194,95 Oficines 194,95 Eliminació 
espai 
bibliotecari 

Despatx 
3a planta

Oficines 
biblioteca 

14,74 Despatx cultura 14,74 Eliminació 
espai bib.

Zona de 
repòs

29 Fons local 29 aprox Eliminació 
espai

Sala reunions 35 Oficines 35



5. COMPARATIVA DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS

Comparativa dels serveis bibliotecaris existents i de les diferents previsions fetes a 
la Biblioteca Carles Cardó.

Document / 
equipament 

“Superfície 
programa” (en 
m2)

personal Horari setmanal documents

Biblioteca actual 
(2013)

350 2 bib. - 1 tèc. 
aux.
Total: 3

29h 24.8382

Mapa de Lectura 
Pública de 
Catalunya 
(2012)

1.785 2 bibl. - 4-6 tèc. 
aux. - 1 sub.
Total: 7-9

35h 50.032

Programa 
Funcional (2006-
2008)

1465 1 bib. Director
1 bibliotecari
5 tècnics 
auxiliars
1 subaltern
Total: 8

35h De 36.000 inicial 
a 60.000 final 

Projecte Tècnic 
2010

1483,94 35h De 36.000 inicial 
a 60.000 final 

Edifici Ca Creus 
amb 
modificacions 
d'usos

1289 1 bib. Director
1 bibliotecari
4 tècnics 
auxiliars
1 subaltern
Total: 7

56h 45.000

2 Dada del 2008 segons el Mapa de Lectura Pública de Catalunya



6- CONCLUSIONS I PROPOSTES

Conclusions:
1. El nou edifici de la Biblioteca Carles Cardó passa a anomenar-se “Espai Ca Creus” 

i a allotjar el Centre Cívic La Fusta, el Punt Òmnia i les oficines de l'àrea de cultura i 
joventut de l'Ajuntament. Aquestes modificacions es fan després d'haver-se fet el 
projecte bibliotecari i l'edifici corresponent adaptat a aquests usos.

2. El Projecte Tècnic de la Biblioteca Carles Cardó de Valls fa difícil fer-hi canvis 
d'usos, ja que el projecte ajusta al detall l'edifici als objectius i necessitats 
marcades en el Programa funcional i al MLPC. 

3. La nova Biblioteca Carles Cardó oferirà un espai i servei bibliotecari inferior al què 
necessita la població de Valls i l'Alt Camp, segons el Mapa de Lectura Pública de 
Catalunya i el Programa Funcional. En concret, una reducció de:
- 50,16m2 d'àrea de treball interna de la biblioteca;
- 195,2 m2 de “superfície programa” (biblioteca);
- restriccions dels següents usos i espais bibliotecaris: Àrea de foment i espais 
polivalents, Espai multimèdia, Espai de suport o treball en grup;
- disminució de l'espai de pas entre elements i augment de la densitat d'usuaris.

4. Els nous usos allotjats a l'edifici de Ca Creus poden posar en perill el correcte 
desenvolupament d'alguns usos bibliotecaris. També incrementen l'ocupació 
d'espais i recursos destinats inicialment a usos estrictament bibliotecaris. 

5. L'us de l'àrea de foment i sala polivalent per part del Centre Cívic pot suposar 
perdre l'única sala d'actes pública existent al barri antic. Pot entrar en conflicte amb 
la programació d'activitats per al foment de la lectura, activitats d'entitats i amb 
usos relacionats amb la biblioteca com els grups de lectura.

6. Passar de 35h a 54h setmanals d'obertura al públic és una bona mesura de  
dinamització però té com a conseqüència que es rebaixin les tasques de foment de 
la lectura, organització d'activitats i funcionament intern de la bilbioteca.

Propostes:
1. El govern municipal ha d'explicar quins serveis bibliotecaris previstos en el 

Programa Funcional i reflectits en el Projecte tècnic es veuran modificats després 
de canviar-ne els usos, sobretot pel què fa a: punts de lectura i de treball, número 
de documents, superfície per a cada àrea del programa bibliotecari, etc. 

2. Cal buscar una solució a la ubicació del Fons Local perquè sigui consultable al 
100% i pugui créixer. El Programa Funcional diu sobre la Col·lecció local:

“La biblioteca tindrà especial cura de posar a l'abast del públic documentació referida al 
municipi en totes les seves vessants així com aquelles obres literàries d'autors locals. La 
biblioteca ja compta, en aquests moments, amb un fons important de col·lecció local, 
aproximadament 2.500 documents, tot i que es preveu que en el moment de l'obertura pot  
acollir 3.000 documents, que s'aniran incrementant en el temps.”

3. Cal actualitzar o elaborar un mapa d'infraestructures municipals per tal de discernir 
quins espais disponibles són més adequats per a cadascun dels usos que s'han 
situat a l'edifici de Ca Creus, amb l'objectiu que a mitjà termini sigui possible 
recuperar la totalitat del Programa funcional i aplicar al 100% el Projecte Tècnic.

4. Cal estudiar els efectes de l'increment d'hores d'obertura proposat sobre les 
càrregues de treball i funcions dels treballadors de la biblioteca, per tal que no 
vagin en detriment de l'objectiu de dinamització de la Biblioteca. Per augmentar els 
horaris d'obertura previstos caldria augmentar també el personal, o almenys situar-
se a la part alta de la forquilla de treballadors recomanada pel MLPC: 9 
treballadors.


