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- Nota de premsa -

El nombre d’usuaris de la Biblioteca de Mollet
augmenta més de 20 punts percentuals
Aquesta és la dada que és desprèn d’un estudi d’usuaris en el qual s’han
enquestat 400 persones i que dóna una valoració global de 8 sobre 10 del
servei municipal de la Biblioteca Can Mulà de Mollet del Vallès.

L’estudi, fet pel Servei d’Avaluació i Qualitat de la Diputació de Barcelona,
conclou amb una valoració global de 8 sobre 10 per al servei municipal de la
Biblioteca Can Mulà, la qual cosa representa un augment de tres dècimes
respecte de fa quatre anys. Els aspectes més valorats, per sobre del 8, són
l’atenció rebuda i l’estat de les instal·lacions.
Els usuaris habituals de la Biblioteca hi van durant tot l’any, en un 78,5%, el
que suposa un augment de més de 20 punts respecte de l’any 2003. D’entre
els enquestats, un 47,5% hi va anar el darrer mes. L’assistència durant el
període d’exàmens es troba en
segon lloc, pel que fa a ús del
servei. La franja horària més
freqüentada és la de la tarda de
dilluns a divendres. Una altra dada
que s’extreu d’aquest estudi és
que els serveis més utilitzats són
el de préstec, amb un 47%, i el
d’estudi en un 25,3%.
Entre un 60% i un 70% de les
persones enquestades coneix els
diferents serveis que hi ha a la
Biblioteca: aules d’estudi, hora del
conte, tallers infantils, clubs de
lectura i presentació de llibres.
D’aquestes persones, la majoria,
un 40,8%, s’informen de tots els serveis de la Biblioteca mitjançant els cartells
que hi ha al mateix espai i també als equipaments municipals. En segon mitjà
pel qual els usuaris s’assabenten de les activitats de la Biblioteca és la premsa
local i la pàgina web de l’Ajuntament és la tercera via d’informació.

La Biblioteca Can Mulà
És un servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, gestionat en conveni amb la
Diputació de Barcelona que forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
És obert a tota la població i ofereix accés a la cultura, a l'autoaprenentatge i al
coneixement. L'any 2001, la Biblioteca Can Mulà, va ser ampliada i
remodelada. Actualment, amb 933 m2, disposa de diferents espais:
Planta baixa:
 Àrea d'informació i préstec
 Àrea general. Fons de coneixements
 Àrea infantil. Fons i serveis per a usuaris menors de 14 anys
Primera planta:
 Àrea de música, publicacions periòdiques, fons de ficció, literatura,
llengua, biografies, fotografia i cinema
Segona planta:
 Sala polivalent utilitzada com aula d'estudi i per a activitats de
dinamització de la lectura
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