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Més de 628.000 persones ja han
gaudit de la biblioteca de Palau des
de l'any 2000
En la memòria que s'acaba de fer pública es destaca que durant l'any 2012 han
entrat a l'equipament cultural 198 persones de mitjana cada dia
Interior de la Biblioteca Fertran Soldevila de Santa Maria de Palautordera Foto: Joan Borras

La Biblioteca Ferran Soldevila de Santa Maria de Palautordera
(http://www.smpalautordera.cat/pl73/municipi/el-municipi/equipaments/id9/biblioteca-ferransoldevila.htm) acaba de fer pública la memòria a la qual s'inclouen xifres des del moment de la
seva inauguració l'any 2000. Així, d'acord amb les dades facilitades des d'aquest equipament
cultural, han entrat a la biblioteca de Palau 628.195 persones i des de la seva inauguració s'han
prestat 480.627 documents a 160.920 persones.
Que les biblioteques actuals són alguna cosa més que una sala de lectura, com sempre recalca la
directora Anna Soler, ho demostra el fet que el ordinadors d'internet s'han utilitzat 49.591
vegades des de l'any 2000 i que l'any 2012 s'han prestat 48.732 documents i que des de
setembre de 2007 s'han fet 24.483 connexions a la nostra xarxa wi-fi.
La biblioteca avui
En la memòria també es destaca el fet que actualment els usuaris de la biblioteca Ferran
Soldevila poden escollir entre 18.367 llibres i que hi ha 5.777 palauencs que disposen del carnet.
Aquest mes de febrer a l'equipament s'han comptabilitzat 5.039 persones.
Entre d'altres xifres es fa esment al 3.096 llibres d'altres biblioteques des de l'any 2000 s'han
endut a casa els usuaris, els 2.998 cd per escoltar i els 1.995 dvd per veure. A més dels 946
documents nous que es van comprar l'any passat gràcies als diners destinats per l'Ajuntament.
Anna Soler destaca que l'únic objectiu que es pretén any rere any "és millorar la qualitat de la
biblioteca perquè els usuaris de Palau i d'altres municipis del voltant en puguin continuar
gaudint". L'any passat van entrar-hi 198 persones cada dia de mitjana i per aquest any 2013 ja hi
ha 13 exposicions programades.
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