Nota de premsa
Terrassa, 12 de febrer de 2016

Unes 1.550 persones van fer servir la BCT en horari
nocturn durant el passat mes de gener
Un 55% dels usuaris són estudiants universitaris, i gairebé un 59% d’entre 18 i
22 anys

Un total de 1.549 persones van utilitzar el servei en horari nocturn de la Biblioteca
Central de Terrassa (BCT) durant la prova pilot realitzada el passat mes de gener i
que ha de servir per valorar la necessitat d’oferir aquest servei de forma permanent.
Per l’equipament van passar en aquest horari 70,4 usuaris de mitjana diària, el que
representa 20,11 usuaris per hora i una ocupació del 53,7%. La BCT va obrir el
servei de biblioteca en horari nocturn del 4 al 30 de gener de 2016, des de les 20.30
fins a les 24 h., per proporcionar un espai d’estudi i consulta als i les estudiants de la
ciutat i facilitar el seu accés als recursos necessaris per poder preparar els seus
exàmens.
Durant aquest període i horari, la BCT va posar a disposició dels usuaris el servei de
biblioteca i els recursos d’informació, connexió wifi, servei d’Internet i préstec de
documents. A més, les persones usuàries també van poder consultar els fons
disponibles. Dos professionals es van encarregar de vetllar pel bon funcionament del
servei i d’atendre les peticions de les persones visitants a la biblioteca.
D’aquesta prova pilot, es desprèn que el fet d’oferir un servei continuat i complet als
usuaris i usuàries de la BCT permet que la majoria de persones ampliï la seva
jornada d’estudi (així ho van fer 1.163 persones sobre el total de 1.549). Pel que fa a
les persones usuàries per nivell d’estudis, un 30,53% cursaven Batxillerat i un
12,26% cicles formatius, un 55,29% eren universitàries, mentre que la resta, 1,92%,
no pertanyia a cap dels grups esmentats.
Les dones són majoria entre els usuaris de la BCT en horari nocturn, el 58,1%. Per
edats, el gruix més important dels usuaris pertanyen a la franja d’entre 18 i 22 anys
(58,89%); seguida pels de menys de 18 anys (21,15%), els d’entre 23 i 30 anys
(8,41%), els d’entre 30 i 40 (7,45%); i els majors de 40 anys (4,09%).
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El cost econòmic de la prova pilot ha estat de 5.820,60 euros, suma dels costos de
la contractació de seguretat, hores de personal i consumibles, amb un rati de cost
per usuari de 3,75 euros.
Un cop recollides totes les dades i amb les respostes de l’enquesta realitzada als
estudiants, s'obrirà un procés d'anàlisi i de valoració del servei per decidir la seva
continuïtat en el futur.
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