Nota de premsa
Terrassa, 7 de febrer de 2017

Balanç de les aules d’estudi nocturn durant la seva
obertura en període d’exàmens a la ciutat
La BCT ha ampliat el seu horari habitual durant els mesos de desembre i gener
per facilitar un espai d’estudi a l’alumnat
La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ha obert les seves portes en horari nocturn
durant bona part dels mesos de desembre i gener amb l’objectiu de facilitar un espai
d’estudi als alumnes i dotar-los dels recursos necessaris per preparar els seus
estudis o exàmens. D’aquesta forma, l’equipament ha ampliat el seu horari habitual
fins a les 12 de la nit de dilluns a divendres entre l’1 i el 23 de desembre de 2016, i
del 9 al 31 de gener de 2017. Durant aquest període d’obertura i ampliació horària
(de les 20.30 i fins a les 24 h) l’espai ha registrat una ocupació mitjana de 20,5
persones diàries. Per al tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado: “el projecte de les aules d’estudi nocturn ha obtingut un
resultat satisfactori, que ha cobert les necessitats dels i les estudiants de la
ciutat”.
La franja horària amb una ocupació més alta de l’aula d’estudi ha estat la de les 21
hores, quan s’ha registrat una mitjana de 40 persones. Una xifra que es redueix a
mesura que s’acosta l’hora de tancament de la biblioteca (22 persones a les 22 h, 15
persones a les 23 h i 6 persones a les 24 h). Pel que fa als dies de més afluència,
destaquen el 16 de gener, amb una mitjana d’ocupació de 28,5 persones i els dies
15 de desembre i 12 de gener, quan la mitjana va superar les 27 persones (27,25).
Durant aquest temps i horari, l’equipament ha estat obert fent les funcions d’aula
d’estudi, cobrint així les necessitats dels estudiants en aquest període. L’horari
d’obertura així com la calendarització es van dur a terme desprès d’analitzar d’una
banda els resultats de l’enquesta realitzada el juny passat entre el col·lectiu
d’estudiants i de l’altra a través dels contactes establerts amb el Consell de Joventut,
el Consell de la Formació Professional, el Servei d’Educació o la Junta de Directors
de Zona.
L’obertura de la BCT com a aula d’estudi en horari nocturn ha donat continuïtat a la
prova pilot que es va dur a terme el gener de 2016 i tindrà continuïtat durant els
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propers mesos de maig i juny coincidint de nou amb l’època d’exàmens de la
primavera. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Terrassa vol donar resposta a la
demanda d’espais d’estudi a la ciutat, especialment durant els períodes de
concentració d’exàmens.
La Biblioteca Campus Terrassa - UPC també va obrir fora del seu horari habitual
(entre les 8.30 i les 24 h de dilluns a divendres i entre les 10.30 i les 24 h la setmana
del 2 al 6 de gener i els dissabtes i diumenges del 7 al 22 de gener. Entre el 2 i el 26
de gener es va registrar una afluència de 24.718 persones” durant l'horari d'obertura
extraordinària.
Més de 700.000 visitants a les biblioteques municipals l’any 2016
Al llarg de l’any 2016, la Xarxa de Biblioteques Municipals de Terrassa va rebre un
total de 717.076 visitants. La xifra representa una mitjana diària de gairebé 2.500
visitants al conjunt de les sis biblioteques públiques que formen part de la BCT Xarxa
(BCT; BD2; BD3; BD4; BD5; BD6) i converteix les biblioteques públiques de
Terrassa en un dels serveis municipals més utilitzats per la ciutadania.
La biblioteca central va ser la que va registrar un nombre més elevat de visitants al
llarg de l’any 2016, amb un total de 313.936, seguida de la Biblioteca del Districte 6
(97.131), la Biblioteca del Districte 3 (92.084), la Biblioteca del Districte 4 (86.254), la
Biblioteca del Districte 2 (80.667), i la Biblioteca del Districte 5 (47.004).
Pel que fa al nombre de carnets de biblioteca, la BCT Xarxa compta amb un total de
103.654. D’aquests, 5.107 són nous carnets d’usuari creats al llarg de l’any 2016. En
l’actualitat, la xarxa de biblioteques públiques de Terrassa disposa d’un fons
bibliogràfic (sense comptabilitzar les revistes) de 278.954 volums i l’any 2016 el
conjunt de la BCT Xarxa va deixar en préstec un total de 453.476 documents,
principalment llibres (250.065) i material audiovisual o altres suports (158.905).
Al marge del préstec i dels diferents serveis que les biblioteques públiques ofereixen
als usuaris, la BCT Xarxa també ha organitzat un gran nombre d’activitats al llarg de
2016. Una programació que engloba propostes molt diverses i adreçades a tot tipus
de públic com ara els cicles Terrassa Llegeix, Acosta’t a la lectura, Nascuts per llegir,
els Aperitius musicals o activitats com els Narradors de la Nit, entre moltes altres. En
total, la BCT Xarxa va programar al llarg de l’any passat un total de 1.662 activitats,
que van comptar amb 39.000 assistents.
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