
Què llegeixes?:
les TIC al servei del màrqueting bibliotecari 
i el coneixement dels usuaris

“gràcies per pensar en els usuaris!”



activisme compulsiu, no!

activitat
detecció de
necessitats

obtenció
de dades

i indicadors

context de Què llegeixes?

n Any del Llibre i la Lectura 2005:
æ Eix: Foment de la lectura.

n La iniciativa de dedicar l'any 2005 al llibre i la lectura empresa per l'Ajuntament 
de Barcelona s'escampa, gràcies a la Generalitat, arreu de Catalunya.

n El Departament de Cultura, a través principalment de la Institució de les 
Lletres Catalanes, agent molt actiu en el projecte de l’Any del Llibre i la Lectura.

n Idea: Lluís Anglada.

n Creadors: Oriol Comas i Jep Ferret.



què és Què llegeixes?

n Un joc accessible a través d’Internet.

n Objectiu: “fomentar la lectura i l’ús de les biblioteques de Catalunya públiques i 
universitàries, i que al final haurà de donar un retrat dels hàbits lectors de la 
població”.

n Idees-força:
æ Reunir el coneixement que individualment genera cada lector.
æ Aprofitar-lo per exercir un efecte multiplicador que fomenti la lectura a través 

de l’orientació.

n Com?:
æ Creació d’un espai virtual on persones de totes les edats comparteixen les 

seves lectures i opinions sobre llibres.

n Descripció:
æ Espai informatiu sobre biblioteques públiques i universitàries de Catalunya i 

el món del llibre, com ara llibreries i editorials.
æ Espai de joc, amb informació sobre com jugar i les opcions de joc.

www.quellegeixes.net: la pàgina principal



www.quellegeixes.net: una pàgina secundària

dinàmica del joc

n Requisits: un ordinador connectat a internet + adreça electrònica.

n Públic: totes les edats (dividides per franges).

n Accions:
æ Comentaris de llibres.
æ Convidar amics a llegir el teu comentari i a participar en el joc.
æ Respondre preguntes sobre literatura.

n Partides: quinzenals.

n Premis.

n Difusió i promoció.

n Durada: 3 mesos, del 16 de setembre al 15 de desembre de 2005.



metodologia

n Etapa 1. Definició de la problemàtica explícita i construcció d’hipòtesi.

n Etapa 2. Recerca documental, anàlisi de dades existents i creació d’indicadors.

n Etapa 3. Recollida de dades quantitatives i qualitatives.

n Etapa 4. Anàlisi i presentació de resultats.

resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
en el joc :

n Univers dels participants.

n Edat dels participants.

n Participació de socis de biblioteques .

n Participació d’escolars .

n Característiques de les obres i els comentaris, i procedència dels llibres.



resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
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n Univers dels participants.
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n Participació de socis de biblioteques .
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Barcelona Girona Lleida Tarragona Altres

resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
en el joc :

n Univers dels participants.

n Edat dels participants.

n Participació de socis de biblioteques .

n Participació d’escolars .

n Característiques de les obres i els comentaris, i procedència dels llibres.
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Fins a 11 anys De 12 a 16 anys Més de 17 anys



resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
en el joc :

n Univers dels participants.

n Edat dels participants.

n Participació de socis de biblioteques .

n Participació d’escolars .

n Característiques de les obres i els comentaris, i procedència dels llibres.

4.750
47% 5.279

53%

Jugadors amb carnet d'alguna biblioteca Resta de jugadors

resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
en el joc :

n Univers dels participants.

n Edat dels participants.

n Participació de socis de biblioteques .

n Participació d’escolars .

n Característiques de les obres i els comentaris, i procedència dels llibres.

3.329
33%

6.700
67%

Jugadors en edat escolar Resta de jugadors



resultats quantitatius

Les dades quantitatives poden ser útils per a descriure perfils de participants 
en el joc :

n Univers dels participants.

n Edat dels participants.

n Participació de socis de biblioteques .

n Participació d’escolars .

n Característiques de les obres i els comentaris, i procedència dels llibres.

5.770
47%

1.686
13%

2.659
21%

2.423
19%

Préstec biblioteca Compra Préstec privat Regal

resultats qualitatius

Les dades qualitatives són útils per a la detecció d’hàbits, opinions i 
percepcions dels jugadors:

n Compartir lectures i opinions, l ’opció més valorada.

n Pertinença a una comunitat, els vincles.

n “Raresa”, un joc que té com a tema la lectura.

n Implicació dels adults en la participació del infants en el joc.

n Consulta dels comentaris, la proposta de millora.



conclusions

n Proposta innovadora.

n Consecució d’objectius:
æ Com a espai d’entreteniment: àrea de joc.
æ Com a espai d’informació: àrea d’informació.
æ Adequació del web a les característiques diverses del destinataris als quals 

s’adreçava.

n Un excès del “políticament correcte”?

n Impacte en l’augment del coneixement i ús de les biblioteques.

n Possibilitats d’aplicabilitat de les dades per a altres activitats.

n Referent per a mesurar l’èxit de futures accions.

contacte

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General de Cooperació Cultural
Servei de Planificació i Coordinació Bibliotecària

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 162 740
Fax 933 162 825
spcbiblio.cultura@gencat.net

Joana Casas Poves
Responsable de Promoció de la Lectura
jcasasp@gencat.net

Javier Nieto Arroyo
Responsable en Treball Estadístic
jnietoa@gencat.net

Disseny d’aquesta presentació: elaboració pròpia sobre una idea original de 
la Dolors Comas Andreu, cap de la Central de Biblioteques de Tarragona.




