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1. INTRODUCCIÓ
La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar és fruit del trasllat de la Biblioteca
Can Manent, que es va iniciar durant el mes de febrer de 2010 i va culminar en la seva
inauguració el 24 d’abril del mateix any.
La nova biblioteca està ubicada al barri Santa Maria-Santa Anna-Tió (també dit barri Cotet),
als afores de Premià de Mar i limítrof amb Premià de Dalt. La característica d’aquest barri és
que es tracta d’una zona amb un alt índex d’immigració que es troba en situació d’atur o en
una situació econòmica precària*.
Durant l’any 2015, davant la situació de la manca de direcció des de novembre de 2014, la
responsable substituta de la directora anterior va decidir fer una pròrroga del Pla d’acció
2014 i fer-lo extensiu a l’any 2015 fins que no es resolgués el nomenament del director/a.
Això ha succeït a finals de l’any a efectes pràctics encara que no ha estat encara d’una
manera oficial o administrativa, fet que s’ha produït a principis de l’any 2016.
El 2015 ha estat un any complicat en molts sentits. La indefinició respecte al tema de la
direcció ha causat certa desorientació però malgrat les dificultats s’han salvat obstacles i la
biblioteca ha seguit treballant en la línia triada en el Pla d’objectius 2014 perquè el servei
bàsic no es trobés afectat. S’ha treballat amb dues persones menys de l’equip i fins el mes
d’agost no s’ha incorporat una d’elles, després d’una baixa de més d’un any.

*Vegeu l’annex 1 amb les dades estadístiques de població de Premià de Mar

3

3

MEMÒRIA ANUAL BMR 2015

2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL
El balanç general és que gran part dels objectius contemplats en les línies estratègiques de
la nostra biblioteca plantejades pel 2014 i de forma prorrogada pel 2015, s’han acomplert
de manera efectiva.
Comentem aquí les principals línies de treball:
Promoure el foment de la lectura per a adults
Respecte a aquesta línia estratègica es va triar com a objectiu seguir mantenint el cicle
d’activitats consolidades com son el club de lectura de novel·la mensual i el club de lectura
Llegir el teatre, que es reuneix set vegades a l’any.
També es van fer cinc presentacions de llibres:
Presentació del llibre Micciones, palabras aliñadas a càrrec de l'autor Vicente Llamero Anta
Presentació del llibre de fotografia i de poesia de Maria Jesús Udina: Àvia, un homenatge a
les àvies a través de la poesia i la fotografía.
Presentació del llibre: La venjança dels almogàvers. a càrrec d’Andreu González, un dels
autors.
Presentació del llibre Odin. a càrrec de David Frigola, autor.
Presentació del llibre: Seguirem vivint. a càrrec d’Elisabeth Pedrosa, autora

Es van organitzar tres xerrades sobre diferents temes d’interès públic.
Xerrada: La dona i la fertilitat al llarg de la història: creences, coneixements i rituals al voltant
de la fecunditat, des de l'antiguitat fins avui. A càrrec de Rosa Ribas, infermera i estudiosa
de la fecunditat al llarg de la història.
Xerrada sobre el conte Alícia al país de les meravelles a càrrec d’Adrià López Sala, psicòleg
clínic.
Xerrada sobre el món dels trekkings i presentació-performance de la novel·la Passes de
tardor a l’Himalaia, de Núria García Quera.
Es van presentar diverses exposicions:
Exposició Treu-li suc a la sexualitat. Exposició de la Diputació de Barcelona per promoure una
sexualitat saludable.
Exposició de llibres amb motiu dels 150 anys del conte d’Alícia al país de les meravelles.
Col·lecció particular Cal Tit de Vilassar de Mar.
S’han organitzat exposicions bibliogràfiques de novetats mensuals i nou temàtiques.
- Efemèrides literàries al mes de gener.
- Carnestoltes al mes de febrer a la part infantil.
- Roma amb motiu de la inauguració del Museu romà de Premià de Mar al mes
de març.
- Novel·les premiades per diferents tipus de premis: Goncourt, Pulitzar, Nobel..... al
mes d’abril.
- Dol al mes de maig.
- Exploradors al mes de juny.
- 11 de setembre, història i tradició de Catalunya al mes de setembre.
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Immigració, fugida... als mesos d’octubre a novembre.
Caminar al mesos de novembre a desembre.
St Jordi, exposició de novetats al mes d’abril.
Exposició “La biblioteca et cuida”: mostra de llibres sobre la diabetis i l’obesitat amb
motiu de la campanya de la Marató de TV3 d’enguany, al mesos de novembre i
desembre.

Es va fer una trobada amb l’autora Najat El Hachmi al mes de desembre.
Es va fer també un acte en homenatge a Mario Benedetti titulat “Benedetti a Premià”amb el
lliurament de premis del concurs BTrailers, dins dels actes de celebració del 95è aniversari
de poeta uruguaià.
També hi ha hagut dos trobades del grup de Viquipèdia durant l’any. Davant de la dificultat
de connexió a la xarxa Wifi en alguns espais de la biblioteca aquest projecte s’ha deixat de
realitzar-se aquí.

Promoure el foment de la lectura per a infants
S’ha seguit organitzant com hem fet sempre una hora del conte mensual per a infants a
partir de 3 anys.
S’han seguit organitzant les trobades de mares i nadons de forma quinzenal. A través de la
lectura de llibres del racó de pares, s’estableix un grup de conversa relatiu a temes de
criança.
S’han fet dues xerrades per a la formació de les mares i pares: sobre el sòl pelvià i la
introducció dels aliments en els nadons.
S’han introduït sessions de contes per a nadons de forma esporàdica, com per exemple
l’activitat Ballmanetes a càrrec d’Ada Cusidó.
S’han fet algunes sessions d’hora del conte especials, com per exemple la que van fer un
pare i una filla.
S’ha tornat a organitzar el club de lectura infantil per a infants de 10 a 12 anys a partir del
mes d’octubre.
S’ha fet una xerrada sobre la natura. Es va convidar a un ornitòleg perquè parlés dels
gafarrons.
El grup Pit de Mar que fomenta la lactància materna es reuneix un cop al mes en l’espai de
petits lectors de la biblioteca.
La comissió de pirates i premianencs també ha organitzat tres sessions de conta-contes a la
part infantil.
S’han organitzat exposicions bibliogràfiques de novetats o temàtiques amb regularitat a
l’àrea infantil.
Cada dimarts, d’octubre a juny, s’han fet visites escolars per donar a conèixer la biblioteca
infantil. També s’ha cedit l’espai de la part infantil a escoles els dijous al matí.

Cal destacar sobretot l’acte que es va fer amb motiu de l’entrega dels Premis del Concurs
literari de St. Jordi a l’Amistat. Es va projectar un vídeo recordatori sobre la personalitat de
Martí Rosselló i Lloveras, autor i bibliotecari. També en l’acte vam comptar amb la
col·laboració de l’orquestra de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar.
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En la categoria infantil van participar 113 nens. En la categoria juvenil 55. En la categoria
relat curt 29 i en la categoria d’adults 13. Destaca l’augment del nou format Relat curt amb
30 participants. En la categoria juvenil s’incrementa 18% respecte a l’any anterior.
S’augmenta en general en número de participants respecte a l’any anterior. En el 2014 van
ser 195 i en el 2015, 210.

Col·lecció
S’ha tornar a reorganitzar el fons de còmic. Semblava que aquesta secció havia crescut molt i
no tenia la ubicació adequada. Es van baixar prestatgeries de la planta 1 i es va crear un
espai que convidés a la seva visibilitat. Així la primera planta va quedar amb més espai per
afegir taules d’estudi o lectura.
El fons de llibres i música es va agrupar en un altre sector de la planta 0.
De l’apartat d’idiomes s’ha fet un apartat amb la llengua catalana, que semblava que
quedava poc destacada i de difícil consulta.
S’ha classificat amb pictogrames que mostren el gènere tant la novel·la com els DVD
(adults i infantils).
S’han posat també pictogrames en la secció de Racó de pares i mares de la part infantil.
S’ha fet una edició digital de les obres premiades de la Mostra Literària de St. Jordi, que es fa
a nivell local.
Augment de la relació amb altres departaments de l’Ajuntament gràcies a la
cessió d’espais
Per tal d’estretir les relacions amb els diversos departaments de l’Ajuntament, la biblioteca
ha engegat una sèrie de propostes de cessió d’espais que posa a la seva disposició per tal
que puguin ser utilitzats. En aquest sentit s’ha aconseguit que el departament de recursos
humans i promoció econòmica sol·licitin diversos espais de la biblioteca de manera estable
per a la realització d’accions formatives. La concepció de la biblioteca com a centre cultural
ha fet també que cada vegada més les entitats de Premià de Mar demanin les sales que
disposem per fer actes culturals. Els espais més utilitzats són:
-

Sala Salvador Moragas
Espai de suport
Aula informàtica
Aula d’estudi de la planta -1

Obertura de la sala d’estudis nocturna
Gràcies a la participació de la Regidoria de Joventut, del 9 de gener al 3 de febrer i del 21 de
maig al 22 de juny es va habilitar dins l’espai de la biblioteca una sala d’estudis nocturna en
horari de 20.30h a 1 h entre setmana i de 18h a 1h els caps de setmana.
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Teixit associatiu i integració a l’entorn
•

Col·laboració amb les entitats per tal de fer activitats conjuntes
Durant el 2015 s’han ampliat el nombre de contactes amb diverses entitats culturals de
Premià de Mar i la biblioteca ha participat activament en moltes de les activitats
organitzades.

•

Integració de la biblioteca en diversos grups de treball de l’Ajuntament
Durant el 2015 la biblioteca ha fomentat la relació amb diversos departaments de
l’Ajuntament que han portat a l’augment de la presència de la biblioteca en els grups de
treball dels següents departaments i regidories:
Cultura
Educació i Serveis Socials
Joventut
Participació Ciutadana
Igualtat

Comunicació i difusió
•

Renovació del web de la biblioteca i replantejament de la comunicació a
través de mailing

Durant el 2015 la biblioteca ha renovat el disseny i els continguts del web de la biblioteca i
des d’aquesta plataforma s’ha difós tant el fons de la biblioteca com notícies i activitats
(http://www.bibliotecapremiademar.org).
Per altra banda també la presència a Facebook amb 750 seguidors
(http://www.facebook.com/bibliopremiademar) i a Twitter amb 1009 seguidors
(http://twitter.com/bibliotecabmr)

•

Inclusió de les activitats de la biblioteca a l’agenda cultural, al web
municipal i a Vila Primília, la publicació mensual de l’ajuntament

Aquest objectiu que es va marcar a partir de 2012, s’ha mantingut durant el 2015. S’han
difós no només les activitats a l’agenda, sinó que s’han publicat periòdicament diverses
notícies sobre la biblioteca a Vila Primilia i al web municipal.
•

Col·laboració molt estreta amb la ràdio local

A partir de febrer de 2013 la biblioteca disposa d’un espai quinzenal al magazine matinal de
la ràdio local i s’ha mantingut en el 2015. En els programes de ràdio es comenten les
activitats mensuals de la biblioteca.
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Proposta organitzativa del treball
Durant l’any 2015 l’equip de la biblioteca ha intentat posar-se al dia al dia en moltes
qüestions.
Cal tenir en compte que hem estat molts mesos sense un director/a. També hem estat sense
una persona de l’equip que ha tingut una baixa molt llarga i que es va incorporar a l’agost.
Les tasques de caràcter tècnic que tradicionalment estaven assumides per la directora
anterior han estat repartides entre la resta de personal. La bibliotecària en funcions de
directora ha assumit més activitats organitzatives. S’han fet reunions amb les biblioteques
de la comarca a les quals ha assistit la bibliotecària. S’ha millorat la gestió de la biblioteca
virtual. S’han elaborat agendes mensuals d’activitats i s’ha fet difusió d’aquestes. S’han dut a
terme moltes reunions amb la regidoria de Cultura de l’ajuntament. S’han gestionat les
compres d’una forma àgil. S’ha reformat el concurs literari de St. Jordi de forma que convidi
més a la participació. S’han organitzat més activitats de dinamització de la biblioteca. S’han
fet cursets formatius per millorar la gestió. S’han millorat la ubicació de diferents seccions de
la biblioteca com és la de la secció de còmics. S’ha canviat la disposició d’algunes taules de la
part infantil de forma que permeti un millor control. S’ha intentat millorar el control dels
usuaris que tenien un mal comportament en la planta 0 i en la part infantil. Sobretot s’ha fet
molta reflexió en reunions d’equip sobre com ha de funcionar la biblioteca i què necessitem
perquè tingui un bon funcionament.
Hem tingut ajuda amb personal de reforç que s’ha dedicat a tasques de suport com
vigilància, guardar documents i petites tasques de manteniment. Cal dir que aquestes
persones que normalment provenen dels plans d’ocupació que contracta l’ajuntament en
cap cas substitueixen el personal fix de la biblioteca.

3. RECURSOS
3.1 Recursos humans
Durant el 2015 l’equip de la nostra biblioteca ha estat format per :
- 1 bibliotecària (directora) en qualitat de funcionària de la Generalitat, traspassada a
efectes funcionals a l’Ajuntament de Premià de Mar.
Amb data 25 de febrer del 2016 la bibliotecària Maribel del Molino ha signat el seu
nomenament com a directora, en comissió de serveis.
- 3 auxiliars de biblioteca, dos en qualitat de funcionàries de l’Ajuntament de Premià de
Mar i 1 en qualitat de funcionària interina de l’Ajuntament de Premià de Mar
- 1 ajudant de serveis en qualitat de funcionària de l’Ajuntament de Premià de Mar.
•

INCIDÈNCIES
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Durant l’any la biblioteca ha comptat amb dues persones procedents del Pla d’ocupació
2015. Han estat en períodes de sis mesos.
Durant tot el 2015 la biblioteca va comptar amb dues persones que realitzen tasques a la
biblioteca en qualitat de serveis a la comunitat.

•

FORMACIÓ

La directora de la biblioteca ha participat en un curs sobre la gestió de la col·lecció i un altre
sobre la confecció de butlletins electrònics, organitzats per la Gerència del Servei de
biblioteques. També va participar en la jornada “Nous usos de la biblioteca pública”,
celebrada el 26 de febrer a Barcelona i a la 4a Trobada de Responsables de biblioteques
públiques de Catalunya el 28 d’octubre a Barcelona. També ha participat a la presentació del
document “Pautes per a la creació i dinamització de clubs de cinema a les biblioteques
públiques”.
Els membres de l’equip han participat pel seu compte en cursos de formació: catalogació,
intel·ligència emocional, Dones en la història (UB), El plaer de la lectura (UB) Anglès nivell II
(CCOO), i una persona està fent el Grau d’Informació i Documentació.

3.2 Recursos i infraestructures
Tenint en compte que es tracta d’un equipament de nova construcció, però que ja té quasi
sis anys d’existència, comença a tenir petits desperfectes que exigeixen reparacions. Aquest
any s’ha hagut de reparar la porta automàtica, el detector antifurts, la porta d’entrada, les
persianes motoritzades de l’aula d’estudi, les baranes exteriors, les llambordes exteriors i les
cadires amb braç. També s’han espatllat els comandaments de les cortines automatitzades.
Algunes potes de cadires s’han hagut d’encolar de nou. Segueixen sense funcionar les
alarmes de les portes d’emergència. També hi ha hagut despreniment de guix a alguna
paret.
Potser el que ha estat més greu es el mal funcionament constant dels telèfons. Cal arreglar
l’antena i dotar adequadament l’aplicació pressupostària corresponent.
D’altra banda, volem remarcar una mancança important relacionada amb l’accés a la xarxa
Wifi, ja que no és possible la connexió des d’alguns espais de l’edifici, com ara la sala
d’actes, tot i que durant l’any 2015 es va ampliar la connexió de l’aula d’estudi.

3.3 Recursos econòmics
Les vies de finançament de la biblioteca són l’Ajuntament de Premià de Mar i la Diputació de
Barcelona.
9
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Pel que fa a activitats de dinamització , gràcies a l’aportació econòmica de la Llei de Barris, la
biblioteca ha pogut realitzar més activitats.

PRESSUPOST BIBLIOTECA 2015
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Fons i subscripcions
7.950€
Activitats
5.000€
Material
597,43€
TOTAL
13.547,43€
TOTAL FONS DOCUMENTAL
31.686,68€
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
TOTAL DESPESA INFORMÀTICA
?
TOTAL DESPESA MATERIAL
1.110,91€
PRESSUPOST TOTAL
?

3.4 Fons documental
A 31 de desembre de 2015 la nostra biblioteca disposava de 44.456 exemplars i va
experimentar un creixement de la col·lecció amb 3.593 exemplars respecte a l’any anterior.

CENTRES D’INTERÈS PERMANENTS
Centre d’interès de còmic: els llibres del racó de còmic abasta un ampli ventall de diversos
estils de còmic així com documents sobre teoria del còmic i tècniques d’il·lustració.
Racó de mares i pares: es troba ubicat a l’àrea infantil de la biblioteca i és un espai per a les
famílies, educadors, pedagogs i totes aquelles persones interessades en el món infantil.
Racó pirata: es troba ubicat a l’àrea infantil de la biblioteca i existeix en relació a la Festa
Major de Premià de Mar, basada en les incursions pirates a la costa del Maresme. Aquest
racó recull tots aquells documents sobre pirates, navegació, marineria, etc. Tant de
coneixements com d’imaginació.
Autoaprenentatge d’idiomes: aquest centre d’interès el formen documents útils per
l’aprenentatge lliure d’idiomes. S’hi poden trobar manuals i llibres d’exercicis, audiovisuals i
revistes, lectures per nivells, novel·la en llengua estrangera i diccionaris.
Aquest any s’ha reforçat especialment l’adquisició de documents per als centres d’interès
permanents. També s’han comprat molts llibres de pedagogia per actualitzar aquesta secció.
En l’últim trimestre de l’any s’ha fet un esforç especial en la tria del fons que prové dels lots
mensuals de la Gerència de biblioteques de la Diputació.
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4. SERVEIS I PROGRAMES
4.1 Dades d’usuaris
Nombre de
registres
d’usuari
10.928

Nombre de
carnets fets
durant l’any
713

Visites Web
2.854

Usos del servei
de préstec

Visites
presencials

13.414

76.840

Ús del servei
d’Internet i +
10.776

Ús del servei de Wifi
10.661

Durant el 2015 s’ha notat un increment en el préstec de documents de l’àrea infantil. Les
visites escolars que es fan de manera continuada i l’estreta relació amb les escoles
contribueixen a un millor ús de la part infantil de la biblioteca, així com a la dinamització del
grup de mares i nadons, gràcies al qual s’està aconseguint augmentar el préstec de llibres
específics. També s’han fet més hores del conte per a nadons i xerrades adreçades a mares i
pares que conviden a fer més ús de la biblioteca.
Cal fer notar que la nostra biblioteca és molt utilitzada especialment per gent jove que fan
ús sobretot del servei d’internet. També tenim molts estudiants que utilitzen el servei de
Wifi. El servei d’Internet i WIFI són dels serveis més usats de la nostra biblioteca,
especialment també per la població immigrant que consulta habitualment xarxes socials,
xats i portals de recerca de feina.

4.2 Préstecs
Nombre total de préstecs
49.651

Préstecs interbibliotecaris
Deixats
Rebuts
905
587

Préstecs 2014
50.600

Creixement
-949

Préstecs 2015
49.651

S’ha experimentat una davallada en l’ús del préstec durant el 2015 respecte l’any anterior.
Atribuïm aquesta lleu davallada de manera semblant a com s’ha fet palesa a la resta de
biblioteques.
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4.3 Activitats de foment de la lectura
De forma resumida es pot dir que durant el 2015 la biblioteca ha mantingut la programació
estable d’activitats per a infants i s’ha ampliat la programació d’activitats relacionades amb
mares i nadons. També s’han organitzat xerrades i presentacions de llibres a la sala de
conferències de la biblioteca. Cal destacar l’exposició que es va fer al vestíbul de la biblioteca
amb motiu del 150 aniversari del conte Alicia al país de les meravelles.
Igualment s’han mantingut els clubs de lectura de novel·la i teatre i s’ha tornat a organitzar
en l’últim trimestre de l’any el club de lectura infantil.
S’ha ofert l’equipament en format de cessió d’espais a diverses entitats i àrees de
l’Ajuntament. També s’han organitzat activitats amb entitats culturals de Premià.
*Vegeu l’annex 2 amb les dades de les activitats fetes durant l’any 2015

4.4 Serveis virtuals
Durant el 2015 s’ha reforçat la presència de la biblioteca ampliant els recursos virtuals
utilitzats tant per difondre informació i notícies de la biblioteca com per a fer recomanacions
literàries. Els mitjans utilitzats han estat els següents:
-

Facebook: http://www.facebook.com/bibliopremiademar
https://www.facebook.com/maresinadonsdelabmr
un perfil a twitter: http://twitter.com/bibliotecabmr

Tots dos casos són eines de difusió de les següents activitats:
- de les pròpies activitats i de les activitats de la comarca.
- de les activitats de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
- recomanacions de llibres propis i de la comarca.
- efemèrides relacionades amb la literatura.
I per últim s’han renovat, actualitzat i enriquit els continguts la pàgina web de la biblioteca,
així com el propi disseny de la interfície de consulta cercant una web més dinàmica:
http://www.bibliotecapremiademar.org
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5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS
S’han mantingut els projectes engegats l’any anterior en col·laboració amb diverses entitats
culturals de Premià. Entre d’altres destaquem:
- Activitats culturals amb la secció Premià de l’Òmnium Cultural.
- Tallers de lectura en veu alta amb el Centre de Rehabilitació comunitària de Premià de
Mar.
- Activitats culturals amb la plataforma “Mar de dones”.
- Activitats amb l’Associació Creixent com és l’espai de debat Àgora.
- Grups de conversa en altres idiomes amb l’Associació Aprenem Premià.
- Activitats amb el Consorci de Normalització Lingüística com presentacions de llibres.
- Activitats amb el Grup Pit de Mar pro-lactància materna.

6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA
Els canals de difusió utilitzats per la biblioteca han estat els següents:
-

Difusió a l’agenda web de la pàgina municipal (www.premiademar.cat)
Difusió a la pàgina Web de la biblioteca.
Difusió a les xarxes socials Facebook i Twitter.
Articles i notes de premsa mensuals al butlletí municipal Vila Primilia.
Participació freqüent als diferents mitjans de comunicació, especialment amb Ràdio
Premià (www.radiopremiademar.org).
Plafons informatius dins la pròpia biblioteca.
Flyers, punts de llibre i guies de lectura.

D’aquests instruments, el més eficaç és tenir presència a Vila Primilia, que és la nostra
publicació municipal i es reparteix a tots els veïns de Premià de Mar, per la qual cosa
s’assegura un alt índex de difusió.
Pel que fa als materials editats per la biblioteca, a banda dels ja anomenats en d’altres
epígrafs, cal destacar la participació de la biblioteca en l’elaboració de la Guia de recursos
comarcal, i en l’edició dels calendaris i punts de llibre anuals, tots dos recursos creats a
iniciativa de les Biblioteques del Maresme.
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7. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR
Tal i com es pot comprovar amb la lectura de la memòria, la nostra biblioteca té molts reptes
per endavant que encararem durant el 2016. Per això cal fer un repàs als punts forts i el
punts febles:

Punts forts
-

És un equipament amb molt potencial, amb un nivell d’ús important i amb un bon
posicionament dins l’entramat cultural, donada la seva participació activa en la vida
cultural de Premià de Mar.

-

També cal destacar el recolzament de les institucions, Ajuntament i Diputació, i una
estreta col·laboració de les biblioteques de la comarca que en tot moment ens han
donat suport en tots els aspectes.

-

L’oferiment de la biblioteca com a espai per a la comunitat ha fet créixer el nombre
de cessions d’espai i ha permès establir contacte amb diverses entitats de diferent
caire del municipi: AEEC, AAVV, Mar de dones, Creixent, Òmnium cultural, Centre de
Rehabilitació Comunitària, Consorci de Normalització lingüística, Argent, Pit de Mar...

-

L’activa col·laboració amb els autors locals i la seva predisposició a participar en les
iniciatives de la biblioteca de cara a difondre el fons de creació local.

-

L’oferta d’un catàleg d’activitats i serveis heterogènia, que ofereix servei a un públic
molt divers.

Punts febles
Per altra banda cal lluitar contra els punts febles que amenacen el bon funcionament de la
biblioteca. Són els següents:
-

La situació geogràfica de la biblioteca, allunyada del centre del poble. Molts usuaris
del casc antic troben lluny la biblioteca i han perdut l’hàbit de venir.

-

Manca de senyalització externa en llocs estratègics del municipi. Això dificulta
l’orientació i localització.

-

Ens hem trobat per sota dels estandars en matèria de personal. Quan la directora va
marxar a finals de 2014 no s’ha incorporat personal nou. Tampoc s’ha substituït una
baixa de llarga durada. S’ha donat suport amb personal extern: plans d’ocupació i
ajudants que fan serveis a la comunitat però és personal que s’ha de formar i no
acaba de donar el servei que es necessita.

-

L’equip de treball ha hagut d’estar en procés de formació i d’adaptació constant.
14
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Tenint en compte aquests factors, per al 2016 ens hem plantejat tres línies d’actuació que
estan descrites en el Pla d’acció presentat per Maribel del Molino el 15 de desembre de
2015.
-

Respecte a la línia estratègica 1 (promoure la lectura en tots els seus suports i
contribuir a l’accés a la cultura de la ciutadania) s’estableix mantenir i ampliar la
programació d’activitats més consolidades i oferir una programació més àmplia com
a centre cultural.

-

Respecte a la línia estratègica 2 (donar visibilitat a la biblioteca en l’entorn extern i
virtual i potenciar la cultura local) s’incidirà sobretot en difondre la biblioteca en tots
els àmbits físics (senyalització, marxandatge, presència a la ràdio local, etc.) i en
l’entorn virtual es crearà, com a fet destacable, el butlletí electrònic mensual per
difondre les activitats de la biblioteca. També es potenciarà la cultura local en
general i sobretot en l’àmbit de l’edició electrònica dels textos premiats del Concurs
literari de Sant Jordi, que es penjaran al web de la biblioteca.

-

Respecte a la línia estratègica 3 (fomentar l’ús de la biblioteca en tres franges d’edat:
infants, joves i tercera edat) destaquen les activitats de foment de la lectura de
famílies amb nadons, la realització de laboratoris de lectura per a famílies i infants
entre 4 i 8 anys, la consolidació del club de lectura infantil per a nens de 9 a 12 anys.
En quant al foment de la lectura pels joves es decideix crear un club de lectura
juvenil. També es realitzaran activitats de foment de la lectura per a gent gran oferint
visites guiades i obrint el grup de lectures en veu alta a la gent gran del barri.

En definitiva, aquest 2015 ha estat ple de reptes i d’accions que s’han iniciat per tal de
superar els incidents esdevinguts. S’ha fet molta feina i s’han obert nous horitzons de
col·laboració que ens fan pensar que el 2016 pot ser un any productiu pel que fa a
l’organització de nous projectes adequats per millorar la qualitat del servei ofert a la
biblioteca.

Març 2016
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ANNEX 1
Estadístiques de població
HABITANTS PER SEXE 2013
HOMES
13.667
TOTAL 27.944

DONES
14.277

HABITANTS PER SEXE I EDAT 2013
EDAT
HOMES
0-14
2.255
15-64
9.333
65 a 84
1.854
De 85 anys i+
225

DONES
2.134
9.191
2.408
544

POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 2013
ESPANYOLA
24.750

ESTRANGERA
3.194

ATUR REGISTRAT PER SEXE 2013
HOMES
1.152,7
TOTAL 2.346,2

DONES
1.193,5

Dades extretes d’Idescat
http://www.idescat.cat/emex/?id=081727#h40
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TOTAL
4389
18.524
4.262
769
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ANNEX 2 ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA

ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Club de lectura
34 sessions
Visites organitzades
1 sessió
Altres activitats
5 sessions
TOTAL
40 SESSIONS

330 assistents
10 assistents
60 assistents
400 ASSISTENTS

ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Hora del conte
15 sessions
Altres activitats
20 sessions
TOTAL
35 Sessions

535 assistents
234 assistents
769 ASSISTENTS

VISITES ESCOLARS
Educació Infantil
Primària
Secundària Postobligatòria
TOTAL

373 escolars
416 escolars
90 escolars
879 ESCOLARS

10 visites
23 visites
3 visites
36 VISITES
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