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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document recull les dades més significatives de la Biblioteca Martí Rosselló de Premià
de Mar, generades durant l’any 2018. Presenta les dades de rendiment dels diferents
serveis que presta la biblioteca, analitza i extreu conclusions per tal d’esdevenir una eina
per a planificar el futur de l’equipament. Per analitzar el que ha succeït durant l’any s’ha
tingut en compte el Pla d’acció presentat en el mes de gener de 2018.

2.OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL
En el nostre Pla d’acció per a l’any 2018 recollíem la missió i visió amb què treballa la
Biblioteca Martí Rosselló.
Missió
La biblioteca de Premià de Mar vol oferir un servei que respongui a les necessitats
d’informació, cultura i lleure del ciutadans. La promoció de la lectura és un dels seus objectius
principals.
Visió
La Biblioteca de Premià de Mar vol ser el centre cultural d’informació, coneixement i foment
de la lectura, motor i productor de cultura local de referència de Premià de Mar i un dels
principals promotors d’activitats de lleure i formació de Premià de Mar, tant de manera
presencial com a través de serveis virtuals.

Línies estratègiques del Pla d’acció 2018
El tancament del Pla d’acció 2018 ha estat positiu. S’han pogut acomplir, de forma notable,
gran part dels objectius contemplats en les línies estratègiques.
Aquestes són les següents:
1. Potenciar la biblioteca com a centre de referència cultural i de foment de la lectura
2. Potenciar la cultura local com a referent identificador de la comunitat.
3. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
4. Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants
5. Col·laborar en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI
Adjuntem al final de la Memòria, en un annex, les fitxes descriptives de les principals
activitats desenvolupades a la biblioteca. Aquestes fitxes s’han elaborat per mostrar el
treball fet dins del marc del Pla d’Actuació Municipal (PAM). En elles estan àmpliament
comentades les accions encaminades a assolir els objectius contemplats i s’inclou també
una valoració global de cada acció.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Potenciar la biblioteca com a centre de referència
cultural i de foment de la lectura
Objectiu 1. Realitzar activitats de foment de la lectura per a infants de 4 a 8 anys
Accions
1. Fer l’hora del conte
desembre)

el quart dimecres de cada mes (gener-juny, setembre-

2. Continuar fent les visites escolars per a P3, P4, P5 i millorar el material
complementari

3. Continuar fent les visites escolars per a infants de 2n de primària i actualitzar el
material pedagògic

4. Fer el taller El joc d’inventar contes: construir una història en grup. Fer 3 sessions en
dissabtes
al matí.

5. Fer divulgació científica i literària a través de la presentació de llibres nous.
6. Adquirir el material del laboratori de lectura “Naturalistes” en col·laboració amb les
biblioteques del Maresme, i realitzar-lo.
Avaluació
- S’han assolit quasi tots els objectius marcats i s’han portat a terme quasi totes les
actuacions previstes.
Destaca l’esforç d’organitzar vuit sessions d’hores del conte al llarg de l’any. També
s’ha consolidat de cara el futur l’activitat El joc d’inventar contes.
- No s’ha pogut fer l’activitat amb el laboratori “Naturalistes” per manca de temps i de
personal. La persona que l’havia de fer estava fent cursos formatius.

Objectiu 2. Realitzar activitats de foment de la lectura per a infants de 9 a 12 anys
Accions
1. Continuar realitzant el club de lectura infantil per a nens i nenes de 6è de primària.

2. Formar 2 lots de llibres infantils per a la comunitat de biblioteques del Maresme.
3. Adquirir tots els títols seleccionats del Premi Atrapallibres de CLIJ
4. Continuar fent les visites escolars per a infants de 4t i 6è de primària i actualitzar el
material pedagògic

5. Trobada d’autors de literatura infantil
6. Seguir promocionant el passaport de lectura com a iniciativa d’incentivar la lectura
7. S’utilitzarà el joc de pistes de la Vila romana de Can Farrerons en les visites escolars
de
6è de primària

8. Realitzar el taller Buscant la porta dels llibres, proposta d’activitats per fer amb
l’objectiu de fomentar l’interès per la lectura respectant el moment i ritme de cada
infant).
Avaluació
- S’han assolit quasi tots els objectius marcats i s’han portat a terme quasi totes les
actuacions previstes.
- S’ha consolidat de cara el futur el taller Buscant la porta dels llibres.
- Els nens i nenes que integren el club de lectura infantil han manifestat el seu desig
de continuar. És per això que s’ha organitzat en el 2019 un club de lectura juvenil
per nois i noies de 12 i 13 anys.
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Objectiu 3. Realitzar activitats de foment de la lectura per a joves de 13 a 17 anys
Accions
1. Mantenir el club juvenil (mensual, d’octubre a juny)
2. Oferir i organitzar visites per a alumnes d’ESO i batxillerat d l’Institut de Premià
de Mar
Avaluació
- S’ha continuat oferint el club juvenil
- Es van oferir visites per a alumnes d’ESO i batxillerat però no han estat sol·licitades.
S’ha pensat en el 2019 fer una Catàleg de serveis a les escoles per donar a conèixer
més aquestes visites
Objectiu. 4 Realitzar activitats de foment de la lectura per a adults
Accions
1. Club de lectura de novel·la
2. Club de lectura Llegir el teatre
3. Lectures en veu alta
Avaluació
- S’han continuat oferint els clubs de lectura de novel·la, teatre de forma mensual i
s’han seguit fent les lectures en veu alta de forma quinzenal
Objectiu 5. Establir una col·laboració més estreta amb els centres educatius
Accions
1. Oferir la biblioteca als centres educatius com a espai expositiu dels treballs de l’alumnat
2. Fer préstec de lots de llibres a les escoles (Atrapa llibres)
3. Adherir-nos a la Setmana de la Ciència (novembre) amb la realització d’un taller sobre
ciència
4. Crear un Catàleg de serveis als centres de primària, secundària i batxillerat
5. Identificar els canals de comunicació i els seus referents. Comunicar el projecte i
dissenyar la proposta de col·laboració. Fer la difusió corresponent.
Avaluació

-

-

Aquest any s’ha col·laborat molt amb la Plataforma per l’Escola Pública de Premià en
el projecte Educant en valors: una mirada de les escoles de Premià per la integració i
la solidaritat. Això s’ha fet facilitant la biblioteca com espai expositiu dels treballs
dels alumnes i oferint l’espai de la Sala Salvador Moragas per la presentació i cloenda
del projecte.
També destaca el taller que es va fer amb motiu de la Setmana de la ciència. Es va
pensar en seguir organitzant aquest tipus de tallers.
També s’ha creat el Catàleg de serveis que s’oferirà entre els mesos de juny i
setembre a les escoles de Premià.
També s’ha format part en les reunions convocades pel Consell Escolar Municipal al
llarg de l’any

Objectiu 6. Ser un espai de referència social i cultural
Accions
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1. Presentacions de llibres i trobades amb autors
2. Exposicions de petit i gran format, tant al vestíbul com a la Sala Salvador Moragas,
relacionades amb la literatura i l’art
3. Col·laboracions amb entitats de caire cultural (Pit de Mar, Òmnium cultural,
Aprenem, Argent, Creixent, Consorci per la Normalització Lingüística...
4. Col·laboració amb àrees de l’Ajuntament que organitzen cursos de
formació (Coneixement de l’entorn, informàtica)
Avaluació
- S’han fet moltes presentacions de llibres.
- S’ha seguit col·laborant amb les entitats de Premià i les diferents àrees de
l’ajuntament.
- Les exposicions bibliogràfiques s’han fet de forma constant i ens hem fet ressò de
molts actes que s’han fet a la biblioteca en els que hem col·laborat amb exposicions
de llibres sobre la temàtica tractada
- Destaca l’organització d’una aula d’extensió universitària, la Universitat de
l’Experiència a Premià de Mar, amb unes sessions quinzenals que es fan a la
biblioteca amb un grup de 116 persones inscrites. Les matèries que es tracten són
diverses. L’organització d’aquesta aula pretén promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Potenciar la cultura local com a referent identificador de la
comunitat
Objectiu 1. Visibilitzar l’obra literària dels autors locals.
Accions
1. Organitzar l’espai “Cafè amb lletres” de promoció de la cultura local
almenys dues vegades a l’any

2. Presentacions de llibres i visites d’autors locals
3. Autors locals: edició web i/o paper articles del bloc de Martí Rosselló
4. Ampliar i actualitzar la informació sobre autors locals al web de la biblioteca
5. Difondre fragments d’obres d’autors locals en les xarxes socials i Web de
la biblioteca periòdicament

Avaluació
- Hem organitzat dues sessions de Cafè amb lletres
- S’ha fet promoció dels autors locals
- S’ha actualitzat al web articles del bloc de Martí Rosselló
- No hem pogut actualitzar la informació sobre autors locals al web
Objectiu 2. Fomentar la creació literària
Accions
1. Participació en l’organització del Concurs Literari de Sant Jordi i fer
l’edició electrònica dels textos premiats del Concurs literari de Sant Jordi
2016 i penjar-los al web de la biblioteca
2. Realització del taller d’escriptura per a adults
Avaluació
- La participació en el Concurs Literari de Sant Jordi ha baixat respecte a l’any anterior
en el que respecte als infants i joves. En la categoria infantil es van presentar 99
infants, en la categoria juvenil 39 joves. En canvi en les categories de relat curt i
poesia i prosa d’adults la participació ha augmentat. En la categoria de relat curt per
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a joves entre 13 i 18 anys la participació va ser de 7 joves i en la categoria d’adults
van participar 15 persones. El total de participants va ser de 160 persones. La
participació va baixar molt respecte a l’any anterior. El dia 22 d’abril es va fer el
repartiment de

-

premis del concurs. Es va fer una gala amb l’entrega de premis al teatre l’Amistat.
En ella va haver-hi lectura de textos en veu alta per part dels participants del club de
lectura infantil i juvenil de la biblioteca. A la pàgina web de la biblioteca van sortir els
relats premiats en edició digital.
Es van realitzar dos tallers d’escriptura a l’any (maig i octubre-novembre) També
s’ha consolidat aquesta activitat com una activitat nuclear de la biblioteca

Objectiu 3. Difondre la cultura local i el coneixement de l’entorn
Accions
1. Exposicions de petit i gran format, tant al vestíbul com a la Sala
Salvador Moragas, relacionades amb el món local
2. Reorganització de la secció de la col·lecció local
3. Edició en paper de la Guia de recursos dedicada a les singularitats naturals del
Maresme
Avaluació

-

Les exposicions d’autors locals com Pol Peiró i Simon Giner van destacar entre
d’altres.
La reorganització de la secció de la col·lecció local ha quedat pendent en quan a la
senyalització. S’ha posat un expositor nou per destacar les novetats.
L’edició de la Guia de recursos dedicada a les singularitats naturals del Maresme va
agradar molt per la informació recopilada i també pel seu disseny. De totes les guies
que s’han fet amb la col·laboració de les biblioteques del Maresme aquesta és la que
va quedar millor i ha agradat més.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
Objectiu 1. Col·laborar en l’eliminació de la bretxa digital
Accions

1. Donar a conèixer el Servei de préstec de llibres electrònics i audiollibres “eBiblio” a
través del Taller “eBiblio Catalunya

2. Taller de telèfons intel·ligents
3. Curs d’iniciació internet
Avaluació
S’ha fet difusió del servei “ebiblio” a través de les xarxes i web però no s’ha pogut fer cap
taller demostratiu per manca de temps i de personal preparat per fer-ho. La persona que
l’havia de fer i que havia rebut formació va marxar de la biblioteca abans de poder-lo dur
a terme.
També s’han fet dos tallers sobre els telèfons intel·ligents i s’ha fet un curs d’iniciació a
Internet de vuit sessions. Hi ha molt interès per part de la gent gran en l’organització
d’aquests cursos.

Objectiu 2. Crear una nova secció infantil sobre la Diversitat funcional
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Accions
1. Adquirir fons especial per a persones autistes, amb disminució auditiva i visual i llires
de lectura fàcil.
2. Ubicar la nova secció en un espai de fàcil accés. Crear un pictograma per a aquests
materials.
3. Programar una hora del conte en què hi hagi una especialista que faci la traducció en
llenguatge de signes
4. Elaborar un fulletó informatiu sobre aquesta secció
Avaluació
S’ha creat una secció especial per a la Diversitat funcional a la part infantil. S’ha
dissenyat un pictograma identificatiu d’aquest fons especial. S’ha fet un cartell dissenyat
per donar a conèixer aquesta secció i s’ha fet un cartell explicatiu dels materials que es
poden trobar en ella.
Objectiu 3. Millorar l’accessibilitat a tot tipus de públic
Accions
1. Fer accessible un ordinador d’accés al catàleg a persones van en cadira de rodes
adaptant un dels mobles de consulta al catàleg
Avaluació
S’ha fet accessible i hem rebut agraïment per la feina feta per part dels usuaris que van
en cadira de rodes.

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants
Objectiu 1. Realitzar activitats per a famílies amb nadons
Accions
1. Sessions d’hora del conte per a nadons
2. Organitzar 1 xerrades algun autor/a destacat en el camp de la criança
3. Tallers i xerrades sobre temes de criança: respiració i moviment dels
nadons, sòl pèlvic, motricitat, jocs de falda...
4. Mantenir les trobades per a mares, pares i nadons
5. Elaborar guies bibliogràfiques del racó de mares i pares
6. Continuar la col·laboració amb l’associació de suport a la lactància
materna Pit de Mar
Avaluació

-

S’han organitzat cinc hores del conte per a nadons.
Les trobades en l’espai de famílies i nadons han mobilitzat unes 15
famílies.
La biblioteca s’ha convertit de mica en mica en un espai de referència en
el suport a les famílies en la criança dels fills.
També s’han fet dues xerrades formatives.
No s’han pogut elaborar guies bibliogràfiques de l’espai Famílies.
També s’han continuar donant suport a la lactància materna oferint
l’espai de la biblioteca al grup Pit de Mar.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. Col·laborar en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI
Objectiu 1. Fer un centre d’interès per la igualtat de gènere i LGTBI
Accions
1. Continuar adquirint nous documents per ampliar la col·lecció de llibres d’aquest
centre d’interès
2. Fer un fulletó de difusió d’aquest centre
Avaluació
Hem continuat adquirint nous documents per ampliar la secció. S’han exposat de forma
continuada diverses publicacions d’interès per aquests col·lectius.
Objectiu 2. Organitzar almenys dues xerrades que tractin el tema de la igualtat de gènere I
LGTBI
Accions

1. Organitzar una xerrada adreçada a les famílies sobre rols de gènere als infants
(Com, des de petits, establim els rols de gènere)

2. Organitzar una xerrada sobre LGTBI

Avaluació
Es va organitzar una xerrada sobre la criança no sexista a càrrec de Gemma Guillamon.
No s’ha pogut organitzar una xerrada sobre LGTBI però s’ha fet una exposició de llibres
amb motiu del dia Internacional de l’orgull LGTBI
Col·lecció
S’ha potenciat l’ús de la col·lecció de la biblioteca. S’ha revisat i identificat els buits temàtics
per tal de fer la compra de la biblioteca en base al fons. S’han adquirit més documents per
les diferents fons especials i àrea infantil. També s’han seguit adquirint documents pel fons
local. S’ha realitzat una difusió de les novetats adquirides amb un butlletí de novetats
mensual que destaca pel seu disseny.
També s’ha creat una secció nova a la part infantil destinada a la Diversitat funcional. S’ha
comprat més material per a aquesta secció.
Aquest any s’ha seguit fent el canvi dels dvd’s en bosses de plàstic, que ocupen menys
espai als calaixos.
Reformes infraestructures
ESPAI INFANTIL
Gràcies a la subvenció atorgada per Diputació la sala de petits lectors ha fet un canvi. Hem
pogut treure unes prestatgeries d'adults que havíem posat dins la sala, i treure també uns
mobles que no eren del tot segurs per les criatures.
Ara la sala disposa d'un mural a la paret del fons, amb unes prestatgeries adequades a la
seva edat i que permeten mostrar els contes.
També passa a disposar d'uns mobles baixos per a que els infants puguin mirar ells
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directament els llibres i contes i puguin de manera independent escollir el que volen llegir.
Per facilitar el moment de la lectura, hem comprat uns petits sofàs de mida infant i uns
puffs amb escuma de polièster per seure a terra d'una manera agradable, còmoda. Són uns
puffs molt pràctics perquè es poden apilar quan sigui necessari. El moment de la lectura
compartida amb els pares o acompanyants adults ha de ser un moment agradable, tranquil,
i el mobiliari ha d'acompanyar perquè així sigui.
També hem posat prestatgeries de novetats a la sala d'infantil perquè creiem molt en
aquest
format on el llibre està més a la vista i on es converteix en un aparador de les novetats i
temes que ens interessa destacar. També hem posat un expositor de cartells per poder
informar de tot allò que fem a la part infantil.
ESPAI DVDS i CÒMICS
La biblioteca ha remodelat la secció de DVD’s. Hem pogut baixar algun dels mobles baixos a
la part infantil que fins ara estaven en el lloc dels DVDs i alhora hem millorat tota una zona
de la part infantil que estava mal atapeïda. Per altra banda, els còmics tenien poca
visibilitat a l'espai i hem millorat aquest aspecte en poder oferir unes prestatgeries on es
veuen més els còmics.
SENYALITZACIÓ
Tot i que és un aspecte transversal al dit fins ara, el volem destacar ja que el projecte
presentat per l'empresa DORTOKA ha estat potent. En el projecte inicial ja remarcàvem la
importància d’una senyalització adequada per atraure el fons als usuaris , i adjuntàvem
alguns exemples d'altres biblioteques.
En aquest sentit, la proposta ha inclòs la conceptualització, disseny gràfic i la instal·lació de
la senyalització que ens ha permès donar a conèixer i visibilitzar espais com:
- zona ordinadors infantil i d’adults
- porta sala petits lectors
- zona diversitat funcional dins de l'àrea infantil
- zona de còmic i d’idiomes
- zona autors locals
- zona novel·la juvenil que ens molts casos queda poc visible a l'estar a la planta 0
- Zones a destacar com l'àmbit de pirates o de LGTBI

Relació de la BMR amb altres departaments de l’Ajuntament
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: vestíbul de la biblioteca, sala
Salvador Moragas, espai de suport, aula d’informàtica.

Obertura de la sala d’estudis nocturna
Gràcies a la participació de la Regidoria de Cultura, del 11 al 28 de gener i del 20 de maig al
22 de juny es va habilitar dins l’espai de la biblioteca una sala d’estudis nocturna en horari
de 20.30 h a 12.30 h entre setmana i de 18 h a 12.30 h els caps de setmana.

Teixit associatiu i integració a l’entorn
Col·laboració amb les entitats per tal de fer activitats conjuntes
Durant el 2018 s’han ampliat el nombre de contactes amb diverses entitats culturals

9

MEMÒRIA ANUAL BMR 2018
de Premià de Mar i altres localitats i la biblioteca ha participat activament en moltes
de les activitats organitzades. S’ha col·laborat molt activament amb: Pit de Mar, grup
de suport a la lactància materna, Centre de Rehabilitació Comunitària de Premià de
Mar, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, l’Associació Creixent de
formació permanent d’adults a través d’Àgora a debat, Consorci de Normalització
Lingüística, Aprenem Premià, Ràdio municipal, Fundació Pere Tarrés, associació
fotogràfica Argent,
Marató de TV3, Institut de Premià de Mar, Afa escoles públiques, Alter-Arte, Museu
Cal Tit de Vilassar de Mar, Gerència de biblioteques de la Diputació de Barcelona, Mar
de dones i Escola El Pilar, Escola Sta Anna de Premià de Dalt
Integració de la biblioteca en diversos grups de treball de l’Ajuntament
Durant el 2018 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, Ensenyament,
Comunicació, Serveis Socials, Salut, Joventut, Igualtat i Promoció Econòmica.
Comunicació i difusió
Web de la biblioteca i comunicació a través del butlletí electrònic mensual,
la biblioteca virtual i les xarxes socials.
Durant el 2018 la biblioteca ha seguit millorant 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)
El butlletí electrònic arriba cada mes a tots els usuaris de la biblioteca que ho
desitgen. Per altra banda també manté la presència a Facebook amb 766 seguidors
(http://www.facebook.com/bibliopremiademar) i a Twitter amb 1283 seguidors
(http://twitter.com/bibliotecabmr)
Inclusió de les activitats de la biblioteca a l’agenda PDM, al web municipal i
a Vila Primília, la publicació de l’ajuntament i les cartelleres digitals de
l’ajuntament Aquest objectiu que es va marcar a partir de 2012, s’ha mantingut
durant el 2018. S’han difós no només les activitats a l’agenda, sinó que s’han publicat
periòdicament diverses notícies sobre la biblioteca a Vila Primília 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 2018. En els programes de ràdio
quinzenals es comenten les activitats mensuals de la biblioteca.

3.RECURSOS
3.1 Recursos humans
Durant el 2018 l’equip de la nostra biblioteca ha estat format per :

-

1 Directora. La bibliotecària Maribel del Molino
1 bibliotecària. Núria Navarro
3 auxiliars de biblioteca. Montse Sales, Laura Martín i Toni Giménez (incorporat al mes
de maig)
1 auxiliar de serveis, Susanna Salvador, en qualitat de funcionària de l’Ajuntament de
Premià de Mar.
Hem tingut també diverses persones que han treballat a la biblioteca com a plans
d’ocupació fent feina d’integració social.
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3.2 Recursos econòmics
Les vies de finançament de la biblioteca són l’Ajuntament de Premià de Mar i la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a activitats de dinamització , gràcies a l’aportació econòmica de la Llei de Barris,
la biblioteca ha pogut realitzar més activitats. També Cultura de l’ajuntament ha destinat
més diners a fer activitats per Sant Jordi.

PRESSUPOST BIBLIOTECA 2018
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Fons i subscripcions
Fons i subscripcions. Cànon.
Activitats
Festa literària Sant Jordi
Restant Pla de Barris 2017
TOTAL

10.000 €
500 €
10.000 €
7.500 €
511,42 €
28.511,42 €

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Llibres compra lot

15.600,73 €

Audiovisuals compra lot

4.035,68 €

Subscripcions diaris i revistes

7.662,00 €

Material

569,58 €

Subscripcions RREE

638,00 €

Compra directa

750,00 €

TOTAL

29.255.99€

GENERALITAT CATALUNYA
Subvenció OSIC
SAB

10.500,00 €
6.950,00 €

Saló del còmic

500,00 €

Setmana del llibre en català

515,00 €

TOTAL

18.465,00 €

3.3 Fons documental
A 31 de desembre de 2018 la nostra biblioteca disposava de 52.424documents i va
experimentar un creixement de la col·lecció amb 2.579 documents respecte a l’any
anterior.

CENTRES D’INTERÈS PERMANENTS
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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 famílies: 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.
Lectura fàcil: a partir de la realització d’un club de lectura fàcil organitzat pel Servei
de Català del Consorci de Normalització Lingüística s’ha creat aquest centre d’interès
Centre d’interès Igualtat de gènere i LGTBI : La nova secció per a la Igualtat de
gènere i LGTBI a la Biblioteca municipal s’ha creat amb l’objectiu de contribuir amb la
seva col·lecció a la informació i el coneixement per a garantir la igualtat de sexes i
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Centre d’interès per a la Diversitat funcional : S’ha creat un fons de llibres
destinats a infants amb necessitats especials, per als seu familiars i educadores/ i per
a infants en general.

Durant l’any s’han adquirit més documents per als centres d’interès permanents. S’han
canviat
prestatgeries de la secció de còmic per facilitar la seva visibilitat. El centre per a la Diversitat
funcional també s’ha ubicat en un lloc destacat de la part infantil.

4.SERVEIS I PROGRAMES

4.1 Dades d’usuaris
Nombre
registres
d’usuari
12.606
Visites Biblioteca
Virtual
7.772

Nombre carnets
fets durant l’any

Usos del servei
de préstec

590

12.670
Ús del servei d’Internet i
+
7.994

Visites
presencia
ls
67.707

Ús del servei de Wifi
12.231

Hem tingut 500 usuaris nous inscrits respecte l’any anterior. S’han fet 90 duplicats de
carnet. Els usos dels servei de préstec han baixat en 237 usuaris respecte a 2017. Les
visites presencials augmenten en 144 persones. Han baixat els usos del servei públic
d’Internet en 627 persones, potser perquè cada cop més els usuaris utilitzen ordinadors
personal. L’ús de la xarxa Wifi baixa en 619 connexions respecte a l’any anterior.
4.2 Préstecs
Nombre total de

Préstecs interbibliotecaris
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préstecs
40.455

Deixats

Rebuts

1292

442

Préstecs 2017

Creixement

Préstecs 2018

42.462

-2.007

40.455

S’ha experimentat una baixada en l’ús del préstec durant el 2018 respecte l’any anterior.
Atribuïm aquesta lleu davallada de manera semblant a com s’ha fet palesa a la resta de
biblioteques. S’han fet 1.500.000 préstecs menys, aproximadament, a la xarxa de
biblioteques.
4.3 Activitats de foment de la lectura

-

-

-

-

-

Aquest any també hem realitzat 27 exposicions bibliogràfiques per donar a conèixer el
fons de la biblioteca i també per oferir material bibliogràfic d’acompanyament als actes
que s’organitzen a la biblioteca. En total 6 més que l’any anterior. També s’han fet 8
exposicions de tipus cultural i artístic al vestíbul i la sala Salvador Moragas. En l’annex 3
estan descrites.
S’han organitzat dues xerrades sobre diferents temes pel públic famílies amb nadons, i
una conferència titulada Educar en l’admiració a càrrec de Catherine L’Ecuyer, investigadora i
divulgadora en temes educatius, que va atraure a molt públic. També s’han fet nou
presentacions de llibres al llarg de l’any. També estan descrites en l’annex 3. Hem tingut
dues trobades amb autors, una d’elles pel públic infantil.
Per primera vegada s’ha organitzat una aula d’extensió universitària, la universitat de
l’experiència de la Universitat Ramon Llull, amb dues sessions inaugurals i cinc classes
fetes l’últim trimestre de l’any.
Aquest any vam continuar les trobades titulades “Cafè amb lletres” amb l’objectiu de
promocionar la cultura local. En les trobades es tracta un tema local i es conviden a
autors locals rellevants. La primera trobada va ser per presentar el llibre El paper
amagat d’Albert Calls, autor del Maresme. La sessió sobre la Diversitat funcional va
servir sobre tot per posar en contacte diferents col·lectius que treballen en aquest sentit
a Premià de Mar.
Igualment s’han mantingut els clubs de lectura de novel·la i teatre, club infantil i juvenil
d’anys anteriors i s’ha afegit un nou club per a joves de 12 i 13 anys.
En quan a la creació literària a la tardor es va organitzar un taller d’escriptura impartir
per Susana Hernández i un curs al maig de com escriure textos amb humor impartit per
Pep Bras, tots dos amb una àmplia assistència.
S’han seguit organitzant les visites escolars guiades. Han participat en les visites
escolars nou escoles amb un total d’assistents a les visites escolars de 1.125 alumnes.
De forma resumida es pot dir que durant el 2018 la biblioteca ha seguit fent la
programació d’activitats per a infants sobretot amb hores del conte i hores del contetaller i s’ha continuat la programació d’activitats relacionades amb mares i nadons.
També s’han fet dues presentacions de llibres infantils, una trobada amb un autor i un
joc d’inventar contes i tallers dinamitzadors de slime per a nois i noies de 10 a 13 anys
i de màgia i ciència, per a nens entre 5 i 9 anys.

4.4 Serveis virtuals
Durant el 2018 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:
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-

Facebook: http://www.facebook.com/bibliopremiademar
https://www.facebook.com/maresinadonsdelabmr
Un perfil a twitter: http://twitter.com/bibliotecabmr
Butlletí electrònic mensual per difondre les activitats de la biblioteca
Cartellera digital de l’ajuntament i informació a l’agenda del Web de l’ajuntament
Informació puntual d’algunes activitats a la biblioteca Virtual
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

Tots aquests mitjans 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

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS
S’han mantingut els projectes engegats l’any anterior en col·laboració amb diverses entitats
culturals de Premià i s’han establert moltes més relacions amb altres entitats. Entre d’altres
destaquem:
- Activitats culturals amb la secció Premià de l’Òmnium Cultural que organitzen
conferències sobre diversos temes d’interès
- Tallers de lectura en veu alta amb el Centre de Formació Permanent de Premià de Mar.
- Activitats culturals amb la plataforma “Mar de dones” com són les lectures en veu alta.
- Activitats amb l’Associació Creixent com és l’espai de debat i conversa Àgora sobre temes
d’actualitat
- Grups de conversa en altres idiomes amb l’Associació Aprenem Premià.
- Activitats amb el Consorci de Normalització Lingüística com presentacions de llibres i
exposicions,
- Activitats amb el Grup Pit de Mar pro lactància materna.
- Col·laboració amb les Regidories d’Igualtat, Ensenyament i Cultura, Salut en diversos
actes: exposicions, xerrades
- Col·laboració amb l’Associació fotogràfica Argent.
- Col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés en l’organització de cursos per utilitzar el mòbil
per a gent de +55 anys
- Col·laboració solidària amb la Marató de TV3. Es regalava un llibre a canvi d’un donatiu
- Exposicions d’autors locals al vestíbul i a la Sala Salvador Moragas
- Col·laboració amb el Museu Cal Tit de Vilassar de Mar en l’organització d’exposició sobre
pop-up

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.
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-

Difusió a les cartelleres digitals de l’ajuntament.
Difusió a l’agenda mensual de Cultura. Edició en paper.
Difusió a les xarxes socials Facebook i Twitter.
Articles i notes de premsa 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.
Pantalles digitals de l’ajuntament.

D’aquests instruments, el més eficaç és tenir presència a l’agenda mensual de Cultura, 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, aquest any dedicada a les Singularitats naturals del Maresme.
També s’ha editat aquest any un calendari per fer difusió de les biblioteques del Maresme.
S’ha seguit difonent un punt de llibre amb format quadrat per fer difusió dels vídeos de la
biblioteca: un vídeo en el que surten els diferents grups de la biblioteca i que es va
projectar en l’entrega de Premis de Sant Jordi i el vídeo que surt a la guia de recursos
dedicada a les rutes literàries.

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 2019.
Comentarem aquí les principals línies d’actuació de l’any:
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom a través de tres objectius: 1. Col·laborar en
l’eliminació de la bretxa digital, 2. Creació d’una nova secció infantil de “lectures diferents”,
3. Millorar l’accessibilitat a tot tipus de públic.
El grau d’assoliment ha estat pràcticament total. S’han fet tres cursos sobre telèfons
intel·ligents al llarg de l’any i s’ha fet un curs d’iniciació a Internet amb motiu de la
inauguració de l’aula d’informàtica amb l’equip informàtic renovat. També s’ha difós
àmpliament el servei de préstec e-Biblio, encara que no s’ha pogut fer un taller demostratiu.
També s’ha creat una secció nova a la part infantil destinada a la Diversitat funcional i s’ha
fet una presentació d’un llibre d’aquesta temàtica.
També s’ha millorat l’accessibilitat al catàleg per a persones que van en cadira de rodes.
L’organització d’una Aula d’extensió universitària a la biblioteca, amb classes de formació
quinzenals, ha contribuït a l’aprenentatge continuat al llarg de la vida de l’usuari adult.
Seguir treballant en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI, en la mateixa línia de treball
que l’any anterior.
El grau d’assoliment ha estat bastant satisfactori. Hem continuat formant la col·lecció
d’aquest centre d’interès i s’ha organitzat una xerrada adreçada a les famílies amb infants
sobre rols de gènere. També hem fet una taula de llibres sobre el col·lectiu LGTBI amb
motiu de la celebració del seu dia mundial. No hem pogut fer un fulletó difusor d’aquesta
secció per manca de temps i de personal. S’ha seguit col·laborant amb la Regidoria
d’Igualtat amb motiu de la celebració de tots els dies internacionals amb taules expositives
de llibres.
Establir una col·laboració més estreta amb els centres educatius. Es crearà un Carta de
serveis que la biblioteca s’oferirà al centres de primària, secundària i batxillerat. S’oferirà la
biblioteca als centres educatius com a espai expositiu dels treballs dels alumnes.
El grau d’assoliment ha estat també pràcticament total. S’ha fet la Carta de serveis a les
escoles. S’ha fet un document informatiu i un flyer. En l’any 2019 es millorarà la difusió
d’aquesta.
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Amb l’associació de pares de les escoles públiques s’ha col·laborat estretament oferint
l’espai expositiu als treballs dels alumnes sobre ” l’Educació en valors: un projecte de les
escoles de Premià per la integració i la solidaritat”. També es van fer les jornades a la
biblioteca sobre el tema.
Tenint en compte aquests factors, per al 2019 hem mantingut bàsicament línies d’actuació
presentades al 2018 però hem volgut incidir en tres línies d’actuació que estan descrites en
el Pla d’acció presentat per Maribel del Molino en el mes de gener de 2019.






Desenvolupar una política de la col·lecció adequada a les necessitats actuals a través de tres
objectius: 1. Elaborar la política de desenvolupament de la col·lecció, 2. Mantenir la
col·lecció equilibrada i adequada a les necessitats dels nostres usuaris reals i potencials, 3.
Establir millores en l’adequació i difusió del fons
Potenciar l’accessibilitat als serveis, a la informació i a les col·leccions a través de tres
objectius : 1. Millorar la gestió del préstec introduint un nou sistema d’auto-préstec amb la
tecnologia RFID, 2. Gestionar el procés del canvi produït arrel de la introducció del RFID i
del auto-préstec, 3. Millorar encara més la senyalització de la biblioteca
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom a través de cinc objectius: 1. Col·laborar en
l’eliminació de la bretxa digital, 2. Crear una nova secció per la Diversitat funcional a l’àrea
d’adults i seguir mantenint i promocionant la secció creada a la part infantil, 3. Seguir
oferint una aula d’extensió universitària que fomenti l’aprenentatge al llarg de la vida de les
persones adultes, 4. Seguir fent les lectures en veu alta pel col·lectiu de malalts mentals per
tal de continuar sent una biblioteca inclusiva.

L’any 2018 ha estat un any en el que la biblioteca ha donat un salt qualitatiu en molts
aspectes a pesar de totes les dificultats que s’ ha hagut d’afrontar en qüestions de personal.
L’organització de l’aula d’extensió universitària ha estat un encert. Tenim 116 persones
apuntades. L’oportunitat de seguir-se formant al llarg de la vida per persones grans amb un
nivell cultural alt ha fet que la biblioteca hagi revifat. Hem aconseguit atreure a aquest
públic a la biblioteca. Es preveu seguir en aquesta línia d’actuació.
Per altra banda la subvenció rebuda per Diputació per fer reformes ha millorat la biblioteca
en quan que ara disposem d’uns espais més atractius, una bona senyalització i un maquinari
informàtic renovat i posat al dia.
A finals d’any també es va incorporar personal de suport amb perfil d’integradadora social
que ha fet que la part infantil de la biblioteca estigui ara molt més tranquila. S’acaba ara
també d’incorporar una educadora social que farà d’integradora social al barri des de les
dependències noves creades, adjacents a la biblioteca. Afrontem doncs el futur amb
optimisme perquè pensem que ara sí que s’està treballant per aconseguir la cohesió social.
Maribel del Molino
Directora
Març 2018
Firmado

MARIA ISABEL digitalmente por
DEL MOLINO MARIA ISABEL DEL
MOLINO JOVER JOVER - DNI DNI 37262157H
37262157H Fecha: 2019.03.29
13:02:09 +01'00'
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ANNEX 1. Estadístiques de població
HABITANTS PER SEXE 2018
HOMES

DONES

13.720

14.351

TOTAL 28.071
HABITANTS PER SEXE I EDAT 2018
EDAT
HOMES

DONES

TOTAL

0-14

2.197

2.061

4.258

15-64
65 a 84

9.259
2.025

9.113
2.572

18.372
4.597

De 85 anys i+

239

605

844

POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 2018
ESPANYOLA
ESTRANGERA
24769

3302

ATUR REGISTRAT PER SEXE 2018
HOMES

DONES

752,3

957,0

TOTAL 1709,3
Dades extretes d’Idescat.
http://www.idescat.cat/emex/?id=081727#h40

ANNEX 2. Dades d’assistència a activitats de foment de la lectura
ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Club de lectura
45 sessions
Altres activitats
26 sessions

469 assistents
883 assistents
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TOTAL

71 SESSIONS

1352 ASSISTENTS

ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Hora del conte

10 sessions

382 assistents

VALORACIÓ PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018 2018

Altres activitats
TOTAL

43 sessions
53 Sessions

960 assistents
1.342 ASSISTENTS

VISITES ESCOLARS
Educació Infantil
Primària
Altres

18 visites
19 visites
6 visites

427 escolars
497 escolars
163 assistents

ANNEX 3. Fitxes-memòria presentades per a la
valoració del programa municipal 2018
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Projecte

Activitats infantils (hores del conte, tallers diversos, jocs, trobades amb
autors, presentacions de llibres)

OBJECTIU

Promoure i potenciar entre els infants l’hàbit de la lectura i també la narració
oral. Acostar als infants a la lectura a través de tallers diversos i trobades
amb autors.

On s‘emmarca PAM

Dades de l’activitat
Activitat
Hora del conte Fem
encendre la nit? A càrrec de
Sandra Rossi

Data
10/01

Hora inici
18.00

Hora fin.
19.00

Lloc
Espai Petits Lectors

Buscant la porta dels llibres:
Activitat de foment de
l’interès per la lectura per a
infants. A càrrec d’Anna
Gómez (La Closca)

17/02
03/03
10/03
17/03

11:00

12.30

Espai Petits Lectors

Hora del conte Llops i
llobatons, a càrrec de Gina
Clotet

28/02

17.30

18.30

Espai Petits Lectors

Trobada amb l’escriptor
Jordi Folck, autor del llibre
Níngú és un zombie

16/03

17.30

19.00

Sala Salvador
Moragas

Hora del conte Princeses
blaves i prínceps roses.
Contes per a nenes i nens
rebels. A càrrec de Mercè
Palay

04/04

17.30

18.30

Espai Petits Lectors

Presentació del llibre
Leònides el ratolí intrèpid. A
càrrec de Ma Rosa de San
Baldomero

07/04

12.00

13.00

Sala Salvador
Moragas

Taller El joc d’inventar
contes. A càrrec de Sandra
Gómez

14/04
21/04
28/04

11.00

12.30

Espai Petits Lectors

Presentació del llibre Dana y
las palabras, a càrrec de
Verònica de la Rosa i de
Dana Gutierrez de la Rosa

04/05

18.00

19.30

Espai Petits Lectors

Conte-taller Plumífers.
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri

06/06

17.30

19.00

Aula 1 planta -1

Hora del conte Mig món diu,
a càrrec de Mon Mas

09/07

18.00

19.00

Sala Salvador
Moragas

Contes i cançons de casa
nostra: cantats i contats,
A càrrec de Cesc Serrat i

05/09

17.30

18.30

Sala Salvador
Moragas
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Isaac Elies
Taller de slime, a càrrec
d’Elisabeth Ulibarri

04/10

17.30

18.30

Espai suport àrea
infantil

Taller de màgia i ciència
L’aventura de la poció
secreta, a càrrec de
Funbrain

07/11

18.00

19.00

Aula 1 planta -1

Hora del conte No tinc por,
A càrrec de Tanaka Teatre

13/12

17.30

18.30

Sala Salvador
Moragas

Taller de Nadal, a càrrec
d’Elisabeth Ulibarri

27/12

17.30

18.30

Aula 1 planta -1

Pressupost
1. Capítol II
Import pressupostat
0

Import real
2.827,80

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino i Núria Navarro

Altre personal de suport –

Persones contractades

Resultats obtinguts
Amb les hores del conte i els tallers, els infants, amb les seves famílies, s’han pogut apropar als llibres i la
lectura a través de la tradició oral de contes i de diversos tallers. Com a novetat hem fet un taller de
ciència i màgia i un taller de slime per a adolescents.
Les activitats realitzades els dissabtes al matí han tingut bona acollida.

Assistents
L’assistència a les hores del conte és molt nombrosa, de vegades ha arribat a quedar petit
l’espai. Quan ha calgut hem fet algunes activitats en altres espais.
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Publicitat realitzada i suport gràfic
- cartells Din A4
- Web biblioteca
i xarxes socials
biblioteca
VALORACIÓ
PROGRAMA
ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
- Agenda mensual de Cultura en paper
- Cartelleres digitals Activitats d’adults (Cafè amb lletres, presentacions de llibres, xerrades,
Projecte
- Web ajuntament
lectures dramatitzades, classes, conferències)
OBJECTIU
Foment de la lectura i formació en general pels usuaris de la biblioteca
On s‘emmarca PAM
Observacions
No
hemde
inclòs
en aquesta fitxa memòria les hores del conte fetes per a nadons.
Dades
l’activitat
Activitat
Data
Hora inici
Hora fin.
Lloc
VALORACIÓ
GLOBAL
Presentació del
llibre
17/01
19:00
20:30
Sala Salvador
Hem
augmentat
a la biblioteca.
L’Home
de Déu el
denombre
Mireia d’activitats amb el consegüent augment de visites
Moragas
Aquest
any també hem volgut fer activitats infantils per a nens i nenes de 6 a 9 anys. Buscant la porta
Vancells
dels llibres i el Joc d’inventar contes van ser les activitats animadores a la lectura per a aquest grup
d’edat.
Per lletres
a adolescents també24/01
s’han incorporat
dues activitats
més: Taller
ciència i màgia i taller de
Cafè amb
19:00
20:30
Salade
Salvador
slime.
Presentació del llibre El
Moragas
També hem vist que els contes-tallers tenen molt d’èxit. Són més participatius.
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paper amagat d’Albert Calls
Presentació del llibre
Petjades d’aigua i sal de
Sara Montesinos

12/04

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència Educar en
l’admiració a càrrec de
Catherine L’Ecuyer

27/04

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre
Mentiras, coincidències y
otros de Rubén Rubio

19/05

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència El llegat cultural
de Grècia a càrrec d’Eulàlia
Vintró (Acte inaugural
Universitat de l’Experiència)

18/06

18:30

20.00

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre L’etern
retorn d’Asmaa Aouattah

17/09

18:30

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència Antonio Vivaldi,
el gran retratista musical de
la natura, a càrrec de Joan
Vives (acte inaugural
Universitat de l’Experiència)

05/05

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre El
último camino de Maria
Luisa Picado Silva

28/09

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre
Guetxo, territori Pinilla a
càrrec de Gustavo Iduriaga

04/10

18:30

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència Klimt,
Sezession i la Viena de final
de segle, a càrrec de Muntsa
Lamúa (Universitat de
l’Experiència)

15/10

18:30

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència La mediació
com a eina de millora de les
relacions humanes i socials,
a càrrec de Javier Wilheim
(Universitat de
l’Experiència)

29/10

18:30

20:30

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre
Cabrils, Sao Paulo,
Barcelona. Un amor
pendent, a càrrec d’Emilia
Illamola

15/11

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Presentació del llibre Una
vida màgica del Mag Xevi, a
càrrec de l’autor

16/11

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas

Conferència La reina MarieAntoinette a Versalles, a

29/11

18.30

20.00

S. Moragas
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càrrec de Verònica Vives
(Universitat de
l’Experiència)
Presentació del llibre La
Mestra, a càrrec de Rosa Ma
Pascual

29/11

19.00

20.30

S. Moragas

Lectura dramatitzada El
dietari de la Biblioteca
Popular de Manresa (19291939)

29/11

18

20.30

S. Moragas

Conferència Salut, felicitat i
ment, a càrrec de Manuel
Sans (Universitat de
l’Experiència)

10/12

18.30

20.30

S. Moragas

Conferència Salut, felicitat i
ment, a càrrec de Manuel
Sans (Universitat de
l’Experiència)

10/12

18.30

20.30

S. Moragas

Cafè amb lletres. Taula
rodona sobre la Diversitat
Funcional

12/12

19.00

20.30

S. Moragas

Pressupost
2. Capítol II
Import pressupostat
0

Import real
3.715,00€

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino, Núria Navarro i resta de l’equip

Altre personal de suport

Resultats obtinguts
L’organització de l’Aula d’extensió universitària (Universitat de l’Experiència) a la biblioteca ha estat
un èxit. Hem atret a un tipus de públic que abans no venia a la biblioteca. Amb motiu de les classes
que s’imparteixen la biblioteca exposa el fons bibliogràfic que disposa relacionat amb el tema de la
classe.
La conferència Educar en l’admiració que va fer Catherine L’Ecuyer també va agradar molt. Van venir
moltes persones del món de l’educació.
També s’ha continuat aquest any oferint un espai per a les presentacions de llibres de gent vinculada
al Maresme i Premià.
La sessió de Cafè amb lletres, de promoció de la cultura local, també ha servit per donar a conèixer

VALORA PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
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algun autor local, com va ser la presentació de El paper amagat d’Albert Calls.
La sessió de Cafè amb lletres sobre la diversitat funcional va servir sobre tot per posar en contacte
VALORACIÓ PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
diferents col·lectius que treballen en aquest sentit i la biblioteca s’ha posat al servei d’aquests per
Projecte
Club de cada
lectura
infantil
aconseguir una biblioteca
vegada
més inclusiva.
La lectura dramatitzada dels Dietaris de la biblioteca de Manresa (1929-1939) també ha consolidat la
biblioteca com a espai teatral de petit format.

Assistents
. L’organització de l’Aula d’extensió universitària (Universitat de
l’Experiència) a la biblioteca ha portat molta afluència de públic de
gent gran. Comptem amb 116 persones inscrites que assisteixen a les
sessions quinzenals. A les classes assisteixen unes 85 persones de
promig.
Les presentacions de llibres de llibres tot i que no van ser gaire
nombroses, a excepció de la presentació del llibre Petjades d’aigua i
sal de Sara Montesinos, també van acostar altres públics a la
biblioteca.
Els assistents a les dues trobades de Cafè amb lletres tampoc van ser
molt nombroses però sí pertinents.
L’assistència a la lectura dramatitzada també va ser notable. Van
assistir els membres del club de lectura de teatre.

Publicitat realitzada i suport gràfic
- cartells DinA4 i DinA3 aproximadament
- Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
- Cartelleres digitals de l’ajuntament
- Agenda mensual de Cultura en paper
- Web ajuntament

VALORACIÓ GLOBAL
Cada vegada es té en compte més la biblioteca per fer presentacions de llibres.
Algunes de les presentacions de llibres tenien unes expectatives de públic molt més altes de les assolides
realment.
Les sessions de l’Aula d’extensió universitària han consolidat la biblioteca com a espai d’aprenentatge al
llarg de la vida.
La línia triada en quan a la consideració de la biblioteca com a espai on es fan presentacions, tertúlies i
classes sembla adequada de cara a seguir l’any vinent.
Els assistents a la lectura dramatitzada van poder apreciar la dificultat de fer una lectura d’aquest tipus.
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OBJECTIU

- Animar a la lectura i al diàleg entre els nens i nenes.
- Millorar la capacitat de comprensió del text.
- Oferir noves possibilitats per gaudir del temps lliure i a la
vegada fomentar l’ús de la biblioteca.
- Conèixer en persona un/a autor/a d’un dels llibres llegit en el club

On
s‘emmarca
PAM
Dades de l’activitat
Activitat
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada
Trobada

club
club
club
club
club
club
club
club
club

Data
26/10
30/11
14/12
26/1
23/2
28/3
27/4
25/5
29/6

Hora inici
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

Hora fin.
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Lloc
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

de
de
de
de
de
de
de
de
de

suport
suport
suport
suport
suport
suport
suport
suport
suport

Pressupost
3. Capítol II
Import pressupostat
0€

Import real
0€

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Núria Navarro, conductora del club

Resultats obtinguts
El club és una oportunitat de luxe per a aquells nens i nenes que són aficionats a la lectura. Hi ha
comentat molts aspectes de la vida que es tracten en els diversos llibres llegits, intercanviat
sentiments, comunicat desitjos i compartit una afició que els enforteix. Han fet recomanacions, han
parlat de llibres i tot plegat ha ajudat a fer promoció de la lectura.
Assistents a les trobades mensuals: 12 persones apuntades.
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Publicitat realitzada i suport gràfic
- Cartell difusor de l’activitat
Agenda del mes de Vila Primília, agenda PDM (Web i paper)
- Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
- Butlletí electrònic mensual de la biblioteca
- Web ajuntament
- Flyer
Observacions
Els llibre llegits han estat lots adquirits per la biblioteca
VALORACIÓ GLOBAL
El club de lectura infantil és un espai molt enriquidor per als integrants del club. Han manifestat
que els agradaria reunir-se més sovint.
Per primer cop aquest club tindrà continuïtat amb la creació del club de lectura per a joves de 1r de
la ESO.
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Projecte
OBJECTIU

Cessions de sales
Aprofitar l’espai per fer activitats culturals que organitzen altres entitats culturals. La
biblioteca aconsegueix així ser un lloc de referència cultural.

On
s‘emmarca
PAM
Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

Taller informàtica

Dimarts
Set-des
2n,3er i 4rt
dim de mes
gen-jun
oct-des

17.30h

19.00h

Aula informàtica

18.30

20.30

Espai de suport

Cada dilluns
gen-jun
oct-des
Cada
dimecres

19:00

20:30

Espai de suport

15:30

17:00

Sala informàtica

Cada primer
dimarts de
mes
gen-jul
set-des
(11 sessions)
Primer
dimarts de
mes
gen-jun
oct-des

17:00

18:30

Espai de petits lectors

18:30

20:30

P-1 Sala 1

De dl a dj

17.00

19.30

Sala petita P-1

17.00

19.30

P-1 Sala 2

Lectures en veu alta
Organitza: Mar de dones
Aprenem Premià. Espai
d’intercanvi lingüístic
Taller informàtica
Organitza: Centre de
Rehabilitació Comunitària
Trobades de Pit de Mar
Organitza:
Grup de suport a la lactància
materna
Àgora a debat. Grup
d’informació, ànalisi i debat
Organitza Creixent
Suport educatiu per a infants
Organitza: ASSPPAC
(activitat periòdica)
Suport educatiu per a infants
Cessió espai Argent
Formació entitats
Activitat Regidoria de
Participació
Procés selectiu (RRHH)

gen-jun
oct-des
Gen-juny
Dl i dx
Tots els
dijous
22 març
24 març

19.00

P-1 Sala petita

15.30
09.00

20.30
13.30

Aula informàtica
Aula informàtica

26 setembre

08.00

14.00

Aula informàtica

Tertúlies en català
Procés selectiu

21 febrer
3 octubre

18.30
19.30

19.30
20.30

Club de lectura fàcil de català
(CNL Premià de Mar)

Set-Des 2018
Quinzenal

10.00

11.00

Espai de suport
Sala Salvador
Moragas
Espai de suport
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Taller de teatre ( Serveis
Socials)
Trobades ERC

Febrer-juny

10.00

11.30

P-1 (Sales 1 i 2)

25/10 i 11 i
12 novembre
26/10 al
09/11

19.00

21.00

P-1 (Sala 1)

18.30

20.30

P-1 (Sala 1)

Acte Promoció òpera
(Coral l’Amistat)
Xerrada “Llengua, nació,
estat”
Omnium Cultural

17/03

12.00

13.00

02/03

19:00

20:30

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas

Reunió sindicat CNT

05/04

11.00

13.30

Reunió PSC

11/04

19.00

20.30

Reunió Partit Ciutadans

24/04

18.30

20.30

Reunió informativa RRHH

25/04

17.00

18.00

Exposició Riure i conviure
Organitza: Alter Arte

Del 3 al 22
de maig

Presentació projecte Viure i
conviure. Escoles de PdM.

11/05

18:00

20.30

Exposició Educant en valors

13/05/2018
al
25/05/2018
24/05/2018

18.00

20.30

30/05/2018

10.30

12.30

01/06/2018
al
17/06/2018
05/06/2018

10.00

12.00

06/06/2018

18.30

20.00

07/06/2018

19.00

20.30

15/06/2018

19.00

20.30

21/06/2018

18.30

20.30

Jornada formació CAP Premià
de Mar
(Salut Pública)
Exposició sobre els trastorns
mentals
(Centre Burriac)
Reunió de mares de l’Escola
Sta. Anna
Trobada Alcalde i veïnatge
(Alcaldia)

03/10/2018

10.00

14.00

Conferència “Per a què serveix
el feminisme”(ERC)

Taller teatre
(Creixent)

Reunió C’s (Ciutadans)
Jornades de Promoció
Econòmica
Exposició Pompeu Fabra
CNL de Premià de Mar
Taller Millora el teu rendiment
sexual
Teatre fòrum sense límits
(Regidoria d’Igualtat)
Conferència procés
d’independència
(Omnium Cultural)
Activitats any Fabra
CNL Premià de Mar
Reunió En Comú Podem

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Vestíbul

09/10/2018
al
25/10/2018
22/10/2018

19.00

20.30

08/11/2018

12.00

13.30

09/11/2018

19.00

20.30

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Vestíbul
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas/ Vestíbul
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
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Exposició fotogràfica Argent
(Argent)

15/11/2018
al
20/12/2018

Horari
Biblioteca

Sala Salvador
Moragas/Vestíbul

Exposició “Estimem l’aigua”

12/11/2018
al
24/11/2018

Horari
biblioteca

Planta baixa de la
biblioteca

Pressupost
4. Capítol II
Import pressupostat
0

Import real
0€

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino i Susana Salvador

Resultats obtinguts
Cada vegada més les entitats compten amb la biblioteca per organitzar activitats. Es confirma la
consideració de la biblioteca com a centre cultural de referència.
Ha augmentat la quantitat de cessions d’espai respecte a l’any anterior.
Assistents
Hi ha hagut una gran afluència de públic sobretot en els actes organitzats
per Òmnium Cultural. L’Ajuntament cada vegada organitza més activitats
Publicitat realitzada i suport gràfic
- cartells DinA4 i DinA3
- Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
- Punts de llibre biblioteca
- Agenda mensual de Cultura en paper
- Cartelleres digitals
- Web ajuntament
Observacions
El fet de tenir Wifi a la sala Salvador Moragas ha facilitat la cessió d’espais. Diputació de Barcelona
ens ha enviat un altre ordinador portàtil per tot tipus d’actes en que es sol·licita. El que teníem no
anava bé per connectar-se.
VALORACIÓ GLOBAL
Es confirma que els espais de què disposa la biblioteca es tenen en compte a l’hora d’organitzar
actes.
Les entitats els reserven. Destaca l’ús que les diverses àrees de l’Ajuntament ha fet d’aquests
espais.
Ha augmentat respecte a l’any passat els usos dels espais que cedeix la biblioteca.

29

MEMÒRIA ANUAL BMR 2018

30

Projecte
de lectura Llegir
el teatre
VALORACIÓ Club
PROGRAMA
ACTUACIÓ
MUNICIPAL 2018
VALORACIÓ
PROGRAMA
ACTUACIÓ
MUNICIPAL
2018
OBJECTIU
Veuredeellectura
teatre juvenil
amb uns altres ulls, esdevenir
més crítics,
Projecte
Club
aprendre
a sentir
estimar
teatre.
OBJECTIU
Apropar
ajunts
la
a lai gent
joveelen
un ambient distès com és el
Projecte
Club de
lectura
delectura
novel·la
On s‘emmarca
club
de
lectura
en
què
tothom
aprèn
i
ensenya.
OBJECTIU
Compartir la lectura i educar en adquirir un tothom
sentit crític
PAM
On s’emmarca
On
s‘emmarca
Dades
PAM de l’activitat
PAM
Activitat
Data
Hora fin.
Lloc
Dades
de l’activitatDades
de l’activitat Hora inici
Segon dimarts de
D’oct-nov
18.30 h
20.30 h
P -1 aula -1
Dades de l’activitat
mes
(8
sessions)
gen-jun
Activitat
Data
Hora inici
Hora fin.
Lloc
Pressupost
Tercer
dimecres
de
Gen-jun
18.30
h
20
h
Espai
Activitat
Data
Hora inici
Hora fin.
Lloc suport
mes
Oct-des
Primer
dijous II
de
D’octubre a
19 h
20.30 h
Espai de suport
6. Capítol
mes
juny
biblioteca

Pressupost
Import pressupostat
Pressupost
7.
Capítol
II
5. Capítol II

Import real
0,00 €

Desviació
0%

Personal
involucrat en el projecte Import real
Import
Importpressupostat
pressupostat
Import real
0
1.080
€ €
0
1275,30
Recursos humans de l’àrea
Maribel del Molino

Desviació
Desviació
0
%
0%

0

Altre personal de suport
Observacions
Personal
en el Pujadas
projecte
El club elinvolucrat
porta Mercè
Resultats obtinguts

Equip biblioteca

Resultats
obtinguts
Recursos
humans
de l’àrea apuntades
Maribel del Molino, Núria Navarro i Laura Martín supervisen
Assistents:
22 persones
Les persones assistents estan enl’activitat
general satisfetes amb la dinàmica del club.
S’ha creat 22
molt
bon ambient
entre els assistents i fins i tot s’han preparat
Assistents:
persones
apuntades
Resultats
obtinguts
per ferany
alguna
lectura
dramatitzada.
Aquest
es va
comptar
amb la presència de l’autor Eduard Marquez. Es va fer un acte
És
un
espai
en
què
tothom
gaudeix i comparteix les lectures. És un espai molt participatiu. El grup de
Col·laboracions
obert al públic en general. Va ser presentat per Mercè Pujadas.

noies té molt interès i proposa lectures noves. Aquest any s’ha incorporat un noi.

Col·laboració
entre el Teatre Nacional de Catalunya i els Servei de Biblioteques del
Col·laboracions
Mercè
Pujadas,
club
d’octubre
a juny és irregular.
Assistents:
10 persones
apuntades.
L’assistència
a vegades
De mitjana assisteixen unes 6
Departament
deconductora
Cultura
de del
la Generalitat
de
Catalunya
.

persones
Marta
Luna és la conductora del club.
Publicitat
realitzada i suport gràfic
Col·laboracions
- Cartell
difusor de
l’activitat
Publicitat
realitzada
suport
La conductora
del
club ésiGina
Leal. gràfic

Agenda del mes de Vila Primília, Agenda PDM (Web i paper)
Web
biblioteca
i xarxes
Cartell
difusor
de
l’activitat
Publicitat realitzada
i suport
gràficsocials biblioteca
Butlletí electrònic
mensual
de la biblioteca
-- Agenda
del mes de
Vila Primília,
agenda PDM (Web i paper)
Web biblioteca
de l’ajuntament
-- Web
i xarxes socials biblioteca

Cartell difusor de l’activitat
- Butlletí
electrònic
mensual
Agenda
del mes de
Cultura en
paper de la biblioteca
- Web de l’ajuntament
Web biblioteca iGLOBAL
xarxes socials biblioteca
VALORACIÓ
Mercè Pujadas ha revitalitzat el club.
Flyers
Observacions
Aquest
any hem comprat diferents lots pel club de lectura i en general aquesta acció ha
Web ajuntament

fet
els membres
clubdescomptes
puguin escollir
les lectures.
Els que
membres
del clubdel
tenen
en lamés
compra
d’entrades.
Es proposen 8 textos teatrals de la programació del TNC per ser treballats en sessions de
Observacions
clubs
de lectura
a realitzar
entre
octubre
En són
el mes
de desembre
no va haver-hi
Es
llegeixen
novel·les
de tipus
juvenil.
Lesi juny.
lectures
proposades
pels membres
del
cap sessió.
estava
programada.
club
i no tanNo
per
la conductora
del club. Es demanen en préstec interbibliotecari i hem
El
TNC proporciona
format
alguns lots. formació al conductor/a del club.
El
TNC
i
el Servei
de Biblioteques
proporcionen
elsun
exemplars
per a es
la seva
lectura.a més
En la cloenda
del mes
de juny en la
que es va fer
berenar festiu
va convidar
La
biblioteca
incorpora
al
seu
fons
un
exemplar
del
lot
de
llibres
que
es
proporcionen.
La
joves perquè coneguessin el club juvenil.
resta s’envien al Servei de biblioteques de la Diputació perquè formin part dels lots de
préstec
de les
biblioteques.
VALORACIÓ
GLOBAL

Sembla que el grup està consolidat. L’ambient entre ells és bo i anima a la lectura. Encara que el grup
VALORACIÓ
GLOBAL
no és gaire nombrós
considerem que cal seguir mantenint aquesta activitat. Poques biblioteques
disposen d’un club juvenil.
S’ha passat un full d’assistència per controlar la gent que participa.
L’assistència mai és total però amb aquest control podem saber més l’assistència dels
membres del club.

VALO
RACIÓ
PROG
RAMA
ACTU
ACIÓ
MUNIC
IPAL
2018
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VALORACIÓ PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
Projecte
OBJECTIU

Exposicions d’art i exposicions bibliogràfiques a la biblioteca
Donar a conèixer la biblioteca com a espai expositiu d’obres
artístiques i també donar a conèixer el seu fons bibliogràfic.

On s‘emmarca
PAM
VALORACIÓ

PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018

Projecte
Club de lectura per a joves de 12 i 13 anys
Dades de l’activitat
OBJECTIU
Apropar a la lectura als joves d’aquesta franja d’edat
Activitat
Data
Hora inici
Hora fi.
Lloc
On s‘emmarca
Exposició Visca
gener
Horari habitual de
Sala Salvador
PAM
octubre. L’art polític
la biblioteca
Moragas i
d’Helios Gómez (Sevilla
vestíbul
Dades de l’activitat
1905-Barcelona 1956)
Activitat
Data
Hora inici
Hora fin.
Lloc
Exposició Marika Vila:
març
Horari habitual de
Vestíbul
Un
divendres
al
mes
19/10
17.30
h
18.30
h
Espai biblioteca
suport
veu de dona trencant
la biblioteca
i
02/11
estereotips
Sala Salvador
21/12
Moragas
Pressupost
Exposició fotogràfica
abril
Horari habitual de
Vestíbul
8. Capítol
II
Romànic
d’Aran
la biblioteca
biblioteca i
Sala Salvador
Import pressupostat
Import real
Desviació
Moragas
Exposició
Horari habitual
de
Vestíbul
0 Pedrolo, més maig
360,00
€
0%
enllà dels límits.
la biblioteca
Exposició Pompeu
juny
Horari habitual de
Vestíbul
Personal involucrat en el projecte
Fabra. Una llengua
la biblioteca
Recursos humans de l’àrea
Maribel del Molino i Núria Navarro, supervisen l’activitat
comuna.
Altre
personal
de Conte
suport JuliolExposició
Pop-up
Horari habitual de
Vestíbul
o joguina, tot és
setembre la biblioteca
divertit. Fons
procedent del Museu
Resultats
Cal Tit de obtinguts
Vilassar de
Només
Mar s’han pogut fer tres sessions. Hi ha interès en continuar
Exposició Ma Aurèlia
juliolHorari habitual de
Planta 0 de la
Capmany. Dona,
agost
la biblioteca
biblioteca
escriptora
i
ciutadana
Assistents: 9
Exposicions
GenerHorari habitual de
Vestíbul
Col·laboracions
bibliogràfiques
desembre
la
biblioteca
biblioteca
Mercè Palay és la conductora del club.
Publicitat realitzada i suport gràfic
- Cartell difusor de l’activitat
Agenda del mes de Cultura en paper
- Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
- Flyers
- Web ajuntament

Observacions
Vam observar que el club de lectura infantil no tenia continuïtat i que calia organitzar un club per
a nois i noies de 12 i 13 anys (Primer ESO)
VALORACIÓ GLOBAL
Sembla que els joves que assisteixen s’ho han pres amb molt interès. Encara no es poden fer més
valoracions donat que només s’han fet tres sessions.
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-

Expo
sició
de
petit
forma
t
sobre
l’escri
ptor
Tom
Wolf
amb
motiu
de la
seva
mort
(maig
)

-

Expo
sició
de
petit
forma
t
sobre
l’escri
ptor
Philip
Roth
amb
motiu
de la
seva
mort
(23
maig)

-

Expo
sició
sobre
el
tema
dels
refugi
ats
amb
motiu
de la
prese
ntaci
ó del
proje
cte
“Educ

Exposicions bibliogràfiques
-

Exposició bibliogràfica amb motiu de la mort del poeta Nicanor Parra (gener)

-

Exposició bibliogràfica amb motiu de la mort de Ursula Le Guin, autora de
novel·la de literatura de ciència ficció (gener)

-

Exposició bibliogràfica amb motiu del 38è Premi Ramon Llull 2018 otorgat a
l'escriptor i periodista Martí Gironell (gener)

-

Exposició bibliogràfica amb motiu del carnestoltes (febrer)

-

Exposició bibliogràfica “dones i còmic” (març) amb motiu del 8 de març, Dia
Internacional de les dones

-

Exposició sobre Stephen Hawking amb motiu de la seva mort (març)

-

Exposició bibliogràfica amb motiu del Dia mundial de la poesia (21 de març)

-

Exposició bibliogràfica sobre l’art romànic a la Vall d’Aran amb motiu d’una
exposició fotogràfica (abril)

-

Exposició sobre la guia de recursos Singularitats naturals del Maresme, feta
en col·laboració de les biblioteques del Maresme

-

Exposició sobre l’obra de Manuel de Pedrolo. Aparador cultural.
(maig)
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ant en valors”, un projecte de les escoles de Premià per la integració i la
solidaritat.
-

Taula de llibres d’autors i autores sobre la salut de les dones, amb motiu de la
celebració del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les dones (maigjuny)

-

Exposició sobre Pompeu Fabra i exposició bibliogràfica amb motiu del 150
aniversari del seu naixement (juny)

-

Taula de llibres sobre l’escriptor Quim Monzó. Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes 2018, concedit per Òmnium Cultural (juny)

-

Taula de llibres amb motiu del Dia Internacional per l’Orgull LGTBI (junyjuliol)

-

Exposició sobre guies de viatge amb motiu de les vacances d’estiu (juny)

-

Exposició de llibres i pel·lícules amb motiu del Dia Mundial de la Salut mental i
de l’exposició que es fa amb motiu de la celebració d’aquesta diada (octubre)

-

Exposició de petit format de l’autor Robert Saladrigas amb motiu de la seva
mort (23 d’octubre)

-

Expo
sició
de
llibre
s
sobre
la
“medi
ació
com
a
eina
de
millor
a de
les
relaci
ons
huma
nes i
social
s”
amb
motiu
de la
class
e que
impar
tirà
Javier
Wilhe
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-

Taula de llibres sobre el tema amb motiu del 25 de novembre Dia Internacional de la
Violència contra les Dones (novembre)

-

Exposició de petit format amb motiu de la mort de l’escriptora Carmen Alborch
(novembre)

-

Exposició de llibres sobre el càncer amb motiu de la xerrada que es fa amb motiu de
la Marató 2018 dedicada a aquest tema (novembre)

-

Exposició de llibres Raimon Panikkar i Jordi Pigem amb motiu de la classe que va
impartir Jordi Pigem titulada “Raimon Panikkar, filòsof de la trobada entre cultures”
en l’Aula d’extensió universitària (novembre)

-

Exposició bibliogràfica sobre llibres de salut, felicitat i ment amb motiu de la classe
que va impartir Manuel Sans en l’Aula d’extensió universitària (desembre)

-

Exposició de llibres sobre el càncer, cedits pel Servei de Biblioteques de la la
Generalitat de Catalunya amb motiu de la celebració de la Marató de TV3 que va
versar sobre aquest tema (desembre)

Pressupost
1. Capítol II
Import pressupostat
Import real
0
0
lm en l’Aula d’extensió universitària (octubre)

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea
Altre personal de suport

Maribel del Molino, Montse Sales i Susanna Salvador
Equip biblioteca

Resultats obtinguts
Respecte a les exposicions bibliogràfiques del que es tracta és de donar a conèixer els fons
temàtics de què disposa la biblioteca. Es fan amb motiu de donar suport a qualsevol acte que es
faci a la biblioteca. També ens fem ressò dels esdeveniments de l’any.
Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Díptics exposició bibliogràfica
Guies de lectura
Cartells
Web
Xarxes socials
Butlletí electrònic
Agenda de Cultura
Pantalles digitals
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Observacions
La biblioteca s’ha consolidat com a espai expositiu. Hem tingut exposicions tot
l’any.
Fer exposicions bibliogràfiques i d’altres materials dinamitza molt la biblioteca. Els
llibres han de sortir dels prestatges perquè la gent s’apropi a ells. Aprofitar
esdeveniments de l’any en curs, aprofitar l’organització d’un acte, fer-se ressò de
notícies d’actualitat, etc... fan que la biblioteca adquireixi un aire molt dinàmic i
viu. Amb motiu de les classes que es donen a l’aula d’extensió universitària s’han
exposat llibres relacionats amb el tema de la classe impartida.
Algunes exposicions han estat cedides per la Gerència de Biblioteques de la
Diputació.
El Consorci per a la Normalització Lingüística també ens ha facilitat alguna
exposició.
VALORACIÓ GLOBAL
L’espai del vestíbul i la Sala Salvador Moragas són bons espais expositius per les
exposicions d’art. Destaca l’exposició Visca octubre. L’art polític d’Helios Gómez
(Sevilla 1905-Barcelona 1956) pel seu valor artístic. També ens hem fet ressò de les
celebracions pròpies de l’any en curs a proposta de l’Alcaldia.
Les exposicions bibliogràfiques donen a conèixer el fons de la biblioteca. El muntatge
d’exposicions fa més atractiu l’apropament a la lectura.
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VALORACIÓ PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
Projecte
OBJECTIUS

Trobades de famílies i nadons i xerrades formatives per a les famílies
Acostar les famílies a la biblioteca des del naixement dels seus fills.
Crear l’hàbit de venir a la biblioteca en les famílies com a espai
cultural i de relació. Crear xarxa social entre mares en període de
criança dels seus fills. Promoure la lectura del fons de mares i pares i
de petits lectors. Contribuir a la formació de les famílies amb xerrades
del seu interès.

On
s‘emmarca
PAM
Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

11/01
25/01
08/02
22/02
08/03
22/03
05/04
19/04
03/05
17/05
14/06
27/09
11/10
25/10
08/11
20/12
Data
07/03

11.00

13.30

Espai de petits
lectors Biblioteca

Hora inici
17.30

Hora fin.
18.30

Lloc
Espai Petits
Lectors

Hora del conte Menudaines, a
càrrec de Carmina
Rabassedas

21/03

17.30

19.00

Espai Petits
Lectors

Hora del conte El cau de les
carícies, a càrrec Sandra
Rossi

23/05

17.00

18.00

Espai Petits
Lectors

Hora del conte per a nadons,
a càrrec d’Ada Cusidó

17/10

17.30

18.30

Espai Petits
Lectors

Taller de porteig, a càrrec de
Gemma Guillamon

25/10

12.00

13.00

Espai Petits
Lectors

Hora del conte Menudaines

14/11

17.30

18.30

Espai Petits
Lectors

Hora del conte Ballmanetes

28/12

17.30

18.30

Espai Petits
Lectors

Trobades mares i nadons a la
biblioteca

Activitat
Xerrada Criança no sexista, a
càrrec de Gemma Guillamon

Pressupost
1. Capítol II
Import pressupostat

Import real
1.197.79 €

Desviació
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Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Núria Navarro, Laura Martín

Resultats obtinguts
Assistents
Trobades
Xerrades
Hores del conte per a nadons

30 persones aprox (15 adultes
i 15 nadons)
140 participants
250 participants

Les persones que han format part del grup de famílies amb nadons s’han trobat
quinzenalment a la sala de petits lectors, una sala adaptada als més petits, assolellada,
amb butaques còmodes per a la lactància i amb mantes per a deixar els nadons a terra.
El grup està format majoritàriament per dones que acaben de tenir el primer fill. La
necessitat de compartir la criança amb altres dones que passen per la mateixa
experiència vital fa que aquest espai els resulti especialment satisfactori. És una etapa
sovint difícil, solitària i plena de dubtes. El grup de fet acaba sent un grup d’ajuda mútua.
Les hores del conte per a nadons brinden l’oportunitat de participar en trobades d’oci de
qualitat, en un entorn preparat per als nadons i amb uns espectacles delicats pensats per
al gaudi dels nadons i les seves famílies. Es tracta que les famílies visquin experiències
positives a la biblioteca. Així és com inicien moltes vegades l’hàbit d’acudir a la biblioteca
com a espai d’oci cultural i de relació amb altres famílies.
Algunes de les dones que assisteixen i participen en les trobades manifesten que el grup
els ha suposat la porta d’entrada a les relacions socials a Premià, ja que moltes no
coneixien gairebé ningú del poble.
La cessió mensual de l’espai de Petit lectors a l’associació premianenca de suport a la
lactància materna, Pit de mar, ha fet que aquesta entitat hagi estat molt present en el
grup de mares, i sovint les participants del grup s’han beneficiat també del servei que
ofereix Pit de Mar.
Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
Agenda cultural mensual en paper
Butlletí electrònic
Web ajuntament
Flyers informatius de les trobades

Observacions
És un espai informal de trobada de famílies amb nadons. S’intercanvien lectures,
consells, experiències... Cal seguir potenciant aquest espai perquè les mares i els pares
de vegades es troben sols davant dels reptes de la criança.
A l’inici del curs 2018/2019 la persona que s’ha encarregat sempre d’aquest espai (Núria
Navarro) no s’hi ha pogut dedicar per la seva participació en diversos cursos i l’ha
substituït la Laura Martín quan ha pogut. El nombre de participants aquest inici de curs
ha minvat respecte a altres anys. A partir del gener de 2019 es podrà dedicar més
esforços per crear un grup més nombrós de mares amb nadons.
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VALORACIÓ GLOBAL
La valoració és positiva però aquest any, com ja hem dit, ha minvat el nombre de
participants al grup. Les trobades en l’espai de famílies i nadons (dijous al matí) han
mobilitzat unes 15 famílies. És interessant crear grups més sòlids i nombrosos per tal
de crear comunitat i xarxa dins i fora de la biblioteca; augmentar el préstec del fons
de mares i pares augmenta, i perquè les famílies adquireixin l’hàbit de visitar la
biblioteca com a lloc de relació i de cultura des que neixen els seus fills. Els cost per
a la biblioteca és molt baix i el grau de satisfacció per part de les mares és molt alt.
La biblioteca es converteix de mica en mica en un espai de referència en el suport a
les famílies en la criança dels fills.
De cara al anys vinents, caldrà continuar engruixint el fons de la secció de mares i
nadons i organitzar més xerrades i tallers relacionats amb la criança i amb la
narració de contes per a nadons.
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VALORACIÓ PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
Projecte
d’escriptura i Curs Escriure humor
VALORACIÓ Taller
PROGRAMA
ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018
OBJECTIU
Fomentar l’escriptura creativa a les persones que tinguin
inquietuds literàries. Saber fer diàlegs en guions, contes, novel·la
Projecte
Visites escolars guiades
i teatre.
OBJECTIU
On s‘emmarca Donar a conèixer la biblioteca i el seu funcionament, així com formar
usuaris en la cerca d’informació i promoure el gust per la lectura.
PAM
Fomentar els lligams i el treball col·laboratiu entre la biblioteca i els
centres educatius del Premià de Mar
Dades de l’activitat
On
s‘emmarca
Activitat
Data
Hora inici
Hora fin.
Lloc
PAM
Taller d’escriptura
10/10
18.30
20.30
Biblioteca
A càrrec de Susanna
Dades
de l’activitat
Hernández

17/10
24/10
07/11
VISITES GUIADES
Data
14/11
Dimarts al matí
Gen-juny
21/11
(31 sessions)
Oct-des
28/11
Activitat
Data
Escriure humor: un
09/05
taller de AUTÒNOMES
Pep Bras
16/05
VISITES
23/05
Dijous al matí
Gen-juny
30/05
(15 sessions)
oct-des

Aula d’estudi -1
Hora inici
10 h

Hora fin.
11.30 h

Lloc
Àrea infantil

Hora inici
18:00

Hora fin.
20:00

Lloc
Aula d’estudi -2

10h

11.30 h

Àrea infantil

Pressupost
Personal involucrat en el projecte
2. Capítol II
Import
pressupostat
Recursos
humans
de l’àrea
1.367,00

Import real
Núria Navarro
i Laura Martín
1.367,00 €

Desviació
0%

Resultatsobtinguts
obtinguts
Resultats
Assistents al taller d’escriptura: 14
Assistents
Assistents al curs Escriure humor: 21
Visites guiades: 775 alumnes de P2, P3, P4, P5 d’educació infantil i 2n,
Publicitat
realitzada i suport gràfic
4t i 6è de primària
Cartells
Dina4
aproximadament
Visites autònomes:
375
alumnes
Cartelleres
electròniques
Total assistents visites escolars: 1.125 alumnes
- Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
- Web
ajuntament
Nombre
d’escoles
que hi han participat: 9
- Butlletí electrònic
Col·laboracions
Observacions
El Taller d’escriptura es va fer en set sessions, tal com ens va indicar Susanna
— Escoles de Premià de Mar:
Hernández.
El curs Escriure humor va tenir molt èxit. La gent va comentar que s’ho van passar
 Escola Assís
molt bé.
 Escola Bressol Municipal
 Escola El Dofí
VALORACIÓ
GLOBAL
 Escola
El Pilar
Hem consolidat
els tallers
 Escola
La Lió d’escriptura que es fan dos vegades a l’any: maig i octubrenovembre.
 Escola Mar Nova
De moment
que hi ha força interès per continuar en la línia d’oferir aquest
 sembla
Escola Montserrat
tipus d’activitat.
 Escola Sant Cristòfol
—

Escola de Premià de Dalt: Escola Santa Anna
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Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Correu electrònic enviat a les escoles al setembre
Web de la biblioteca
Twitter
Flyers de difusió dels serveis bibliotecaris

Observacions
La biblioteca ofereix visites guiades a totes les escoles de Premià de Mar i també a l’Escola
Santa Anna, de Premià de Dalt, per la proximitat amb la biblioteca.
L’activitat s’ofereix als cursos a 2n, 4t i 6è de primària i P2, P3, P4 i P5 d’educació infantil.

VALORACIÓ GLOBAL
Es tracta d’una activitat que té molt d’èxit. Gairebé totes les escoles de Premià responen
any rere any a aquesta oferta de la biblioteca, excepte La Salle. Tenim elaborada una carta
de serveis de la qual encara no s’ha fet difusió. Cal que s’estableixin més projectes de
col·laboració amb les escoles.
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