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Introducció
Aquest document pretén recollir les dades més significatives de l’any 2019 de la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras (BMR). La redacció d’aquesta memòria es fruit de l’anàlisi estadístic de les dades
recollides per la Gerència de Serveis i Biblioteques com les que ha recollit al llarg de l’any la BMR.
S’ha tingut en compte el Pla d’acció 2019 presentat en el mes de gener de 2019 per Maribel del
Molino.
Com a resultat d’aquest anàlisi es presenten les dades de rendiment dels diferents serveis que presta
la Biblioteca i s’extreuen conclusions per tal d’esdevenir una eina per a planificar el futur de
l’equipament.
L’any 2019 l’equipament ha estat gestionat per diferents direccions, de gener a març ha estat a
càrrec de Maribel del Molino i d’abril a desembre a càrrec de Bàrbara Lara.
Hi ha hagut novetats importants a nivell intern com l’elaboració d’un protocol que serveix al personal
de l’equip com a eina de suport davant situacions de conflicte o l’elaboració de la política de gestió
de la col·lecció, un document que servirà per definir l’abast i naturalesa dels documents que té la
Biblioteca i els criteris bàsics per continuar-ne el desenvolupament.
Cal destacar que ha estat un any marcat pel procés d'implementació del nou sistema de préstec
d'autoservei que va comportar un llarg procés previ d’actualització i esporga del fons, seguit del
procés de xipatge durant el mes de setembre, amb l’empresa WALLASEN, S.L que va permetre no
haver de tancar el servei durant el procés.
A més, tot l’equip de la biblioteca ha participat en el Programa d’acompanyament en la gestió del
canvi a biblioteques amb RFID de la Unitat de Suport Professional que la Gerència de Serveis de
Biblioteques ha portat a terme en la seva segona edició.
Aquest programa ha estat molt beneficiós a l’hora d’afrontar la gestió del canvi i el procés
d’implementació del nou sistema. El resultat de tot aquest procés, és un nou sistema que aporta
beneficis a la ciutadania de Premià de Mar que gràcies a la tecnologia RFID pot autogestionar el
préstec i retorn dels documents de forma molt més àgil i amb total autonomia i privacitat.

Presentem a continuació la Memòria 2019
Bàrbara Lara Fernàndez
Directora Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Premià de Mar, 30 d’abril de 2020

1. La Biblioteca Martí Rosselló (BMR)
La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras és un servei públic municipal que dóna servei a una població
de 28.119 habitants1 i depèn de l’Ajuntament de Premià de Mar, que la gestiona en conveni amb la
Diputació de Barcelona.
La BMR ofereix tot un univers de serveis pensats per a tots els públics i centrats en el préstec,
informació, accés a noves tecnologies, aprenentatge i entreteniment.
La biblioteca porta el nom de l’escriptor, poeta i bibliotecari premianenc, Martí Rosselló i Lloveras
(1953-2010) que va treballar a la Biblioteca Can Manent del mateix municipi durant més de 25 anys.

Missió
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras és un servei públic i gratuït que respon a les necessitats
d’informació dels ciutadans i ciutadanes de Premià de Mar, facilitant l’accés lliure al coneixement,
a la cultura i a la informació i promovent l’aprenentatge al llarg de la vida.
La BMR ajuda a la cohesió social facilitant un espai obert i inclusiu de convivència, de relació de la
comunitat i de integració per a tots els individus i tots els grups socials del municipi.

Visió
La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras vol esdevenir el centre cultural de referència, el nucli
d’informació, coneixement i foment de la lectura de Premià de Mar i esdevenir el centre de trobada,
d’informació local i un dels principals promotors d’activitats de lleure i formació del municipi.
La BMR pretén també exercir un paper essencial com a agent local, cohesionador i integrador de la
societat, fomentant la socialització, fent front a la manca d’accés a la cultura i contribuïnt a una
ciutadania més informada , més lliure, més compromesa, més connectada i més culta.

1

HERMES. Informació Estadística local, Premià de Mar [en línia].
https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp [consulta: 24 d’abril de 2020]
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Valors
Per aconseguir la nostra visió, treballem dia a dia amb els Valors següents:
•

•
•
•
•
•

Millora contínua i qualitat, com a biblioteca viva, evolucionem, ens anticipem amb una visió
pro activa a les noves necessitats de la ciutadania de Premià de Mar i ens adaptem a aquestes
per assolir l’excel.lència en el servei.
Compromís ètic, confiança i confidencialitat
Eficiència i eficàcia, donant respostes resolutives i en el menor temps possible
Transparència i proximitat, garantint la transperència en la gestió i en l’ús dels recursos de la
biblioteca així com en els processos envers a la ciutadania.
Com a servei públic orientat al ciutadà, tractant els usuaris amb empatia i assertivitat
Cohesió social, com a biblioteca inclusiva i oberta que acull la diversitat

Horari
Horari d’hivern: 35,5 hores d’obertura setmanals
Tardes: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h
Matins: dimarts, dijous i dissabte de 10.00 a 13.30h
Horari d’estiu: 28,5 hores d’obertura setmanals
Tardes: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h
Matins: Dimarts de 10.00 a 13.30h
La biblioteca ofereix el servei Nits d’Estudi, obrint les sales d’estudi durant el període d’exàmens, en
el següent horari:
De dilluns a divendres de 20.30 h a 00.30 h
Dissabtes i diumenges, de 17 h a 00.30 h
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2. Línies d’actuació
El pla d’acció de l’any 2019 establia 6 línies estratègiques. Durant l’any 2019 s’ha fet un seguiment
per tal d’assolir els objectius marcats. A continuació es mostren les línies estratègiques que es van
establir per l’any 2020.
•

LÍNIA 1: Desenvolupar una política de gestió de la col·lecció adequada a les necessitats
actuals

LÍNIA 2: Potenciar l’accessibilitat als serveis, a la informació i a les col·leccions
• LÍNIA 3: Potenciar la biblioteca com a centre de referència social i cultural i de foment de la
•

lectura

LÍNIA 4: Potenciar la cultura local com a referent identificador de la comunitat
• LÍNIA 5: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
•

•

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
LÍNIA 6: Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants

Adjuntem al final de la Memòria, 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 acció2.

2

Vegeu annex 3: Fitxes memòria presentades per a la valoració del Programa Municipal 2019
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3. Objectius i grau d’assoliment
A continuació es mostra el grau d’assoliment dels objectius plantejats per l’any 2019

LÍNIA 1: Desenvolupar una política de gestió de la col·lecció adequada a les necessitats actuals

Objectius

Grau d’assoliment

Accions realitzades

1.1 Elaborar la Política de desenvolupament de la
col·lecció

Assolit

S’ha redactat la política de la col.lecció, que reuneix les
pautes a seguir per adquirir fons en els seus diferents
formats.

1.2 Mantenir la col·lecció equilibrada i adequada a
les necessitats dels nostres usuaris reals i potencials

Assolit

S’ha realitzat l’esporga de gran part del fons (guies de
viatges obsoletes, CD’s de música i coneixements amb
llistats facilitats ) fons audio, encara que no en el
termini previst.

1.3 Establir millores en l’adequació i difusió del fons

Assolit

S’ha reubicat el fons sobre cuina i gastronomia a la
planta 0 i s’ha realitzat un cartell nou per a la nova
secció.
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Objectius

Grau d’assoliment

Accions realitzades

2.1 Millorar la gestió del préstec. Introducció
del nou sistema d’autopréstec amb la
tecnologia RFID

Assolit

Es va triar el nou sistema d’autopréstec. L’empresa IDENTIFICATION CARE S.L.
va ser l’empresa que va guanyar el concurs.

2.2 Gestionar el procés del canvi produït arrel
de la introducció del RFID i de l’auto-préstec

Assolit

Es van realitzar reunions de personal setmanals durant tot el procés
d’implementació del nou sistema RFID i tot l’equip va assistir a les sessions del
Programa d’acompanyament en la gestio del canvi a biblioteques amb RFID.
Fruit d’aquestes sessions es van revisar amb l’equip els processos de treball i de
personal

2.3 Millorar la senyalització de la biblioteca

Assolit

Es va acabar de dissenyar la nova retolació, tant de la secció d’Igualtat de
gènere i LGTBI com de la secció de cuina. Es va produir i es va instal.lar.
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LÍNIA 3: Potenciar la biblioteca com a centre de referència social i cultural i de foment de la lectura

Objectius

Grau d’assoliment

3.1 Realitzar activitats de foment de la lectura
per a infants de 4 a 8 anys

Assolit parcialment

Accions realitzades
Es van fer 6 hores del conte, un laboratori de lectura i set tallers creatius
relacionats amb el fons de l’Àrea Infantil.
S’han fent les visites escolars per a P3, P4, P5 i s’ha millorat el material
complementari
S’han continuat fent les visites escolars per a infants de 2n de primària i s’ha
actualitzat el material pedagògic.
No s’ha fet el taller El joc d’inventar contes: construir una història en grup.
S’ha fet divulgació científica i literària a través de la presentació de 2 llibres
nous (Duna a càrrec de Muriel Villanueva i La platja dels inútils, a càrrec d’Àlex
Nogués, coincidint amb la setmana de l’Album).
Es va adquirir el material del laboratori de lectura “Naturalistes” en
col·laboració amb les biblioteques del Maresme, i es va realitzar contractant a
Mon Mas
Ens vam adherir a la Setmana de la Ciència amb la realització de dos tallers
sobre ciència del Catàleg BiblioLab. Els tallers programats van ser “A vista
d’ocell (la màquina voladora de Leonardo Da Vinci”, realitzat el 12 de
novembre i “Vareta de Harry Potter”, realitzat el 22 de novembre”de 2019.
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Assolit

3.2 Realitzar activitats de foment de la

lectura per a infants de 9 a 12 anys

S’ha continuat realitzant el club de lectura infantil per a nens i nenes de
6è de primària.
S’han format 2 lots de llibres infantils per a la comunitat de biblioteques
del Maresme: ‘La platja dels inútils’ (Àlex Nogués) i Hotel Winterson (de
Ben Guterson).
S’han adquirit tots els títols seleccionats del Premi Atrapallibres de CLIJ
S’han continuat fent les visites escolars per a infants de 4t i 6è de
primària i s’ha actualitzat el material pedagògic

Els membres del club de lectura de 6è han realitzat trobades amb autors de
literatura infantil (Muriel Villanueva, autora de Duna, i Alex Nogués. A més els
membres del clubi han contribuït amb la seva participació en l’acte de
lliurament dels premis del concurs literari Sant Jordi 2019.
S’ha seguit promocionant el passaport de lectura com a iniciativa
d’incentivar la lectura
No s’ha realitzat el taller Buscant la porta dels llibres.
S’ha realitzat un club de lectura per a joves de 12 i 13 anys a càrrec de
Roser Montañola

Assolit

3.3 Realitzar activitats de foment de la lectura
per a joves de 13 a 17 anys

S’ha mantingut el club de lectura juvenil (mensual d’octubre a juny)

S’han ofert visites per a alumnes d’ESO i batxillrat de l’Institut de Premià
de Mar. S’han planificat de cara al 2020 sessions de suport a l’elaboracio
de treballs de recerca.

-7-

MEMÒRIA BMR 2019
3.4 Realitzar activitats de foment de la lectura
per a adults.

Assolit

S’ha realitzat el club de lectura de novel.la, a càrrec de Mercè Pujadas. En total
han assistit 21 persones apuntades i aquest any va comptar amb la presència de la
traductora Marta Pera. Es va fer un acte obert al públic en general. Va ser
presentat per Mercè.
S’ha realitzat el club de lectura “Llegir el teatre” a càrrec de Marta Luna.
S’ha realitzat el club de “Lectures en veu alta” a càrrec de Maribel del Molino.

3.5 Establir una col.laboració més estreta amb
els centres educatius.

Assolit

S’han realitzat diferents exposicions de treballs de l’alumnat
S’han fet préstecs de lots de llibres a les escoles dels premis Atrapallibres
S’ha ofert un catàleg de serveis als centres de primària, secundària i batxillerat.
S’ha assistit a diverses reunions del Consell escolar municipal per establir contacte
i també s’ha reunit la Direcció amb Direcció i tutors de TR de l’Institut de Premià
de Mar.

3.6 Ser un espai de referència social i cultural.

Assolit

S’han fet 12 presentacions de llibres i trobades amb autors
S’han realitzat exposicions de petit i gran format, tant al vestíbul com a la Sala
Salvador Moragas, relacionades amb la cultura.
S’han realitzat col·laboracions amb entitats de caire cultural (Pit de Mar, Òmnium
cultural, Aprenem, Argent, Creixent, Consorci per la Normalització Lingüística...)
S’ha col.laborat amb àrees de l’Ajuntament que organitzen cursos de formació
(Coneixement de l’entorn, informàtica...
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LÍNIA 4: Potenciar la cultura local com a referent identificador de la comunitat

Objectius

Grau d’assoliment

4.1 Visibilitzar l’obra literària dels autors locals

Assolit parcialmet

Accions realitzades
No s’ha organitzat l’espai “Cafè amb lletres” de promoció de la cultura local.
S’han fet presentacions de llibres i visites d’autors locals. En total s’han fet
S’ha ampliat i actualitzat la informació sobre autors locals al web de la
biblioteca
S’han difòs fragments d’obres d’autors locals en les xarxes socials i Web, com
per exemple en la setmana de la poesia.
Difondre la digitalització de la revista Cartes sense sobre, digitalitzada a l’espai
Trencadís, que promou la digitalització de fons locals.

4.2 Fomentar la creació literària

Assolit

La Biblioteca ha participat en l’organització del Concurs Literari de Sant Jordi i
ha fet l’edició electrònica dels textos premiats del Concurs literari de Sant
Jordi 2018 i els ha penjat al web de la biblioteca
S’han realitzat 2 tallers d’escriptura per a adults. A càrrec de dos autors locals:
Pep Bras i Susana Hernández.

4.3 Difondre la cultura local i el coneixement
de l’entorn

Assolit

S’han realitzat exposicions de petit i gran format, tant al vestíbul com a la Sala
Salvador Moragas, relacionades amb el món local.
S’ha reorganitzat la secció de la col·lecció local.
S’ha editat en paper de la Guia de recursos dedicada a les dones pioneres per
tal de donar una més gran visibilitat al grup local Pit de Mar de lactància
materna.
S’ha encarregat i instal.lat un nou disseny de la ubicació de la col·lecció local.
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LÍNIA 5: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure aprenentatge i oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Objectius

Grau d’assoliment

Accions realitzades

5.1 Col.laborar en l’eliminació de la
bretxa digital

Assolit

S’han realitzat diversos cursos, per apendre l’ús de l’eBiblio, cursos d’informàtica,
d’ús de l’smartphone, etc...

5.2 Seguir mantenint la nova secció
infantil de Diversitat funcional

Assolit

S’ha ampliat i actualitzat la nova secció infantil de Diversitat funcional infantil
afegint més fons especialitzat en autisme, també s’ha dissenyat un cartell i uns
pictos que identifiquen els documents de la secció.

5.3 Crear una nova secció per a la
Diversitat funcional a l’àrea d’adults

No assolit

5.4 Seguir oferint una aula d’extensió
universitària que fomenti
l’aprenentatge al llarg de la vida de
les persones adultes

Assolit

S’ha continuat col.laborant amb l’aula d’extensió universitària amb l’ajut dels
voluntaris. S’han recollit enquestes per valorar la satisfacció dels alumnes amb el
curs i fer variacions en la durada de les classes així com en la introducció de
seminaris.

5.5 Fer lectures en veu alta pels malalts
mentals per tal de continuar sent
una biblioteca inclusiva

Assolit

S’han continuat fent lectures en veu alta pels malalts mentals del Centre Burriac
de Premià de Mar,(a càrrec de Maribel del Molino, a partir de l’abril com a
voluntària) per tal de continuar sent una biblioteca inclusiva. S’ha valorat amb la
Direcció del centre la possibilitat de fer les lectures obertes a tothom, però s’ha
descartat aquesta possibilitat, ja que es tracta d’un col.lectiu especial i ja s’ha
consolidat el grup.
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No s’ha creat una nova secció per a la Diversitat funcional a l’àrea d’adults perquè
s’ha estudiat la possibilitat i s’ha vist que no era viable per la insuficiència de
documents publicats sobre aquesta temàtica.
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5.6 Seguir col·laborant amb el Consorci
de Normalització Lingüística a través
de l’oficina de català de Premià de
Mar

Assolit

S’ha continuat col.laborant amb el Consorci de Normalització Lingüística a través

de l’oficina de català de Premià de Mar, oferint l’espai, coordinant el Club de
Lectura Fàcil i facilitant les lectures. S’ha canviat el sistema anterior a partir de
l’abril i les lectures es demanen per Préstec Interbibliotecari, com en la resta
de clubs, de manera que es dóna més llibertat al coordinador/coordinadora
del club a escollir les lectures.

LÍNIA 6: Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants

Objectius

Grau d’assoliment

6.1 Realitzar activitats per a famílies amb
nadons3

Assolit

Accions realitzades
S’han realitzat 3 hores del conte sobre nadons
S’han realitzat 3 xerrades i tallers sobre la criança
S’han mantingut les trobades per mares, pares i nadons a la biblioteca.
S’han mantingut les trobades per a mares, pares i nadons. S’han realitzat un total
de 16 trobades en la Sala de Petits Lectors.
S’ha continuat col.laborant amb l’associació de suport a la lactància materna Pit de
Mar, cedint l’espai i adquirint nou fons sobre la matèria.

3

Vegeu Annex 3: Fitxes memòria PAM 2019, fitxa 2
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LÍNIA 7: Col.laborar en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI

Objectius

Grau d’assoliment

7.1 Donar suport a la Taula de treball
municipal sobre gènere

Assolit

Accions realitzades
S’ha col.laborat amb la Regidoria d’Igualtat en les commemoracions amb
taules expositives de llibres, cessions d’espais per fer xerrades, tallers i
presentacions de llibres sobre aquesta temàtica dels següents dies
internacionals:
Dia internacional de la violència contra les dones (25 de novembre)
Dia internacional de les dones (8 de març):
Dia internacional de la Salut de les dones (28 de maig)
Dia Internacional de l’orgull LGTBI (28 de juny)

-12-

MEMÒRIA BMR 2019

4. Recursos
4.1 Recursos Humans
L’equip humà de la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar està format per 1 directora, 1 bibliotecària i tres tècnics a jornada completa.
Aquest any, però , l’equip ha sofert canvis importants. D’una banda, degut al canvi de Direcció a l’abril de 2019 i d’altra banda, hem vist reduït el
personal durant vuit mesos, degut a la baixa laboral de l’auxiliar de serveis des de l’abril de 2019. Les educadores i integradores socials han estat amb
plans d’ocupació d’una durada de 6 mesos. A més hem comptat amb l’ajut de:

•
•
•
•
•
•
•

Directora biblioteca: Maribel del Molino (de gener a marBàrbara Lara Fernàndez
Tècnics auxiliars: Montse Sales Bosch, Laura Martín Cáceres, Toni Giménez Alonso
Bibliotecària: Núria Navarro Benito
Subalterns: Susanna Salvador Molina (de gener a abril) /Montse Lligé Martínez (de novevmbre a desembre)
2 plans d’ocupació – Sara Porcel Font, Carolina Medina Duque, María Mayor Mauricio (6 mesos + 6 mesos)
Estada en pràctiques (70 h) – Francisco Chafino Pascual i Maria Melgosa Garcia
Durant el 2019 també han col.laborat dues persones fent treballs a la comunitat
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4.2 Accions formatives realitzades
Durant el 2019 la formació del personal de la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar ha estat molt present a gairebé la totalitat del
personal de l’equip. S’ha aprofitat l’oferta de cursos que cada any fa la Gerència de Serveis de Biblioteques, a banda de les formacions externes.

Els cursos cursos impartits al 2019 han estat els següents:
NURIA NAVARRO BENITO

DATA

Protecció de dades (bàsic)

14 de gener de 2019

10 hores

8a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió social

8 d’abril

9 hores

Ordre a l’ordinador

Del 6 de maig al 3 de juny

15 hores

Sessions programa d’acompanyament en la gestió del canvi a les biblioteques

Octubre, novembre

10 hores

amb RFID
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TONI GIMENEZ ALONSO

DATA

DURADA

Mediació Social

De l’1 al 31 de maig

20 hores

Violència de gènere De l’1 al 31 de maig 2019

Juny 2019

100 hores

Word, PowerPoint, Outlook

Maig 2019

100 hores

Excel, Acces

Maig 2019

100 hores

Auxiliar de biblioteques

Juny 2019

420 hores

Catalogació de llibres

Abril 2019

90 hores

La literatura infantil i juvenil i l’animació a la Lectura a les biblioteques

Març 2019

100 hores

Jornades de formació Punts d’Informació Turística Costa del Maresme

24 d’abril, 21 de maig, 25 de juny i 13 de novembre

15 hores

Consulta i localització SIERRA

20 i 27 de març

8 hores

Gestor de continguts de la Biblioteca Virtual

12 de desembre

6,30 hores

Sessions programa d’acompanyament en la gestió del canvi a les biblioteques

novembre

7,5 hores

amb RFID

LAURA MARTIN CACERES

DATA

Consulta i localització de SIERRA

1 i 8 d’octubre

8 hores

Gestió de préstec SIERRA

22 d’octubre

4 hores

Gestió de revistes SIERRA

14 de novembre

4 hores

Curs català nivell C2

8 octubre a 26 maig

90 hores

Sessions programa d’acompanyament en la gestió del canvi a les biblioteques Octubre, novembre

10 hores

amb RFID
-15-

DURADA

MEMÒRIA BMR 2019

MONTSE LLIGÉ MARTÍNEZ

DATA

Sessions programa d’acompanyament en la gestió del canvi a les biblioteques Octubre, novembre

DURADA
7,5 hores

amb RFID

SARA PORCEL FONT

DATA

Biblioteques educadores, educadores a les biblioteques

19 de juny de 2019

CAROLINA MEDINA DUQUE

DATA

Biblioteques educadores, educadores a les biblioteques

19 de juny de 2019

2 hores

BARBARA LARA FERNANDEZ

DATA

DURADA

Biblioteques educadores, educadores a les biblioteques

19 de juny de 2019

2 hores

Jornades de Models d’innovació

5 de novembre

7.5 hores

7a Trobada de Lectura Fàcil: una mirada internacional

25 de novembre

10 hores
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4.3 Edifici-Equipament
L’edifici es troba en bon estat de conservació, gràcies al manteniment de les instal.lacions per part
de l’Ajuntament.
S’han realitzat reparacions menors, com per exemple, la reparació de la porta d’emergència de
l’entrada a la biblioteca, substitució dels tancaments de les portes de fusta de la terrassa, reparació
de l’equip de so de la Sala Moragas o la substitució de la il.luminació a la biblioteca.

Nombre de punts de lectura

186

Nombre d’ordinadors d’ús públic.
Dies de servei.
Hores de servei.

40
274
1638

4.4 Recursos econòmics
La Biblioteca Martí Rosselló està cogestionada per l’Ajuntament de Premià de Mar i la Diputació de
Barcelona.
L’Ajuntament de Premià de Mar es fa càrrec de les despeses que es generen de l’edifici, personal,
material, fons i activitats de la biblioteca.
Pel que fa a les activitats de dinamització, gràcies a l’aportació econòmica de la Llei de Barris4, la
biblioteca ha pogut realitzar més activitats.
La Regidoria de Cultura també ha aportat més recursos per donar suport a les activitats de Sant
Jordi.

4

Catalunya. LLEI 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. (DOGC [en
línia], núm.4151, 10-6-2004, pàg. 11094-11096). <https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4151/374619.pdf>. [Consulta:
30/4/2020]
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Per l’any 2019 el pressupost destinat a aquestes despeses ha estat el següent:

Fons i subscripcions
Fons i subscripcions. Canon
Activitats
Festa literària Sant Jordi
Altres subministraments

10.000,00 €

TOTAL

26.500,00 €

500,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00

Les aportacions que la Gerència de Serveis de Biblioteques ha fet a través del Departament de Gestió de la
Col.lecció al llarg del 2019 així com la valoració dels exemplars adquirits per S.A.B són els següents:

Llibres compra lot
Àudiovisuals compra lots
Subscripcions diaris i revistes
Subscripcions RREE
Compra directa

809

15.004,33 €

282

4.286,08 €
7.857,00 €
255,00 €
750,00 €

TOTAL

1.091

28.152,41 €

D’altra banda, la Biblioteca Martí Rosselló ha rebut dues subvencions de la Generalitat de Catalunya per a
l’adquisició de llibres: la subvenció SAB i la subvenció OSIC.
Llibres S.A.B.
Subvenció OSIC

10.000,00 €
10.500,00 €

TOTAL

1.091
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4.5 Fons documental
Segons els Estàndards del Mapa de Lectura Pública5, la Biblioteca Martí Rosselló és una biblioteca
del Mòdul L4, i ha de comptar amb un fons mínim de 40.000 documents per tal de donar resposta
a les necessitats canviants dels usuaris de Premià de Mar. Actualment la Biblioteca Martí Rosselló i
Lloveras està dins del que marquen els estàndards, tot i el procés d’esporga necessari que es va dur
a terme aquest any 2019 per tal de desestimar documents desfassats i/o envellits que calia
desestimar.

Evolució del fons documental (sense revistes)
Any
Fons Total

2017

2018

2019

49.845

52.424

46.471

Malgrat aquest decreixement de la col.lecció fruit del procés d’actualització del fons, ha
augmentat el percentatge de la col.lecció que ha sortit en préstec aquest any 2019.

Anàlisi de la col.lecció
% de la col.lecció que ha sortit en préstec
Documents ingressats per cada 100 habitants
Creixement de la col.lecció

2017

2018

35%

31%

37%

15,5

12,0

5,17%

-11,35%

11,5

2019

.

5

Nieto, Javier; Vilagrosa, Enric. Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Diputació de Barcelona, 2018. 22 p. Accessible en línia:
https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/planificacio-bib/mapa-lecturapublica/documents/estandards_cat.pdf [Consulta: 30/4/2020]
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S’ha redactat la política de gestió de col.lecció, però encara no ha estat aprovada per l’Ajuntament.
Aquesta nova eina ens ajudarà a seguir uns criteris bàsics per continuar-ne el desenvolupament de la
col.lecció de la biblioteca.
Per tal de donar millor visibilitat al fons de cuina i gastronomia, s’ha creat un fons especial especialitzat en
cuina que engloba aquestes dues matèries i s’ha ubicat a la planta 0. S’ha creat una nova senyalètica per
fer visible la nova secció i s’ha ubicat en prestatges més expositius, incorporant les revistes de cuina.
Aquesta nova ubicació ha afavorit el préstec d’aquest fons, ja que es troba en una zona més propera a la
zona de lectura i al vestíbul d’accés a la biblioteca. A més, s’ha aprofitat per ubicar les revistes sobre cuina i
gastronomia en aquest nou fons especial.
S’ha encarregat i instal.lat el nou disseny de la ubicació de la col.lecció local, així com la nova retolació del
centre d’interès d’igualtat de Gènere i LGTBI, totes dues seccions ubicades a la primera planta de la
biblioteca.
A banda de la senyalètica, cal destacar també, la creació de nous pictos que identifiquen de forma més
clara els exemplars del nou fons especialitzat en cuina, així com els nous pictos que identifiquen els
exemplars de la col.lecció de còmic de l’àrea infantil.
Com a noves accions que s’han dut a terme respecte al fons documental i a la circulació d’aquest, a partir
de l’abril es presten tots els números de revistes, independentment de si es tracta del darrer número,
exceptuant diaris i algunes revistes que tenen molta consulta a sala. D’aquesta manera, s’ha afavorit el
préstec dels darrers exemplars publicats de les revistes, que fins ara eren exclosos de préstec.
En general, aquests canvis han estat molt ben rebuts per part dels usuaris i han afavorit no només el
préstec del fons documental, sinó també la millora de la comoditat i accessibilitat al fons.

CENTRES D’INTERÈS PERMANENTS
Centre d’interès del còmic: els llibres del raco 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 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 de 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.
-20-
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Centre d’interès Igualtat de gènere i LGTBI: La nova secció per a la Igualtat de gènere i LGTBI es va crear
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 seus familiars i educadores i per a infants en general.

5. Serveis i programes
La biblioteca ha tingut 94.286 visites durant l’any, el que equival a una mitjana de 344 usuaris per dia de
servei i els usuaris actius també han augmentat, tot i que en menor mesura. Han augmentat les visites, els
préstecs i els usos d’Internet i de WI-Fi. També hem augmentat el nombre de visites escolars i el número
d’assistents a aquestes.Per contra, hem tingut menys assistents a activitats aquest darrer any, donat que
hem fet menys activitats sense inscripció.
L’evolució dels serveis oferts per la biblioteca és la següent:

2017

Visites presencials
Visites escolars
Préstecs
Exemplars prestats
Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)
Ús del servei d’Internet i Ofimàtica (usuaris diaris
a cumulats)
Ús del servei de WI-Fi (usuaris diaris acumulats)
Usuaris actius
Assistents a activitats
Alumnes assistents a visites escolars

67.563
33

2018

2019

67.707

94.284

37

42.462
17.302
12.907

40.455

46
43.839

16.223

16.972

12.670

13.309

8.621
12.850
3.829
1.909
722

7.994

6.368

9.949

10.784

3.503

3.573

2.694

1.752

924

898

Durant el període d’exàmens, del 9 al 31 de gener i del 22 de maig al 22 de juny, s’ha ofert el servei de sala
d’estudi nocturna. L’horari ha estat de dilluns a divendres de 20.30 a 00.30 h i caps de setmana de 17 h a
00.30 h amb una mitjana de 15 usuaris al dia. Els encarregats de la vigilància de la sala han estat dues
persones (plans d’ocupació) que treballen a la biblioteca en torns rotatius.
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5.1 Dades dels usuaris inscrits
Aquestes dades mostren l’evolució dels usuaris inscrits a la nostra biblioteca els darrers tres anys:

Any
Usuaris inscrits a 31/12
Usuaris donats d’alta durant l’any (carnets expedits)
% dels habitants de la població atesa

2017

2018

2019

12.106

12.606

13.276

671

590

695

43%

45%

47%

D’acord amb les dades, el percentatge d’habitants de Premià de Mar ha anat augmentant els darrers anys.
Actualment, el 47% de la població de Premià de Mar disposa de carnet de biblioteca i s’han expedit 695
carnets durant l’any 2019.

Usuaris inscrits

Alta nous usuaris

77

51

1.668

209

2.732

88

2.793

108

4.488

155

1.425

51

4

3

89

30

13.276

695

Petits lectors (0-4 anys)
Infants( 5-14 anys)
Joves (15-24 anys)
Adults (25-39 anys)
Adults (40-64 anys)
Gent gran (més de 65 anys)
Biblioteques
Resta
Total
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5.2 Préstec
El nombre de préstecs realitzats durant l’any 2019 ha estat de 43.839 (comptant renovacions) amb un
total de 16.972 exemplars prestats.
Atenent a les estadístiques, del 2017 al 2018 el nombre de préstecs va disminuïr passant de 154 préstecs
per dia de servei l’any 2017 a 147 préstecs per dia de servei l’any 2018. L’any 2019, però, tant el nombre
de préstecs com l’ús del servei ha augmentat considerablement fins a arribar als 160 préstecs per dia de
servei i un ús del servei de 13.309 usuaris diaris acumulats.

Any
Préstec per dia de servei
Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)

2017

2018

2019

154

147

160

12.907

12.670

13.309

S’han realitzat guies temàtiques, en format paper i digital, com la del Dia internacional de la violència de les
dones. D’aquesta manera, s’ha potenciat el préstec de documents del centre d’interès d’Igualtat de Gènere i
LGTBI. També s’han realitzat guies de novetats, tant en format paper com en format digital, per tal de fer
difusió a les xarxes socials.
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5.3 Formació i suport
El personal de la biblioteca assessora i ofereix atenció personalitzada sobre l’ús i funcionament de la biblioteca
per mitjà d’un catàleg de visites escolars adreçat a totes les entitats i escoles que estiguin interessades en què
els seus alumnes coneguin el funcionament i els serveis que els ofereix la biblioteca.
Durant l’any 2019 un total de 1.510 alumnes han assistit a les visites escolars programades per la biblioteca,
935 alumnes a les visites guiades i 575 alumnes a les visites autònomes.
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. S’ofereixen als cursos de 2n, 4rt i 6è de primària i P2, P3,
P4 i P5 d’educació infantil, aules d’acollida, escoles d’adults i secundària (Escola Liberi).
Les escoles que han visitat la biblioteca han estat:
. Escola d’Adults
. Escola Assís
. Escola Liberi
. Escola Bressol Premià de Mar
. Escola Bressol Municipal
. Escola El Dofí
. Escola El Pilar
. Escola La Lió
. Escola Mar Nova
. Escola Montserrat
. Escola Sant Cristòfol
. Escola de Premià de Dalt: Escola Santa Anna
Gran part del servei educatiu de Premià de Mar ha visitat la biblioteca, però encara resta que la visiti l’institut i
l’escola La Salle.
S’ha incrementat el nombre d’alumnat que ha gaudit de les visites escolars (de 1125 escolars el 2018 a 1510
aquest any 2019).
També han augmentat el nombre d’escoles, hem passat de 8 a 12 escoles que s’han afegit a les visites a la
biblioteca.
És una activitat amb molt bona acollida, tant per entitats com per escoles, ja que responen any rere any a
l’oferta de la biblioteca, excepte en el cas de l’escola La Salle. Aquest any s’hi han afegit visites guiades amb
una aula d’acollida del Ceip Sant Cristòfol, tres sessions de l’Escola d’Adults i un grup de secundària.
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5.4 Servei d’accés a Internet
La biblioteca disposa de 40 ordinadors d’ús públic distribuïts en les 3 plantes de l’edifici de la biblioteca.
Al vestíbul hi ha 2 ordinadors de consulta al catàleg i també a la la planta 0 hi ha l’ordinador de catàleg
moneder. A la sala d’informàtica hi ha 20 ordinadors d’Internet que són gestionats per l’Ajuntament.
D’acord amb les dades estadístiques, l’ús del del servei d’Internet i Ofimàtica ha disminuït (de 7.994 l’any
2018 a 6.368 usuaris acumulats l’any 2019) mentre que l’ús del servei de Wi-Fi ha augmentat
considerablement (de 9.949 usuaris acumulats l’any 2018 a 10.784 usuaris acumulats l’any 2019).
Si tenim en compte les mitjanes per dia de servei, l’any 2019 van haver-hi una mitjana de 23 connexions
diàries a Internet i Ofimàtica i 39 connexions diàries al servei de Wi-Fi.

5.5 Activitats de foment de la lectura
S’han realitzat una vintena d’exposicions bibliogràfiques temàtiques coincidint amb celebracions tallers i
activitats que s’han dut a terme a la biblioteca.
Aquestes han servit per donar a conèixer el fons de la biblioteca i també oferir material bibliogràfic
d’acompanyament als actes que s’han organitzat l’any 2019 a la biblioteca.
Alguns exemples són:
-

Exposició bilbliogràfica sobre els Horts urbans, aprofitant el taller infantil ‘Fem un hort urbà
Exposició bibliogràfica de Harry Potter coincidint amb el taller “Vareta de Harry Potter’
Exposició bibliogràfica sobre guies de viatge (coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu)
Exposició bibliogràfica sobre bolets
Exposició bibliogràfica amb novetats de Sant Jordi (a l’àrea infantil i la sala d’adults)

S’han realitzat també exposicions bibliogràfiques amb motiu dels següents dies internacionals:


Dia internacional de la violència contra les dones (25 de novembre)



Dia internacional de les dones (8 de març):



Dia internacional de la Salut de les dones (28 de maig)



Dia Internacional de l’orgull LGTBI (28 de juny)
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També s’han realitzat 14 exposicions de tipus cultural i artístic al vestíbul i a la Sala Salvador Moragas. Les
exposicions que s’han realitzat són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposició Raimon Panikkar. Viure l'aventura intercultural (1 de febrer al 20 de febrer de 2019)
De la serralada al Mar (Del 20/3 al 4/4)
Exposició Joan Gómez (Del 12 al 30 d’abril)
Exposició Creixent (del 27 d’abril al 3 de maig)
Exposició fotogràfica ‘Els horts urbans de les escoles de Premià de Mar) – Federació AFA escoles
públiques de Premià de Mar
Exposició de Playmòbil ‘A l’abordatge’’ (sobre les Festes de Pirates i Premianencs)
Exposició pintura i dibuix. L’Andana, Espai d’art de Pol Peiró (del 19 de juliol al 31 de juliol)
Exposició de la Serralada al litoral (de l’1 al 30 d’agost)
Exposició fotogràfica ‘Reflexions meditatives’ (del 2 al 16 d’octubre)
Exposició ARTARDOR (del 21 d’octubre al 27 d’octubre)
Exposició fotogràfica Grup Argent (del 14 de novembre al 6 de novembre)
Exposició Harry Potter. Retrats de Pol Peiró (del 9 al 22 de novembre)
Exposició ‘Companys de viatge ‘’. L’essència dels animals i dels humans (del 2 al 30 de setembre)
Exposició de playmobil pessebres (del 7 de desembre al 7 de gener)

S’han organitzat dues xerrades sobre diferents temes pel públic de l’espai de famílies i nadons:
-

Xerrada activa comunicació amb els infants (a càrrec de Maria Goday)
Xerrada ‘La importància del moviment lliure a la primera etapa’ sobre el moviment en el nadó, per R. Pérez
Toldi
També s ‘han fet les següents presentacions de llibre dirigides als usuaris de l’espai de famílies i nadons:
- Presentació del llibre “Mama desobedient’’, de l’Esther Vivas
- Presentació del llibre ‘’Les mares que ens han parit’’, de Rosa Ribas
Les biblioteques del Maresme cada any editen una guia de recursos sobre un aspecte de la col.lecció local de
la comarca i de cada municipi. L’any 2019 la Guia ha estat dedicada a les Dones pioneres del Maresme i la
presentació de la guia es va fer el 12 de juny juntament amb la presentació del llibre ‘Mama desobedient’, de
l’Esther Vivas.
S’han realitzat 11 presentacions de llibre dirigides al públic adult6 i dues trobades dirigides al públic infantil.
Per segona vegada s’ha organitzat fruit de la col.laboració entre l’Ajuntament de Premià de Mar i la
Universitat de l’Experiència de la Universitat Ramon Llull, l’aula d’extensió universitària A12. L’organització de
l’Aula d’extensió universitària ha portat molta afluència de públic de gent gran. Malgrat l’increment de la
quota d’inscripció, degut a la diversificació de conferències amb seminaris, l’assistència no ha minvat tant i
s’ha mantingut una mitjana d’assistència de 70 persones. A les presentacions de llibre no sempre ha assistit

6

Vegeu Annex 3. Fitxes memòria PAM 2019. Fitxa 3
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tant públic com haguéssim desitjat, tot i haver fet difusió per mitjà de cartells, difusió a la ràdio, xarxes
socials, agenda de l’Ajuntament i butlletins electrònics.
Malgrat l’assistència reduïda a les presentacions de llibres d’autors locals, creiem que hem d’apostar pels
autors locals i continuar programant aquest tipus d’activitat i millorar la difusió.
La biblioteca també organitza des d’aquest any (abans era organitzat per l’Associació Creixent) el grup
d'informació, anàlisi i debat ‘Agora´, un espai mensual de debat i conduït pel sociòleg i politòleg premianenc,
Lluís Soler Alsina. Àgora és un grup estable d’una vintena de persones que es reuneixen el primer dimarts de
cada mes per debatre temes d’actualitat i fomentar l’esperit crític.

S’han mantingut els clubs de lectura de novel.la, teatre, infantil, juvenil i el club per a joves de 12 i 13 anys7 i
s’ha continuat col.laborant amb el club de lectura fàcil.
La Biblioteca realitza una tasca molt important de promoció de la lectura, però també de l’escriptura. BMR
EDICIONS DIGITALS és el nom del projecte que va iniciar l’any 2012 amb l’objectiu d’editar en format
electrònic obres inèdites d’autors locals i els premiats de les successives edicions dels premis literaris Sant
Jordi de Premià de Mar. Aquest projecte compleix el doble objectiu de donar la màxima difusió a les obres
d’autors locals i de fomentar el coneixement de nous formats de lectura. Els llibres publicats per la biblioteca
es poden descarregar gratuïtament i llegir en qualsevol ordinador personal, tauleta o lector electrònic. A més
la Biblioteca també participa en l’organització del concurs literari de Sant Jordi i els membres del Club de
lectura infantil col.laboren cada any en l’acte de l’entrega de premis.
També dins l’aposta de la biblioteca per la creació literària, s’han realitzat dos tallers d’escriptura, un a càrrec
de Pep Bras i un altre a càrrec de Susanna Hernández, tots dos amb una àmplia assistència. El curs
d’escriptura ‘L’art d’escriure un conte’ de Susanna Hernández s’ha realitzat en els mesos d’octubre i
novembre i ha comptat amb 18 assistents mentre que el Curs pràctic d’escriptura de Pep Bras s’ha realitzat al
maig i ha comptat amb 20 assistents.
S’han seguit organitzant les visites escolars guiades i autònomes amb un augment de 385 d’assistents
respecte l’any passat així com de les escoles participants, afegint-se 4 escoles més.
L’any 2019, a banda de la programació d’ activitats tradicionals infantils, com les hores del conte, trobades
amb autors de llibres infantils i tallers Bibliolab, s’han programat tallers creatius mensuals a la sala infantil
sempre relacionats amb el fons de l’àrea infantil o amb efemèrides del 2019.
S’han realitzat diverses presentacions de llibre i hores del conte a la terrassa de la biblioteca, tot i les
dificultats d’acondicionament de l’espai per no disposar de mobiliari exterior ni carpes.
Cal destacar també l’acollida de projeccions de curtmetratges i audiovisuals a la Sala Moragas. Alguns
exemples són el cicle Casa Àsia, la projecció de ‘Les noies del Carmel’, dels curtmetratges de ‘El dia Més Curt’
o els guardonats als premis BAFTA.

7

Vegeu Annex 3. Fitxes memòria PAM 2019
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5.6 Difusió digital
Durant el 2019 s’ha reforçat la presència de la biblioteca en els canals de difusió digital, ampliant aquests
canals. A l’abril de 2019 s’ha obert un nou canal, el nou compte d’Instagram que esdevé un canal més per
difondre informació i notícies de la biblioteca, però també per fer prescripció literària. S’ha escollit aquest
nou canal per l’augment del seu ús pel públic més jove.
Així, els mitjans utilitzats per a la difusió digital de la biblioteca han estat:
- Pàgina de Facebook
- Compte de Twitter
- Compte d’Instagram
- Butlletí electrònic mensual
- Cartellera digital de l’Ajuntament
- Biblioteca Virtual
- Pàgina web (pendent de migrar la web al servidor de l’Ajuntament aquest 2020 perquè actualment està en
el servidor gratuït wix i no permet recollir estadístiques )
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

Evolució dels seguidors de les xarxes socials de la biblioteca BMR:

Seguidors de Facebook i Twitter per cada 1000 habitants

2018

2019

73

78

Mitjana per
tram de
població
84

D’acord amb les dades del Quadre de comandament, el nombre de seguidors a Facebook i Twitter per cada 1000
habitants ha augmentat de 73 a 78 i la mitjana per tram de població és de 84, per tant, tenim prou seguidors a
Facebook i Twitter, si ens comparem amb altres biblioteques de municipis amb similar nombre de població.
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6. Relacions amb altres entitats
•

S’han mantingut els projectes iniciats l’any anterior en col.laboració amb diverses entitats culturals de
Premià de Mar i s’han establert moltes més relacions amb altres entitats municipals. Entre d’altres cal
destacar:

•

Activitats culturals amb la secció Premià de l’Òmnium Cultural, que organitza conferències sobre diversos
temes d’interès.

•

Exposicions conjuntes amb AFA escoles públiques de Premià de Mar

•

Activitats culturals amb la plataforma Mar de Dones, com són les lectures en veu alta o trobades amb
escriptores.

•

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 i
xerrades i Medi Ambient (per a l’elaboració de la guia de recursos de l’any 2020).

•

Col.laboració amb l’Associació fotogràfica Argent

•

Col.laboració solidària amb la Marató de TV3. Es regalava un llibre a canvi d’un donatiu.

•

Exposicions d’artistes locals vinculats a associacions locals com l’Andana – Espai d’Art de Pol Peiró o
Associació d’Artistes Plàstics de Premià de Mar (al vestíbul i a la Sala Moragas)

•

Col.laboració amb Casa Àsia, per tal de projectar pel.lícules del Festival de Cinema Asiàtic.
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7. Conclusions i propostes de futur
Durant l’any 2019 s’han realitzat activitats noves com els tallers creatius i s’han consolidat altres, com l’aula
d’extensió universitària amb la Universitat Ramon Llull.
D’acord amb l’anàlisi de dades, ha estat un any positiu pel que fa a visites escolars, assistents a visites
presencials i préstecs, que han augmentat respecte l’any anterior. Tanmateix, els assistents a les activitats
sense inscripció han baixat considerablement i per tant, és un aspecte a millorar de cara a l’any 2020.
Quant a la col.lecció, cal fer més accessible el fons de la biblioteca. Incentivar l’ús del fons de la col.lecció local
i apostar per fer exposicions bibliogràfiques, més presentacions d’autors locals i guies i butlletins que el facin
més visible i d’aquesta manera incentivar la seva consulta i préstec.
L’any 2019 s’ha millorat la difusió digital obrint un nou canal a Instagram, però com consta en el Pla d’acció
2020, queda pendent la creació de la nova pàgina web molt més dinàmica, que permeti una altra via de
contacte amb l’usuari i al mateix temps donar més visibilitat a la biblioteca per esdevenir una nova finestra del
que oferim a la ciutadania de Premià de Mar.
Queden pendents reptes com per exemple, establir una col.laboració més estreta amb l’institut de Premià de
Mar per atreure el públic jove a la biblioteca i aconseguir la participació de l’Escola la Salle en les visites
escolars.
Un altre repte important de cara al proper any és fer més prescripció lectora, tant a les xarxes socials com
presencial, oferint un servei més personalitzat als usuaris de la biblioteca.
Respecte a les instal.lacions, caldrà potenciar encara més l’espai de la terrassa i acondicionar l’espai per tal de
facilitar la programació de molts més actes en aquest espai.
Les propostes de futur de cara a l’any 2020 s’han de basar en la diversificació d’activitats i serveis, actualitzant
els que ja estem oferint i esser proactius per tal de garantir l’accés sense barreres a la cultura de tota la
població de Premià de Mar.
Per aconseguir-ho, caldrà establir noves relacions amb entitats, associacions, empreses i autors locals per tal
de continuar oferint un servei personalitzat, inclusiu i adaptat a les noves necessitats de l’entorn, en definitiva
un servei de qualitat.
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ANNEX 1. Quadre de comandament
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ANNEX 2. Dades i indicadors bàsics del 2019
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Fitxa 1: Activitats infantils
Projecte
OBJECTIU

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

Data

Hora inici

Hora fin.

Hora del conte
A càrrec de Sandra Rossi

16/01

18.00

19.00

Hora del conte en anglès
Julie Papallona

27/03

11:00

12.30

Taller horts urbans

01/06

17.30

18.30

Hora del conte
Crispeta

08/06

17.30

19.00

Hora del conte
Mon Mas

08/07

17.30

18.30

Hora del conte
11 de setembre
Gisela Llimona

07/04

12.00

13.00

Laboratori naturalistes

17/10

18.00

19.30

Taller Nadal

27/12

18.00

19.30

Contes Marató

10/12

18.00

19.30

Pressupost
Capítol II

Import pressupostat
0

Import real
1.842,14

Desviació
0%
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Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Núria Navarro i Bàrbara Lara

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

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.

Publicitat realitzada i suport gràfic
•
•
•
•
•

cartells Din A4
Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
Agenda mensual de Cultura en paper
Cartelleres digitals
Web ajuntament

Observacions
No hem inclòs en aquesta fitxa memòria les hores del conte fetes per a nadons.
VALORACIÓ GLOBAL
S’han gastat 985,66 € menys que l’any 2018 (2019: 1842,14€: 2018, 2.827.80)
Això és degut a tres fets:
-- S’han inclòs en el pressupost del 2019 dues activitats de Nadal del 2018, que han costat 379,50
€ i que
s’han d’afegir al total de la despesa d’activitat infantils.
-- La visita de l’autor de literatura infantil l’hem comptabilitzat com a activitat del club de lectura de
6è
-- No s’han programat els dos tallers adreçats a nens i nenes de 5 a 9 anys, de foment de la lectura
(Buscant la porta dels llibres) ni el de creació literària (Taller El joc d’inventar contes)
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Fitxa 2: Trobades de famílies i nadons
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.

Trobades mares i nadons a la
biblioteca

17/01
31/01
14/02
28/02
14/03
28/03
11/04
25/04
09/05
23/05
06/06
20/09
31/10
14/11
28/11
12/12

11.00

13.30

Xerrada sobre el moviment en
el nadó, per R Pérez Toldi

07/02

17.30

19.00

Hora del conte nadons. A càrrec
de Gina Clotet
Xerrada activa comunicació
amb els infants. Amb Maria
Goday
Hora del conte
A càrrec d’Ada Cusidó

20/02

17.00

18.00

14/03

17.30

18.30

03/04

17.30

18.30

Presentació llibre “Mama
desobedient” d’Esther Vivas

12/06

18.30

19.30

Hora del conte
A càrrec d’Ada Cusidó

25/09

17.30

18.30
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Pressupost
1. Capítol II
Import pressupostat

Import real
1.143,00 €

Desviació

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Núria Navarro

Resultats obtinguts
Assistents
Trobades

32 persones aprox (15 adultes i 15 nadons)

Xerrades

85 participants

Hores del conte per a nadons

120 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.
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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.

VALORACIÓ GLOBAL
La valoració és positiva. Les trobades en l’espai de famílies i nadons (dijous al matí) han mobilitzat unes 16
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.
El pressupost s’ha mantingut respecte el del 2018 (1197,79€ el 2018 i 1.143 € el 2019) S’han fet menys
hores del conte (5 el 2018, 3 el 2019), però s’han organitzat dues xerrades i la presentació del llibre
“Mama desobedient”, activitat que s’ha aprofitat per fer homenatge a l’associació Pit de Mar, les assessores
de la qual han estat protagonistes de la Guia de recursos de les biblioteques del Maresme.
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Fitxa 3: Activitats d’adults
Projecte
OBJECTIU
On s‘emmarca PAM

Activitats d’adults (presentacions de llibres, xerrades, lectures
dramatitzades, classes, conferències)
Foment de la lectura i formació en general pels usuaris de la biblioteca

Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Aula d'extensió universitària

14/01

18:30

20:30

Sala Salvador Moragas

Xerrada “La importància del
moviment lliure a la primera
etapa”

07/02

17:00

18:00

Sala Petits lectors

Presentació llibre de Rosa
Ribas Les mares que ens han
parit

23/01

19:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Presentació del Banc del
temps

19/02

18:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Conferència Joan Melé Waldorf

13/03

18:00

19:30

Sala Salvador Moragas

Inauguració de l'exposició La
serralada

15/03

18:00

20.00

Presentació llibre M. Codina

21/03

19:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Presentació del llibre Ostres,
una bomba

23/03

12:00

13:30

Sala Salvador Moragas

Presentació de llibre Un mar
de Premià

28/03

19:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Presentació llibre Sergi Sol:
Oriol Junqueras . Fins que
siguem lliures

02/05

19:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Presentació llibre Pep Bras

04/05

10:30

12:00

Sala Salvador Moragas

Concert literari Sant Jordi

08/05

19:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Taula -debat educació
Premià

09/05

18:00

20:30

Sala Salvador Moragas
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Presentació llibre Marta
Albadalejo

10/05

18:00

20:30

Sala Salvador Moragas

Xerrada: Clàusules abusives
en els contractes hipotecaris

29/05

17.30

20.00

Sala Moragas

Pel·lícula Les noies del
Carmel

30/05

19.00

20.30

Sala Moragas

Presentació de Mama
desobedient i Guia de
recursos Dones pioneres

12/06

18:30

20.30

S. Moragas

Conferència Simca

26/06

19.00

20.30

S. Moragas

Presentació llibre
INMACULADOS, de José
Ignacio Martínez Molina

28/06

19:00

20.30

S. Moragas

Presentació LLibre Els poetes
del Maresme
Seminari A-12

20/09

19.00

20.30

S. Moragas

30/10

18:30

20:00

Sala 1 Planta -1

Trobada amb Alex Nogués,
autor del llibre La platja dels
inútils
Cine CASA ÀSIA - Dukun
Conferència “Pot la
República garantir la millora
social i la dignitat”
Conferència sobre malalties
minoritàries de la Marató de
TV3
Trobada urbansketch amb
Montse Sanchiz
Xerrada "Fem Consell" ANC
Presentació El arte de
emocionarse
Reserva Projecció
Curtmetratges Km. 0
Seminiari A-12 (S15) Egipte
Reserva Junior Beat El dia
més curt

06/11

Sala 2 Planta -1

15/11
22/11

18:00
19:00

29/11

19:00

30/11

10:00

12:00

Terrassa i biblioteca

11/12
13/12

19:00
19:00

21:00

Sala Moragas
Sala Moragas

14/12

10:30

12:30

Sala Moragas

18/12
21/12

18:30
10:30

20:00
12:00

Sala 1 Planta -1
Sala Moragas
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Pressupost
2. Capítol II

Import pressupostat

Import real

Desviació

0

5.878,50 €

0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Equip de la biblioteca

Altre personal de suport

Resultats obtinguts
L’organització de l’Aula d’extensió universitària (Universitat de l’Experiència) a la biblioteca i dels seminaris
han estat un èxit. Hem atret a un tipus de públic que abans no venia a la biblioteca i aquest any s’han
superat els 90 inscrits. Amb motiu de les classes que s’imparteixen la biblioteca exposa el fons bibliogràfic
que disposa relacionat amb el tema de la classe.
També s’ha continuat aquest any oferint un espai per a les presentacions de llibres de gent vinculada al
Maresme i Premià. Ens satisfà que cada cop són més les autores i autors que es decideixen a fer-nos
partícips de la seves il·lusions i propostes creatives i ens demanen un espai per presentar els seus llibres o
fer les seves exposicions.
La taula rodona/debat sobre l’educació a Premià de Mar va servir per posar en contacte diferents col·lectius
i grups polítics implicats en aquesta vessant i presentar propostes, projectes comuns i inquietuds per
treballar a curt i mig termini.
La sessió informativa sobre el Banc del Temps va constituir, sens dubte, una proposta innovadora, que va
engrescar força usuaris/es disposats i compromesos a compartir el seu temps i coneixements.
Volem remarcar també l’especial cura que hem dedicat aquest any a l’acollida de projeccions de
curtmetratges i audiovisuals a la Sala Moragas. Alguns exemples són el cicle de Casa Àsia, la projecció de
Les noies del Carmel, dels curtmetratges de Km 0 i Junior Beat o els guardonats BAFTA. Si bé és veritat
que les primeres projeccions van registrar una tímida assistència a les darreres, com els BAFTA,
l’increment va ser considerable.
Esment a banda volem fer també de la sessió dels Urbansketchers que es va fer a la biblioteca amb gran
índex de participació i implicació dels assistents, i com a prova i demostració que l’espai de la terrassa de
la biblioteca (també hem fet alguna xerrada d’autors i hora del conte) és un espai clarament a potenciar.
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Assistents

L’organització de l’Aula d’extensió universitària (Universitat de l’Experiència) a la biblioteca ha portat molta afluè
Comptàvem l’any passat amb 116 persones inscrites i, tot i que enguany la quota d’inscripció (preu) va
considerablement, l’assistència no ha minvat tant com podia haver succeït. A les classes assisteixen unes 70 per
valoracions de les conferències, temàtiques i ponents han estat molt bones.

Cal remarcar que a les presentacions dels llibres no sempre ha assistit tant públic com haguéssim desitjat, tot i h
difusió a les xarxes socials, butlletins electrònics, cartells informatius a panells i difusió a la ràdio. Tot i així, apos
recolzant aquestes presentacions. De vegades, hi ha activitats que tot i ser minoritàries són necessàries.

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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Fitxa 4: Club de lectura Llegir el teatre
Projecte

Club de lectura Llegir el teatre

OBJECTIU

Veure el teatre amb uns altres ulls, esdevenir més crítics, aprendre junts
a sentir i estimar el teatre.

On s‘emmarca PAM

Dades de l’activitat

Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

Segon dimarts de
mes (8 sessions)

D’oct-nov
gen-jun

18.30 h

20.30 h

P -1 aula -1

Pressupost
3. Capítol II
Import pressupostat
0

Import real
0,00 €

Desviació
0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Laura Martín

Altre personal de suport

Equip biblioteca

Resultats obtinguts
Assistents: 22 persones apuntades
S’ha creat molt bon ambient entre els assistents i fins i tot s’han preparat
per fer alguna lectura dramatitzada.

Col·laboracions
Col·laboració entre el Teatre Nacional de Catalunya i els Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Marta Luna és la conductora del club.
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Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Cartell de difusió 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 de l’ajuntament

Observacions
Els membres del club tenen descomptes en la compra d’entrades.
Es proposen 8 textos teatrals de la programació del TNC per ser treballats en sessions de clubs de
lectura a realitzar entre octubre i juny. En el mes de desembre no va haver-hi cap sessió. No estava
programada.
El TNC proporciona formació al conductor/a del club.
El TNC i el Servei de Biblioteques proporcionen els exemplars per a la seva lectura.
La biblioteca incorpora al seu fons tot el lot de llibres que es proporciona.
VALORACIÓ GLOBAL
S’ha passat un full d’assistència per controlar la gent que participa.
L’assistència mai és total però falla molt poca gent. Aquest control és un bon indicador per a poder
conèixer l’assistència dels membres del club.
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Fitxa 5: Cessió de sales

OBJECTIU

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

Informàtica Creixent

Cada dimarts fins
25 de juny

17:30

19:00

Aula informàtica

Curs de teatre

Cada dilluns i
dimecres, fins 26
de juny

10:30

12:00

Sala 1 Planta -1

Informàtica Centre Burriac

Cada dimecres
fins 26 de juny
2019

15:30

16:30

Espai de suport

un dimarts al mes
gen-jun
oct-des

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

19.00
17.00 o
23.00

20:30

P-1 Sala petita
Sala Petits lectors

08/02

19:00

21:00

Sala Moragas

dimarts,
dimecres, fins: 27
de març
19/03

18.00

20.00

Aula informàtica

18.30

19.30

Sala Moragas

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
Pit de Mar
Dos cops al mes
--------------------------------------Famílies amb nadons
Dos cops al mes, dijous a les
11h
Sala petits lectors
-------------------------------------Reunió alcalde amb veïns
Mòdul formatiu servei acollida
Reunió mares Escola Santa
Anna

gen-jun
oct-des
Gen-juny
Dl i dx
Tots els dijous
dimarts
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Club de lectura fàcil de català
(CNL Premià de Mar)
Taller de teatre ( Serveis
Socials)
Trobades ERC

Set-Des 2018
Quinzenal
Febrer-juny

10.00

11.00

Espai de suport

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)

29/03

19:00

20:30

22/02

19:00

20:30

30/03

10:00

13.30

01/04

17.00

18:30

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Moragas

Reunió Partit Ciutadans

24/04

18.30

20.30

Acte PdCat

05/04

19:30

20:30

Reunió Aula 12 Viatge a
CRETA

12/04

16:30

18:00

Reserva per eleccions

Del 13 al 27/04

Curs d'elaboració de materials
"Roma Victrix. Un dia amb els
romans"
Conferència . Armes: llengua i
cultura. Òmnium Cultural
NITS D'ESTUDI 20.30h a
00.30h
ELECCIONS MUNICIPALS

25/04
05/05/2018

09:30

14:30

Sala Salvador
Moragas
Sala informàtica

Del

18.00

20.30

Planta -1 Sala 2

Del 21 de maig al
21 de juny
26/05

20.30

00.30

P-1 SALA1

Debat vulneració drets
fonamentals a Catalunya.
Òmnium Cultural
Comiat companyes
biblioteques Maribel
Ple de constitució

31/05

18.00

20.30

Sala Salvador
Moragas

11/06

13:00

15:00

15/06

10.00

13.30

Conferència:"Òmnium davant
la sentència del judici de la
vergonya"
Centre obert Fàtima

21/06

19.00

20.30

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas

25/06

10:00

20.30

Sala petits lectors

Reserva Òmnium

05/07

18:00

20:30

Proves policia local
(ajuntament)

11/07

9:30

16:30

Sala Salvador
Moragas
Sala Salvador
Moragas/ Vestíbul

Entorn del judici i de la
sentència" per Joan Queralt.
Òmnium Cultural

12/07

18.30

20.30

Sala Salvador
Moragas

Reunió PdCat

21/09

09.30

14.00

Sala Salvador
Moragas

Taller teatre
(Creixent)
Conferencia Ramon Cotarelo
Òmnium
Xerrada Carod Rovira
Omnium Cultural
Podem (partit polític) Es
parlarà de la sanitat pública
Reunió PSC
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Taller d'iniciació a
l'smartphone
Iniciació a la Informàtica

24/09 al 01/10

12:00

14:00

Sala informàtica

01/10

10:00

12:00

Grup Intercanvi Anglès- Nivell
mitjà
Fase 4 del programa de gestió
del canvi a RFID
Conferència ÒMNIUM, de
David Fernández
Curs d'informàtica ACTIC 1
Crida Premianenca
Muntatge eleccions
Curs d'emmagatzematge
Conferència Òmnium, d'Agustí
Colominas

09/10 a 24/06

18:45

19:45

Planta baixa de la
biblioteca
Espai de suport

20/11

09:30

12:30

Sala 1 Planta -1

25/10

19:00

21/10 al 29/11
30/10
07/11
26/11
13/12

16:00
19:00
10:00
10:00
19:00

Sala Moragas
20:00
12:00
12:00
20:30

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

informàtica
Moragas
Moragas
d’informàtica
1 Planta -1

Pressupost
4. Capítol II
Import pressupostat

Import real

Desviació

0

0€

0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino / Bàrbara Lara
Susanna Salvador / Toni Giménez i Montse Lligé

Resultats obtinguts
Cada vegada més les entitats compten amb la biblioteca per organitzar activitats. De fet, és un dels
aspectes dels quals ens sentim més orgulloses.
Es confirma la consideració de la biblioteca com a centre cultural de referència, multidisciplinari i
multicultural.
Ha augmentat la quantitat de cessions d’espais 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.
Molta assistència també en les Nits d’Estudi.
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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 disposar de WIFI a la sala Salvador Moragas ha facilitat la cessió d’espais. Hem demanat un
altre ordinador portàtil amb caràcter permanent per tal de disposar de dos terminals, ja que sovint
coincideixen dues activitats a la mateixa
hora i a ambdues es requereix ordinador.
Seria molt convenient també plantejar-se la possibilitat d’adquirir piles de petaca (pels micròfons)
recarregables, ja que els que disposem
s’esgoten de seguida (sovint amb una simple conferència), de manera que la inversió sortiria rendible.
Activitats que per l’èxit potser convindria potenciar:
-

-

els cursos d’informàtica són molt demandats. Els assistents als cursos de la Cinta Rigau es mostren
molt satisfets amb ella i normalment
repeteixen en sessions posteriors. Sovint succeeix que pel límit de terminals de que disposem
alguns
usuaris/es no arriben a temps
d’inscriure’s i les llistes ja estan tancades. És a dir, els cursos d’informàtica són constantment
demandats. Si es fessin més també s’omplirien.
El grup d’intercanvi lingüístic Aprenem davant del nombre de sol·licituds, ha creat també un altre
grup els dimecres (a banda de la que ja feia els dilluns) amb un nivell més avançat d’anglès. Tot i
això, per exemple a les darreres
setmanes, un mínim de 4 persones ha demanat
si podien afegir-se a aquests grups. Per raons de funcionalitat també es recomana un límit
d’assistents per tal de facilitar l’aprenentatge i diàleg. Si hi ha més persones, les que hi ha a cada
grup, intervenen menys. Si es fessin més dies hi hauria gent que vindria. També demanen sovint
cursos
d’anglès (i altres idiomes) que actualment no disposem. Existeix aquest grup de diàleg i
intercanvi...
però no es fan classes.
Destacar també la fidelitat d’alguns grups i entitats com Pit de Mar, Àgora (Creixent), Argent,
Burriac,
Universitat Ramon Llull (Blanquerna),
Mar de Dones i d’altres que fa anys que confien en nosaltres i repeteixen les seves demandes
d’espais. Senyal que estan contentes
i satisfetes del serveis que els hi oferim. Hem de seguir així...
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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.
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Fitxa 6: Visites escolars

Projecte
OBJECTIU

Visites escolars guiades
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. Fomentar
els lligams i el treball col·laboratiu entre la biblioteca i els centres educatius
del Premià de Mar

On s‘emmarca PAM
Dades de l’activitat
VISITES GUIADES
Dimarts al matí
(31 sessions)

Data
Gen-juny
Oct-des

Hora inici
10 h

VISITES AUTÒNOMES
Dijous al matí Gen-juny
10h
(15 sessions)
oct-des

11.30 h

Hora fin.
11.30 h

Lloc
Àrea infantil

Àrea infantil

Personal involucrat en el projecte

Recursos humans de l’àrea

Núria Navarro i Laura Martín

Resultats obtinguts

Assistents
Visites guiades: 935 alumnes de P2, P3, P4, P5 d’educació infantil i 2n,
4t i 6è de primària, secundària i escola d’adults, aula acollida
Visites autònomes: 575 alumnes
Total assistents visites escolars: 1.510 alumnes
Nombre d’escoles que hi han participat: 12
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Col·laboracions
Escoles de Premià de Mar:
• Escola d’Adults
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Assís
Liberi
Bressol Premià de Mar
Bressol Municipal
El Dofí
El Pilar
La Lió
Mar Nova
Montserrat
Sant Cristòfol

Escola de Premià de Dalt: Escola Santa Anna

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, aules d’acollida,
escola d’adults i secundària
(Escola Liberi)

VALORACIÓ GLOBAL
S’ha incrementat el nombre d’alumnat que ha gaudit de les visites escolars (de 1.125 escolar el 2018 a
1510 aquest any 2019).
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També ha augmentat el nombre d’escoles;: passem de 8 a 12 escoles que s’han afegit a les visites a la
biblioteca.
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. Aquest any s’hi ha afegit visites guiades amb una aula
d’acollida del Ceip Sant Cristòfol, 3 sessions de l’Escola d’Adults i un grup de secundària.
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Projecte

Club de lectura infantil

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

Data

Hora inici

Lloc

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

Hora
fin.
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Trobada club
Trobada club
Trobada club
Trobada club
Trobada Muriel
Villanueva
Trobada nou club
Trobada Àlex Nogués

25/01
22/02
29/03
12/04
24/05
29/11
13 /12

17.30
17.30

18.30
18.30

Sala de suport
Sala de suport

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Pressupost
5. Capítol II

Import pressupostat

Import real

Desviació

200,86 €

200,86 €

0%

150,00€

150,00 €

0%

350,86

0%

TOTAL
350,86

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de
l’àrea

Núria Navarro, conductora del club
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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.

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. S’ha comprat 2 lots nous.

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.
Aquest any hem convidat 2 autors de llibres llegits al club de lectura.
Els participants han contribuït amb la seva participació en l’acte de lliurament dels premis del concurs literari
Sant Jordi 2019.
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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.
Aquest club ha tingut continuïtat amb la creació del club de lectura per a joves de 1r de la ESO.
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Fitxa 8: Club de lectura per a joves de 12 i 13 anys
Projecte

Club de lectura per a joves de 12 i 13 anys

OBJECTIU

Apropar a la lectura als joves d’aquesta franja d’edat

On s‘emmarca PAM

Dades de l’activitat
Activitat

Data

Un divendres al mes

Hora inici

Hora fin.

Lloc

17.30 h

18.30 h

Espai suport

Pressupost
6. Capítol II

Import pressupostat

Import real

Desviació

0

1152,00 €

0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino / Bàrbara Lara i Laura Martín,
supervisen l’activitat

Altre personal de suport

Resultats obtinguts
És un club de lectura que està tenint molt d’èxit, sobretot amb la nova conductora, la Roser Montañola.
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Assistents: 10
Col·laboracions
Mercè Palay és la conductora del club. A partir d’octubre la conductora és la Roser Montañola.

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.
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Fitxa 9 : Club de lectura juvenil
Projecte
OBJECTIU

Club de lectura juvenil
Apropar a la lectura a la gent jove en un ambient distès com és el club de
lectura en què tothom aprèn i tothom ensenya.

On s‘emmarca PAM

Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

Tercer dimecres de mes

Gen-jun

18.30 h

20 h

Espai suport

Oct-des

Pressupost
7. Capítol II

Import pressupostat

Import real

Desviació

0

1.080 €

0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Maribel del Molino /Bàrbara Lara, Laura Martín
supervisen l’activitat

Resultats obtinguts
És un espai en què tothom gaudeix i comparteix les lectures. És un espai molt participatiu. El grup de noies
té molt interès i proposa lectures noves. Aquest any s’ha incorporat un noi.
Assistents:
11 persones apuntades. L’assistència a vegades és irregular. De mitjana assisteixen unes 4 persones
Col·laboracions
La conductora del club és Gina Leal.
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Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Cartell de difusió de l’activitat
Agenda del mes de Cultura en paper
Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
Flyers
Web ajuntament

Observacions
Es llegeixen novel·les de tipus juvenil. Les lectures són proposades pels membres del club i no tan per la
conductora del club. Es demanen en préstec interbibliotecari i hem format alguns lots.

VALORACIÓ GLOBAL
Sembla que el grup està consolidat. L’ambient entre ells és bo i anima a la lectura. Encara que el grup no
és gaire nombrós considerem que cal seguir mantenint aquesta activitat. Poques biblioteques disposen
d’un club juvenil.
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Fitxa 10 : Club de lectura de novel.la
Projecte
OBJECTIU
On s‘emmarca PAM

Club de lectura de novel·la
Compartir la lectura i educar en adquirir un sentit crític

Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

Primer dijous de mes

D’octubre a juny

19 h

20.30 h

Espai de suport biblioteca

Pressupost
8. Capítol II
Import pressupostat

Import real

Desviació

0

1170,00 €

0%

Personal involucrat en el projecte
Recursos humans de l’àrea

Bàrbara Lara, Laura Martín supervisen l’activitat

OBSERVACIONS
El club el porta Mercè Pujadas

RESULTATS OBTINGUTS
Les persones assistents estan en general satisfetes amb la dinàmica del club.
Assistents: 21 persones apuntades
Aquest any es va comptar amb la presència de la traductora Marta Pera. Es va fer un acte obert al públic
en general. Va ser presentat per Mercè Pujadas.

Col·laboracions
Mercè Pujadas, conductora del club d’octubre a juny
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Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Cartell de difusió 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 de l’ajuntament

VALORACIÓ GLOBAL
Mercè Pujadas ha revitalitzat el club.
Aquest any hem demanat els exemplars en préstec interbibliotecari (PI) i això ha donat major llibertat a la
conductora a l’hora d’escollir més les lectures.
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Fitxa 11 : Club de lectura de novel.la
Projecte

Taller d’escriptura i Curs Escriure humor

OBJECTIU

Fomentar l’escriptura creativa a les persones que tinguin inquietuds
literàries. Saber fer diàlegs en guions, contes, novel·la i teatre.

On s‘emmarca PAM

Dades de l’activitat
Activitat

Data

Hora inici

Hora fin.

Lloc

Taller d’escriure un
conte

15/10

18.30

20.30

Biblioteca

A càrrec de Susanna
Hernández

22/10

Aula d’estudi -1

29/10
05/11
12/11
19/11

Taller escriptura
amb Pep Bras

02/05

18:00

20:00

Aula d’estudi -2

09/05
16/05

Pressupost
1. Capítol II

Import pressupostat

Import real
1.050 €
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Desviació
0%
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Resultats obtinguts
Assistents al taller d’escriure un conte:

18

Assistents al curs Escriure Pep Bras:

20

Publicitat realitzada i suport gràfic
-

Cartells Dina4 aproximadament
Cartelleres electròniques
Web biblioteca i xarxes socials biblioteca
Web ajuntament
Butlletí electrònic

Observacions
El Taller d’escriure un conte es va fer en sis sessions, tal com ens va indicar Susanna Hernández.
El curs Escriure amb Pep Bras va tenir molt èxit. La gent va comentar que s’ho van passar molt bé.

VALORACIÓ GLOBAL
Hem consolidat els tallers d’escriptura que es fan dos vegades a l’any: maig i octubre-novembre.
De moment sembla que hi ha força interès per continuar en la línia d’oferir aquest tipus d’activitat.
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ANNEX 4. Resum del 2019 en imatges
Clubs de lectura
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Presentacions
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Conferències

Cursos d’escriptura

Concurs literari
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Exposicions bibliogràfiques
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Hores del conte
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Espai de trobada Famílies i nadons
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Visites guiades

Visites escolars
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Tallers
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Autopréstec

Equip
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