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1. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL 

Aquest document recull les dades més significatives de la Biblioteca Martí Rosselló de Premià 
de Mar, generades durant l’any 2017. 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 2017. 
 
En el nostre Pla d’acció per a l’any 2017 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 2017 
El tancament del Pla d’acció 2017 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. Donar visibilitat a la biblioteca en l’entorn extern i virtual 
4. Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants i joves 
5. Aconseguir una millora dels espais de la biblioteca per facilitar-ne l’ús. 
6. Col·laborar en el foment de la igualtat de gènere  

 
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 acció1. 
 
  

                                                 
1 Vegeu annex 3: fitxes-memòria presentades per a la Valoració del Programa Municipal 2017  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Potenciar la biblioteca com a centre de referència cultural i de foment 
de la lectura 
 
Objectiu 1. Potenciar la biblioteca com a espai divulgador i creador a l’entorn del llibre i 
l’escriptura. 
 
Accions 

1. Club de lectura infantil 
2. Club de lectura de novel·la 
3. Club de lectura juvenil 
4. Club de lectura “Llegir el teatre” 
5. L’hora del conte 
6. Lectures en veu alta 
7. Exposicions bibliogràfiques 
8. Visites escolars 
9. Taller d’escriptura per a adults 

 
 
Objectiu 2. Ser un espai de referència social i cultural 
 
Accions 

1. Presentacions de llibres i trobades amb autors 
2. Tallers diversos (curs d’audició musical) 
3. Exposicions de petit i gran format, tant al vestíbul com a la Sala Salvador Moragas, 

relacionades amb la literatura i l’art 
4. Col·laboracions amb entitats locals de caire cultural (Pit de Mar, Òmnium cultural, 

Aprenem, Argent, Creixent, Consorci per la Normalització Lingüística) 
5. Col·laboració amb àrees de l’Ajuntament que organitzen cursos de formació 

(Coneixement de l’entorn, informàtica...) 

Avaluació  
- S’han assolit quasi tots els objectius marcats i s’han portat a terme quasi totes les 

actuacions previstes. 
- El club de còmic s’ha intentat organitzar dues vegades durant l’any però no s’ha pogut 

dur a terme per falta de participants. 
- Aquest any es va organitzar per primera vegada un curs d’audició musical en tres 

sessions que va atraure a la biblioteca un públic diferent. Va tenir gran acceptació. 
 
 
 
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 
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2. Presentacions de llibres i visites d’autors locals 
3. Ampliar la informació sobre autors locals al web de la biblioteca 
4.  Difondre fragments d’obres d’autors locals en les xarxes socials i Web de la biblioteca 

periòdicament 
 
 
Objectiu 2. Fomentar la creació literaria 
 

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. Edició en paper de la Guia de recursos dedicada als oficis del Maresme  
3. Edició del llibre Un altre conte de Nadal fet amb la col·laboració d’autors locals i 

coordinat per Pep Bras, el nostre autor de Capçalera 
 
 

Objectiu 3. Difondre en general la cultura local 
 

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 

 
Avaluació  

- Aquest any vam voler dedicar una línia estratègica a la potenciació de la cultura local 
amb un doble objectiu: fer visible l’obra literària dels autors locals i fomentar la creació 
literària. El grau d’assoliment ha estat parcial. 

- 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 154 
infants, en la categoria juvenil 71 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 a joves 
entre 13 i 18 anys la participació va ser de 12 joves i en la categoria d’adults van 
participar 25 persones. El total de participants va ser de 262 persones, deu persones 
menys que l’any anterior. El dia 30 d’abril es va fer el repartiment de premis del 
concurs. Aquest any alguns membres del club de lectura juvenil van participar en l’acte 
llegint textos dels guanyadors. 

-  S’han fet presentacions de llibres d’autors locals i s’ha organitzat un “Cafè amb 
lletres”, espai de potenciació de la cultura local.  

-  S’ha ampliat la informació sobre autors locals al web de la biblioteca. No s’ha pogut 
difondre fragments d’obres d’autors locals en les xarxes social i Web de la biblioteca. 

- S’ha pogut portar l’exposició Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880-
1920) 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Donar visibilitat a la biblioteca en l’entorn extern i virtual 
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Objectiu 1. Donar més visibilitat a la biblioteca en l’entorn extern 
 

Accions 
1. Millorar la senyalització externa de la biblioteca en el municipi 
2. Fer difusió dels mitjans de transport públic que arriben a la biblioteca 
3. Mantenir una presència regular a la ràdio local  
4. Fer recomanacions de llibres a la biblioteca virtual i a la publicació Pànxing 
5. Fer campanya de marxandatge per difondre la biblioteca (calendaris, bosses de 

préstec, punts de llibre) 
6. Mantenir les xarxes socials de la biblioteca (facebook general i de Famílies amb 

nadons, Twitter)  
 

Objectiu 2. Donar més visibilitat a la biblioteca en l’entorn virtual 
 

Accions 
1. Mantenir el web com a eina de difusió principal 
2. Presència a les xarxes socials: Facebook i Twitter. Elaborar un pla de comunicació  
3. Mantenir el butlletí electrònic mensual per difondre activitats de la biblioteca. 
4. Mantenir la informació sobre la biblioteca en l’espai de Biblioteca Virtual 
5. Donar a conèixer el Servei de préstec de llibres electrònics i audiollibres “eBiblio” 

a través de fulletons informatius que facilitin el seu ús 
6. Donar a conèixer la col·lecció a través de les guies de lectura de novetats i 

temàtiques que es penjaran al Web de la biblioteca 

 
Avaluació  

- Aquesta és la línia estratègica en la que s’han assolit millor els objectius. Ha millorat 
molt la visibilitat de la biblioteca tan en l’entorn extern com virtual. 

- S’ha seguit fent difusió de l’autobús que porta de l’estació de Premià a la biblioteca. 
S’ha mantingut una presencia quinzenal a la ràdio municipal.  

- S’han fet recomanacions de llibres a la biblioteca virtual i a la publicació Pànxing (1 
recomanació a l’any). 

- S’ha elaborat un pla de comunicació de les xarxes socials. També s’ha mantingut 
actualitzada la informació de la biblioteca a la Biblioteca virtual. 

- S’ha pogut enviar el butlletí electrònic mensual en el que es difonen les principals 
activitats de la biblioteca. 

- S’ha donat a conèixer el servei de préstec de llibres electrònics i audiollibres “eBiblio” 
a través de fulletons informatius. 

- S’ha fet difusió de la biblioteca a través de punts de llibres i calendaris. 
- S’ha donat a conèixer la col·lecció a través de les guies de lectura de novetats d’adults 

i infantils al Web de la biblioteca, cosa que abans no s’havia pogut fer. 
 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. Fomentar l’ús de la biblioteca en famílies amb infants i joves 
 
Objectiu 1. Realitzar activitats per a famílies amb nadons 
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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 

 
Objectiu 2. Realitzar activitats de foment de la lectura per a infants de 4 a 8 anys 
 

Accions 
1.  Fer l’hora del conte el quart dimecres de cada mes (gener-juny, octubre-desembre) 
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. 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.  

 
Objectiu 3. Realitzar activitats de foment de la lectura per a infants de 9 a 12 anys 
 

Accions 
1. Continuar realitzant el club de lectura infantil.  
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 Vil·la Romana de Can Farrerons en les visites 

escolars de 6è de primària 

 
Objectiu 4. Realitzar activitats de foment de la lectura per a joves de 12 a 17 anys 
 

Accions 
1. Mantenir el club de lectura juvenil (mensual, d’octubre a juny) 
2. Oferir i organitzar visites escolars per a alumnes de batxillerat de l’Institut Premià 

de Mar per preparar el Treball de recerca 

Avaluació 
- Els objectius d’aquesta línia s’han assolit parcialment.  
- S’han fet hores del conte mensualment i s’han mantingut els clubs de lectura infantil i 

juvenil. 
- Destaca la xerrada Les necessitats afectives dels infants que va fe Carlos González, 

pediatre i autor del llibre Bésame mucho. L’afluència del públic va ser molt nombrosa. 
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- S’han organitzat 33 visites escolars i 13 visites de forma autònoma.  
- Tan el Joc d’inventar contes com l’activitat Buscant la porta dels llibres han resultat un 

èxit. Aquestes activitats han contribuït a apropar als infants a la lectura.  
- S’ha fet la trobada amb una autora de literatura infantil, que aquest any va ser Muriel 

Villanueva. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5.  
Aconseguir una millora dels espais de la biblioteca per facilitar-ne l’ús 

Objectiu 1. Aconseguir que sigui una biblioteca silenciosa 

Accions 
1. Aïllar les sales de suport amb doble vidre (espai de suport d’adults i infantil, aula 

d’informàtica) 

Objectiu 2. Aconseguir una biblioteca ben il·luminada 

Accions 
1. Canviar alguns punts de llum als diferents espais per millorar la il·luminació (àrea 

còmic, àrea infantil, Sala Salvador Moragas, vestíbul, despatx de direcció). Han de 
tenir més potència. 

2. Comprar un llum de peu per a la sala Salvador Moragas per a les diverses trobades 
 

Objectiu 3. Aconseguir una biblioteca més neta 

Accions 
1. Pintar algunes parets de la part infantil 
2. Netejar les cadires de la part infantil i d’adults a fons 

Objectiu 4. Fer canvis del mobiliari per millorar els espais expositius 

Accions 
1. S’instal·larà una prestatgeria al vestíbul per potenciar el préstec de llibres 
2. S’instal·larà una altra barra per penjar quadres a la Sala Salvador Moragas 

Objectiu 5. Millorar la senyalització de les diferents seccions 

Accions 
1. Posar una senyalització destacada que indiqui la part infantil de la biblioteca 
2. Indicar l’ús del catàleg de la planta 1 per a persones amb discapacitats físiques amb 

un cartell informatiu 
3. En general millorar la retolació de les diferents seccions 

Avaluació  

- Els objectius d’aquesta línia s’han pogut assolir parcialment. 
- Només s’ha pogut aïllar l’aula informàtica. L’espai de suport d’adults i infantil 

segueixen sent espais no aïllats. Costa molts diners fer l’arreglo d’aquestes sales.  
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- S’han canviat alguns punts de llum als diferents espais de la biblioteca. Ara els llums 
tenen més potencia. 

- No s’ha pintat algunes parets de la part infantil però s’han posat pòsters que 
dissimulen les pintades fetes pels infants. 

- S’han netejat algunes cadires de la part infantil i d’adults a fons. 
- S’han comprat uns expositors de llibres tan per a la part infantil com pel vestíbul 

d’entrada. 
- S’ha millorat tota la senyalització de les diferents àrees de la biblioteca. No s’ha pogut 

millorar tota la retolació de les diferents seccions.  
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6. 
Col·laborar en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI 

Objectiu 1. Fer un centre d’interès per la igualtat de gènere 

Accions 
1. Ampliar la col·lecció de llibres d’aquest centre d’interès amb nous documents 
2. Fer un fulletó de difusió d’aquest centre 
3. Posar un picto identificatiu en els documents d’aquest centre 

Objectiu 2. Donar suport a la Taula de treball municipal sobre gènere 

Accions 
1. Col·laborar amb la Regidoria d’Igualtat en les commemoracions dels següents dies 

internacionals: Dia internacional de les dones (8 de març), Dia internacional de la 
Salut de les dones (28 de maig), Dia internacional de la violència contra les dones 
(25 de novembre) amb taules expositives de llibres, cessions d’espais per fer 
xerrades o tallers... 

Avaluació  

- S’ha assolit quasi totalment els objectius d’aquesta línia estratégica. 
- S’ha fet un centre d’interès per la igualtat de gènere i LGTBI i s’ha posat en un lloc 

destacat del primer pis. S’han comprat llibres per acabar de formar aquesta secció i 
s’ha posat un picto identificatiu. S’ha donat a conèixer a través de la prensa local. S’ha 
fet un cartell a tamany DN3 per donar a conèixer aquesta secció. 

- S’ha col·laborat estretament amb la Regidoria d’Igualtat en la commemoració de tots 
els dies internacionals a través de taules de llibres sobre el tema, xerrades i 
presentacions de llibres. 

 
 
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.  
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Aquest any s’ha començat a fer el canvi dels dvd’s en bosses de plàstic, que ocupen menys 
espai als calaixos.  
S’ha tret la secció de cuina de la seva ubicació per posar en el seu lloc la secció especial 
d’Igualtat de gènere i LGTBI i guanyar en visibilitat d’aquesta.  
 
 
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 informàtica   Aules d’estudi de la planta -1 

 
 
Obertura de la sala d’estudis nocturna 
Gràcies a la participació de la Regidoria de Joventut, 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 
20.30h a 1 h entre setmana i de 18h a 1h els caps de setmana.  
 
 
Teixit associatiu i integració a l’entorn 

 Col·laboració amb les entitats per tal de fer activitats conjuntes 
Durant el 2017 s’han ampliat el nombre de contactes amb diverses entitats culturals 
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, 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, 
Fundació Asha-Kiran, AlterArte, Museu Cal Tit de Vilassar de Mar, Gerència de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona, Mar de dones i Escola El Pilar. 

 

 Integració de la biblioteca en diversos grups de treball de l’Ajuntament 
Durant el 2017 la biblioteca ha fomentat la relació amb diversos departaments de 
l’Ajuntament que han portat a l’augment de la presència de la biblioteca en els grups 
de treball dels següents departaments i regidories: 

Cultura   Educació  Comunicació 
Serveis Socials   Joventut  Igualtat 
Salut 

 
Comunicació i difusió 

 Web de la biblioteca i comunicació a través del butlletí electrònic mensual, la 
biblioteca virtual i les xarxes socials. 
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Durant el 2017 la biblioteca ha renovat el disseny i els continguts del web de la 
biblioteca i des d’aquesta plataforma s’ha difós tant el fons de la biblioteca com 
notícies i activitats (http://www.bibliotecapremiademar.org). 
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 688 seguidors 
(http://www.facebook.com/bibliopremiademar) i a Twitter amb 1196 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 2017. S’han 
difós no només les activitats a l’agenda, sinó que s’han publicat periòdicament diverses 
notícies sobre la biblioteca a Vila Primilia i al web municipal. 

 

 Col·laboració molt estreta amb la ràdio local 
A partir de febrer de 2013 la biblioteca disposa d’un espai quinzenal al magazine 
matinal de la ràdio local i s’ha mantingut en el 2017. En els programes de ràdio es 
comenten les activitats mensuals de la biblioteca.  

 
 
 
 

2. RECURSOS 

 

2.1 Recursos humans 

Durant el 2017 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, Pere Novell (interí contractat fins el 12 de maig) 

Laura Martín i Carme Muntaner (incorporades el 15 de maig) 
- 1 auxiliar de serveis, Susanna Salvador, en qualitat de funcionària de l’Ajuntament de 

Premià de Mar. 
- 1 treballadora procedent de la policia local en qualitat de segona activitat per fer tasques 

de suport. Pilar García 
 
 

2.2 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 ha destinat més diners a fer 

http://www.bibliotecapremiademar.org/
http://www.facebook.com/bibliopremiademar
http://twitter.com/bibliotecabmr
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activitats per Sant Jordi. La subvenció concedida per la Generalitat de 14.000 € ha estat 
generosa. 
 
 
 

 

PRESSUPOST BIBLIOTECA 2017 
 

 AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 

Fons i subscripcions 10.000 € 

Fons i subscripcions. Canon. 500 € 

Activitats 10.000 € 

Festa literària Sant Jordi 5.000 € 

Altres subministraments         1.000 € 

TOTAL       26.500 € 

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

Llibres compra lot 23.208,63 € 

Audiovisuals compra lot    3.752,49 € 

Suscripcions diaris i revistes    7.624,00 € 

Material    1.254,29 € 

Suscripcions RREE       909,00 € 

Compra directa       750,00 € 

TOTAL 37.498,00 € 

 GENERALITAT CATALUNYA  

Subvenció OSIC       14.000 € 

Llibres S.A.B        8.000 € 

TOTAL      22.000 € 

 

2.3 Fons documental 
 
A 31 de desembre de 2017 la nostra biblioteca disposava de 49.845 documents i va 
experimentar un creixement de la col·lecció amb 3.126 documents respecte a l’any anterior. 

 
 

 

CENTRES D’INTERÈS PERMANENTS 
 

Centre d’interès de còmic: els llibres del racó de còmic abasta un ampli ventall de diversos 
estils de còmic així com documents sobre teoria del còmic i tècniques d’il·lustració. 
Racó de mares i pares: es troba ubicat a l’àrea infantil de la biblioteca i és un espai per a les 
famílies, educadors, pedagogs i totes aquelles persones interessades en el món infantil. 
Racó pirata: es troba ubicat a l’àrea infantil de la biblioteca i existeix en relació a la Festa 
Major de Premià de Mar, basada en les incursions pirates a la costa del Maresme. Aquest 
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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. 
 

 
Durant l’any s’han adquirit més documents per als centres d’interès permanents. 
També s’ha fet un esforç especial en la tria del fons que prové dels lots mensuals de la Gerència 
de biblioteques de la Diputació. La subvenció que ha donat aquest any la Generalitat també 
ha contribuït a ampliar els centres d’interès. 

 
 

3. SERVEIS I PROGRAMES 

3.1 Dades d’usuaris 
 

Nombre registres 
d’usuari 

Nombre carnets fets 
durant l’any 

Usos del servei de 
préstec 

Visites 
presencials 

12.106 671 12.907 67.563 

 

Visites Web  Ús del servei d’Internet i + Ús del servei de Wifi 

 8.621 12.850 

 
Hem tingut 625 usuaris nous inscrits respecte l’any anterior. Els usos dels servei de préstec 
han baixat en 255 usuaris respecte a 2016. Les visites presencials pràcticament es mantenen. 
Han baixat els usos del servei públic d’Internet en 2.246 persones, potser perquè cada cop 
més els usuaris utilitzen ordinadors personals. Es manté l’ús del Wifi en 2.191 connexions. 
 

3.2 Préstecs 
 

Nombre total de préstecs Préstecs interbibliotecaris  

 Deixats Rebuts  

42.950 1144 459  

 

Préstecs 2016 Creixement Préstecs 2017 

44.950 -2.488 42.462 
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S’ha experimentat una baixada en l’ús del préstec durant el 2017 respecte l’any anterior. 
Atribuïm aquesta lleu davallada de manera semblant a com s’ha fet palesa a la resta de 
biblioteques. 

3.3 Activitats de foment de la lectura2 

- Aquest any també hem realitzat 21 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. També s’han fet dotze exposicions de tipus cultural i 
artístic al vestíbul i la sala Salvador Moragas. En l’annex estan descrites. 

- S’han organitzat quatre xerrades sobre diferents temes pel públic famílies amb nadons, 
una xerrada sobre història de la dona i deu presentacions de llibres al llarg de l’any. També 
estan descrites en l’annex. Hem tingut tres trobades amb autors, una d’elles pel públic 
infantil. 

- Per primera vegada es va fer un curs d’audició musical en tres sessions que va tenir molt 
bona acollida. 

- També es van projectar tres pel·lícules cedides per Casa Àsia. El projecte Cines d’Àsia 2018 
tractava de portar el cinema asiàtic a altres sales fora de Barcelona. Les projeccions que 
es van fer a la biblioteca van tenir una bona acollida. 

- 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 trobada d’aquest any es va centrar en el Maresme en fotografies. Van 
assistir com a convidats en Joan Sala, autor del llibre Arran del Camí Ral: de Barcelona a 
Arenys de Mar, 1880-1920 i Joan Gómez com autor de L’Abans, Premià de Mar: recull 
gràfic 1880-1980. 

- Igualment s’han mantingut els clubs de lectura de novel·la i teatre, club infantil i juvenil 
d’anys anteriors.  

- El 4 de novembre Cultura va organitzar una jornada al carrer titulada “Compromís amb la 
lectura”. La biblioteca va participar proporcionant llibres infantils i implicant-se en els 
actes diversos. 

- 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 diàlegs impartit per Pep Bras, tots dos 
amb una àmplia assistència. 

- De forma resumida es pot dir que durant el 2017 la biblioteca ha seguit fent la programació 
d’activitats per a infants sobretot amb hores del conte i hores del conte-taller i s’ha 
continuat la programació d’activitats relacionades amb mares i nadons. També s’han fet 
una presentació de llibres infantils, una trobada amb un autor i un joc d’inventar contes i 
dos tallers dinamitzadors per a nens entre 5 i 9 anys. 

 

3.4 Serveis virtuals 

Durant el 2017 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:  

                                                 
2 Vegeu l’annex 2 amb algunes dades d’assistència a activitats fetes durant l ’any 2017  
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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 
- 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. 

Aquest any s’ha pogut elaborar un pla de comunicació de les xarxes socials. 
 

 
4. 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’una exposició 

sobre Pinotxo 
 
 
 

http://www.facebook.com/bibliopremiademar
https://www.facebook.com/maresinadonsdelabmr
http://twitter.com/bibliotecabmr
http://www.bibliotecapremiademar.org/
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5. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

 
Els canals de difusió utilitzats per la biblioteca han estat els següents: 

 
- Difusió a l’agenda web de la pàgina municipal (www.premiademar.cat) 
- Difusió a la pàgina web de la biblioteca. 
- Difusió a 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 als oficis d’abans al Maresme.  
També s’ha editat aquest any un calendari per fer difusió de les biblioteques del Maresme.  
Vam tornar a difondre 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. 
 
 
 

 

6. 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 2018. Té uns punts forts: 
 

- Disposem d’un equipament cultural amb bones condicions. Té un nivell d’ús important 
i disposa d’un bon posicionament dins l’entramat cultural, donada la seva participació 
activa en la vida cultural de Premià de Mar. 

 

- Hem mantingut una bona relació amb les entitats i agents de la població. L’oferiment 
de la biblioteca com a espai per a la comunitat ha fet créixer notablement el nombre 
de cessions d’espai i ha permès establir contacte amb diverses entitats de diferent 
caire del municipi.  

http://www.premiademar.cat/
http://www.radiopremiademar.org/
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- Aquest any hem comptat amb el suport de dos educadores socials a l’àrea infantil de 

la biblioteca, de gener a juny i de juliol a desembre. 
 

- Hem ofert el nostre espai expositiu al vestíbul i s’ha facilitat l’ús de la Sala Salvador 
Moragas també com a espai expositiu. 

 
- Ha millorat la visibilitat de la biblioteca en millorar el disseny de la nostra agenda 

mensual i ser exposada a les cartelleres digitals. La comunicació amb els usuaris ha 
estat fluida a través del butlletí electrònic mensual. També disposem d’una pàgina 
Web al dia i tenim una millor presència a les xarxes socials. 

 
I també algunes febleses: 

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

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

- L’equip de treball necessita un reforç. 
 

Tenint en compte aquests factors, per al 2018 hem mantingut bàsicament línies d’actuació 
presentades al 2017 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 2018.  
 

- 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. 

- Seguir treballant en el foment de la igualtat de gènere i LGTBI, en la mateixa línia de 
treball que l’any anterior. 

- Establir una col·laboració més estreta amb els centres educatius. Es crearà un Carta de 
serveis de la biblioteca que s’oferirà al centres de primària, secundària i batxillerat, i 
s’oferiran els espais expositius de la biblioteca per als treballs dels alumnes. 

 
Aquest any 2017 la biblioteca Martí Rosselló segueix sent un espai de referència cultural de la 
població centrant el seu interès principal a l’entorn del llibre i l’escriptura. Ha estat també un 
any de consolidació d’activitats dinamitzadores, que hem vist que serveixen per aconseguir 
els objectius de la biblioteca. Han participat 1909 persones a les activitats organitzades. S’ha 
millorat molt la imatge de la biblioteca a través del disseny de les guies de lectura de novetats 
i dels nous expositors que donen a conèixer el fons de la biblioteca. També cal dir que s’han 
prestat 42.462 documents. Disposem ja de 12.106 usuaris i han visitat la biblioteca 67.563 
persones. 
 
La biblioteca i el seu equip enfoquen el 2018 amb voluntat de millora i poder dur a terme la 

seva tasca com a referent principal a l’entorn del llibre i l’escriptura. Esperem que la biblioteca sigui 
cada vegada més un espai de trobada, de formació contínua i de foment de la lectura. 
Continuarem treballant per aconseguir que la biblioteca sigui un espai d’integració social que 
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garanteixi una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i un lloc d’aprenentatge al llarg de la 
vida per a tots els ciutadans de Premià de Mar. 
 
 
           Abril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1. Estadístiques de població 
HABITANTS PER SEXE 2017 

HOMES DONES 

13.698 14.351 

TOTAL 28.049 

 

HABITANTS PER SEXE I EDAT 2017  

EDAT HOMES DONES TOTAL 

0-14 2.222 2.088 4.310 

15-64 9.253 9.134 18.387 

65 a 84 1.987 2.539 4.526 
De 85 anys i+  236  590  826 

 

POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 2017 

ESPANYOLA ESTRANGERA 

24817 3232 

 

ATUR REGISTRAT PER SEXE 2017 

HOMES DONES 

879,9 1.041,0 

TOTAL 1920,9 
Dades extretes d’Idescat.  http://www.idescat.cat/emex/?id=081727#h40 
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ANNEX 2. Dades d’assistència a activitats de foment de la lectura 

ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ 

Club de lectura 35 sessions 607 assistents 

Visites organitzades 1 sessió 15 assistents 

Altres activitats 23 sessions 359 assistents 

TOTAL 59 SESSIONS 981 ASSISTENTS 

 

ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ 

 

Hora del conte 23 sessions  705 assistents 

Altres activitats 38 sessions  671 assistents 

TOTAL 61 Sessions 1.376 ASSISTENTS 

 

VISITES ESCOLARS 

Educació Infantil 17 visites 359 escolars 

Primària 16 visites  363 escolars 

Altres  2 visites 50  
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ANNEX 3. Fitxes-memòria presentades per a la valoració del 

programa municipal 2017 
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21 

 

21 MEMÒRIA ANUAL BMR 2017 
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En el curs d’audició musical s’havia d’apagar la calefacció perquè l’audició no era bona. Feia 

massa soroll. 
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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 

 

1. Capítol II 

 

Import pressupostat Import real Desviació 

0 0,00 € 0 % 

 

 
 

 

 

Resultats obtinguts 

 

 

Assistents: 22 persones apuntades   

  

S’ha creat molt bon ambient entre els assistents. Han assistit junts a 

alguna obra de teatre.  

 

  
 

 

 

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. 

 

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 de l’ajuntament 
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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 un exemplar del lot de llibres que es proporcionen. La 

resta s’envien al Servei de biblioteques de la Diputació perquè formin part dels lots de 

préstec de les biblioteques. 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

 

Aquest any 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. Aquest any, a vegades, l’editorial que ens proporciona els llibres ha trigat 

una mica en enviar els exemplars que calen. Això ha distorsionat una mica el funcionament 

del club. La gent participant no pot recollir el llibre que han de llegir per a la propera sessió 

el mateix dia que venen. Cal avisar-los després d’aquesta data quan els exemplars arriben a 

la biblioteca. 
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26 

 

26 MEMÒRIA ANUAL BMR 2017 

 

 

 



 

27 

 

27 MEMÒRIA ANUAL BMR 2017 

  

 

 

 

 

 



 

28 

 

28 MEMÒRIA ANUAL BMR 2017 

 
 

 

  

 

1    



 

29 

 

29 MEMÒRIA ANUAL BMR 2017 
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30/06 al 

21/07 

16.00 a 

20.30 

P-1 Sala 2 

    

Del 18/09 al 

06/10 

16.00 20.30 Sala 2 P-1 
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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. 
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 - 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  
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20172LORACIÓ 

PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016  

Projecte Exposicions d’art i exposicions bibliogràfiques a la biblioteca 

OBJECTIU 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   

 

 

Dades de l’activitat 

 

Activitat Data Hora inici Hora fi. Lloc 

Exposició Foto-

Grafia de 

l’Associació 

fotogràfica Argent 

gener Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 
Sala Salvador 

Moragas i vestíbul 

     

Exposició Català, 

llengua d’Europa. 

Organitzada pel 

Departament de 

Cultura de la 

Generalitat. 

Facilitada pel CNL 

febrer Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 
Vestíbul biblioteca 

     

Exposició 

d’infografies de 

poetes catalans. 

Organitzada per 

l’Institut de Premià 

de Mar 

març Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul biblioteca 

     

Exposició El silenci 

ens parla 

A càrrec de Robert 

Orús 

abril Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul biblioteca i 

Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició fotogràfica 

Casa d’acollida de la 

India 

Organitza: Fundació 

Asha-Kiran 

maig-juny Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició Acuarelas, 

imágenes i sueños 

Organitza AlterArte 

juny Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul biblioteca i 

Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició En Pinotxo 

treu el nas 

Organitza: Museu 

Cal Tit de Vilassar 

de Mar 

juliol-agost-

setembre 

Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul biblioteca 
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Exposició Super 

Women, super 

inventors  

Cedida per la 

Gerència de 

Biblioteques de la 

Diputació 

setembre Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició ArtTardor 

2017: exposició de 

pintura, escultura i 

fotografia 

octubre Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició fotogràfica 

Nu 

Organitza: 

Associació 

fotogràfica Argent 

novembre Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Sala Salvador 

Moragas 

     

Exposició Arran del 

Camí Ral: de 

Barcelona a Arenys 

de Mar (1880-1920) 

desembre Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul i planta 0 

de la biblioteca 

     

Exposicions 

bibliogràfiques  

 

Gener-

desembre 

Horari 

habitual de 

la 

biblioteca 

 Vestíbul biblioteca 

     

 

 

 

 

Exposicions bibliogràfiques 

 

Exposició de llibres sobre l’autor Ricardo Piglia amb motiu de la seva mort. Petit format (gener) 

Exposició sobre l’autora Care Santos amb motiu de ser la guanyadora del Premi Nadal 2017. 

Petit format. (gener) 

Exposició sobre l’autora Tina Vallès, guanyadora del Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Petit 

format. (gener) 

Exposició sobre Isabel-Clara Simó, 49è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. (gener) 

Exposició de lectures sobre “Els èxodes” amb motiu de la xerrada que es farà sobre els 

refugiats de Síria el 26 de gener (gener) 

Exposició de llibres i cd’s de música amb motiu del curs d’audició musical “L’amor i la música” 

que es farà en el mes de febrer a la biblioteca (gener-febrer) 

Exposició amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones titulada “Taula de llibres 

d’autores i autors per l’equitat de gènere i LGTBI. (març) 
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Exposició de llibres de poesia amb motiu del Dia Mundial de la poesia (21 de març). L’exposició 

complementa l’exposició d’infografies de poetes catalans realitzada per alumnes de l’Institut 

de Premià de Mar 

Exposició sobre autores de novel·la negra amb motiu de la taula rodona titulada “Rols 

femenins a la novel·la negra” a càrrec de Susanna Hernández i altres escriptores (24 de març) 

Exposició de novetats bibliogràfiques amb motiu de la Diada de Sant Jordi (abril) 

Exposició bibliogràfica “Gent activa, gent feliç” amb motiu del dia mundial de l’activitat física 

(6 d’abril) 

Exposició bibliogràfica “Dones i salut” amb motiu del dia 28 de maig, Dia Internacional de la 

salut de les dones (maig) 

Exposició bibliogràfica de petit format amb motiu de la mort del periodista Carles Capdevila 

(juny) 

Exposició bibliogràfica de petit format amb motiu de la mort de l’escriptor Juan Goytisolo 

(juny) 

Exposició bibliogràfica de petit format sobre l’aquarel·la amb motiu de l’exposició d’aquarel·les 

del pintor Katrin a la Sala Salvador Moragas (juny) 

Exposició bibliogràfica de petit format sobre Rafael Vallbona amb motiu de rebre el Premi Sant 

Joan de novel·la (juny) 

Exposició bibliogràfica amb motiu del dia 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI (juny) 

Exposició sobre els llibres de Rafael Vallbona amb motiu de la presentació del seu últim llibre 

( 28 de setembre) 

Exposició de petit format sobre l’autora Tina Vallès amb motiu de la trobada per a la 

presentació del llibre La Memòria de l’arbre (5 d’octubre) 

Exposició bibliogràfica amb motiu del dia de les biblioteques 24 d’octubre 

Exposició de llibres amb motiu del dia internacional de la ciència 17 de novembre 

Exposició bibliogràfica sobre les malalties infeccioses amb motiu de la participació de la 

biblioteca en la Marató de TV3 (desembre) 

 
 

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. 
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Publicitat realitzada i suport gràfic 

 

- Díptics exposició bibliogràfica  

- Guies de lectura 

- Cartells  

- Web 

- Xarxes socials 

- Butlletí electrònic 

- Agenda de Cultura 

- Pantalles digitals 

 

 

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. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

 

L’espai del vestíbul i la Sala Salvador Moragas són bons espais expositius per les exposicions 

d’art. 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 DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2017 
Projecte Trobades de famílies i nadons i xerrades formatives per a les 

famílies 

OBJECTIUS 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 

20 trobades de mares i 

nadons  

de gener 

a 

desembre 

11.00 13.30 Espai de petits 

lectors - 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

Activitat 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Hora 

inici 

 

 

 

 

 

Hora fin. 

 

 

 

 

 

Lloc 

     

Hora del conte per a 

nadons. Contes a mida 

per a menuts i grans, a 

càrrec de Mercè Palay 

22/02 18.00 19.00 Espai Petits 

Lectors 

Xerrada  

 

El sistema respiratori dels 

nadons. Per a famílies 

amb nadons. A càrrec de 

Glenda Serrano 

 

24/01 12 13.30 Espai de petits 

lectors 

 

 

 

Xerrada 

El moviment del nadó 

A càrrec de Glenda 

Serrano, fisioterapeuta, 

postgrau en pediatria 

Per a famílies amb 

nadons  

 

 

7/02 

 

12 

 

13:30 

 

Espai de petits 

lectors 

 

Xerrada  

Necessitats afectives dels 

infants. A càrrec de 

Carlos González, pediatre 

i escriptor. 

20/03 18:00 19:30 Sala Salvador 

Moragas 
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Hora del conte per a 

nadons. Mà i manetes, a 

càrrec de Sandra Rossi 

12/04 18.00 19.00 Espai Petits 

Lectors 

Hora del conte per 

nadons. El cargol i 

l’herbeta de poniol, a 

càrrec de Gina Clotet 

31/05 18:00 19:00 Espai de petits 

lectors 

Hora del conte per a 

nadons. Les formigues 

també ballen. A càrrec 

d’Ada Cusidó 

25/10 18:00 20:00 Espai de petits 

lectors 

Taller de porteig. A 

càrrec de Gemma 

Guillamón 

 

 

02/11 12:00 13.30 Espai Petits 

lectors 

Contes i música per a 

nadons Ballmanetes 

A càrrec de Montse 

Dulcet 

22/11 18:00 20:00 Espai de petits 

lectors 

     
 

 

Pressupost 

 

7. Capítol II 

 

Import pressupostat Import real Desviació 

 1446,80 €  
 

 

 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Assistents  

Trobades 40 persones aprox (20 adultes 

i 20 nadons)  

Xerrades 140 participants 

  

Hores del conte per a nadons 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 xerrades i conferències han estat dutes a terme per experts en matèria de criança. Cal 

destacar el cas de Carlos González, pediatre de gran prestigi mundial i autor molts llibres que 

es troben als prestatges de la secció de mares i pares de la biblioteca.  
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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. 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

 

 

La valoració és molt positiva, com cada any. Les trobades mobilitzen unes 30 famílies. Crea 

comunitat i xarxa dins i fora de la biblioteca; el préstec del fons de mares i pares augmenta; 

les famílies adquireixen 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. 

 

Cal destacar l’èxit d’assistència a la conferència del pediatre Carlos Gonzàlez (90 persones). 

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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Projecte Visites escolars guiades 

OBJECTIU 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 Data Hora inici Hora fin. Lloc 

Dimarts al matí 

(30 sessions) 

Gen-juny 

Oct-des 

10 h 11.30 h Àrea infantil 

 

 

VISITES AUTÒNOMES 

Dijous al matí Gen-juny 10h 11.30 h Àrea infantil 

(15 sessions) oct-des 

 
 

 

 

Resultats obtinguts 

 

Assistents 

Visites guiades: 750 alumnes de P2, P3, P4, P5 d’educació infantil i 2n, 

4t i 6è de primària 

Visites autònomes: 375 alumnes 

Total assistents visites escolars: 1.125 alumnes 

 

Nombre d’escoles que hi han participat: 9 

 

 

 

Col·laboracions 

 

—  Escoles de Premià de Mar: 

 Escola Assís 

 Escola Bressol Municipal Els Gafarrons 

 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  
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