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1. INTRODUCCIÓ 

 
La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar és fruit del trasllat de la Biblioteca 
Can Manent, que es va iniciar durant el mes de febrer del 2010 i va culminar en la seva 
inauguració el 24 d’abril del mateix any.  
 
La nova biblioteca està ubicada al barri Santa Maria-Santa Anna-Tió (també dit barri Cotet), 
als afores de Premià de Mar i limítrofe amb Premià de Dalt. La característica d’aquest barri 
és que es tracta d’una zona amb un alt índex d’immigració gambiana i magribina amb un 
total de 1.936 persones d’aquesta nacionalitat. Gran part de la població immigrant que 
habita el barri Cotet es troba en situació d’atur o en una situació econòmica precària que es 
fa més evident en les dones*.  
 
Per altra banda, cal comentar que durant el 2011 s’han produït conflictes importants a la 
biblioteca que han propiciat un treball intens per establir sinèrgies amb d’altres entitats 
socials de Premià, en aquest sentit s’ha seguit treballant estretament amb serveis socials, la 
policia local i especialment amb el Servei de Mediació Municipal que ha fet una feina de 
seguiment profunda que s’ha perllongat fins l’últim trimestre de l’any. 
 
A banda d’aquestes actuacions, des de la biblioteca s’ha seguit treballant per la comunitat 
oferint cursos de formació informàtica, activitats de foment a la lectura posant especial 
èmfasi en la difusió d’obres d’autors locals. 
 
 
*Vegeu l’annex 1 amb les dades estadístiques de població de Premià de Mar. 
 
 
 
 

2. Objectius i principals línies de treball 

 
El balanç general és que gran part dels objectius estratègics de la nostra biblioteca plantejats 
pel 2011 s’han acomplert en gran part o almenys, s’han pogut engegar en una fase inicial. 
Per altra banda, també hi ha objectius que es troben en fase de desenvolupament amb la 
intenció d’ampliar-los de cara al 2012. Aquests objectius es poden resumir de la següent 
manera: 

FONS  
 
 Ampliació dels fons dels centres d’interès tant per al públic adult com per a 

l’àrea infantil. 
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Durant el 2011 s’han ampliat els documents incorporats als centres d’interès de còmic, racó 
de l’opositor i el racó de pares i mares. I s’han actualitzat els pictogrames identificatius del 
centre d’interès de còmic afegint una nova temàtica al centre d’interès: Teoria del còmic. 
També s’ha fet una revisió exhaustiva del fons de la biblioteca per detectar llibres 
susceptibles de formar part del racó de pares i mares, que no estaven recollits al centre 
d’interès. 
 
Per altra banda, s’ha creat un nou centre d’interès, el d’autoajuda, nascut a propòsit de la 
demanda d’aquest fons dels usuaris de la biblioteca. 
 
 Elaboració de criteris per a l’adequació de la col·lecció local. 
 
S’han reorganitzat els llibres de col·lecció local seguint els següents criteris: 
- Llibres sobre el Maresme de qualsevol temàtica. 
- Llibres d’imaginació d’autors que visquin o treballin al Maresme. 
- Llibres que tractin sobre Premià de Mar 
- Llibres d’imaginació d’autors relacionats amb Premià de Mar. En aquest cas, s’han seguit 

els següents criteris: 
o Autors que visquin a Premià de Mar 
o Autors relacionats estretament amb la vida cultural de Premià de Mar, encara 

que no hi tinguin residència. 
o Autors que treballin a Premià de Mar. 

- S’ha creat un espai específic i diferenciat amb l’obra del Martí Rosselló. 
- S’ha afegit un espai d’hemeroteca amb publicacions locals 
- S’ha digitalitzat una part de les publicacions periòdiques històriques. 
 
 Millora de l’organització de l’àrea de revistes i diaris. 
 
S’ha reorganitzat l’àrea de revistes i diaris en funció de la nova selecció de títols, més 
adequada a les demandes i interessos dels usuaris. També s’ha elaborat un document amb 
els criteris d’esporgada i s’ha dut a terme el procés de baixa de números de revista seguint el 
calendari i criteris proposat en el document.  

SERVEIS 
 
 Visites escolars 
 
Durant el 2011 s’ha dut a terme el projecte “Coneix Premià amb un conte” en col·laboració 
amb el Centre Cívic i el Museu de l’Estampació. Han passat per la biblioteca gairebé totes les 
escoles de Premià de Mar per realitzar aquest projecte basat en la col·lecció de contes sobre 
història local “Primília Contes”.    
http://www.premiademar.cat/document.php?id=5713&per_imprimir=1 
 
Vegeu-ne fotografies a: 
http://www.flickr.com/photos/bibliotecabmr 
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 Elaborar una normativa de cessió d’espais 
 
Donada la gran demanda de cessió d’espais s’ha elaborat una sol·licitud de cessió d’espais 
que han d’omplir les entitats que en requereixin l’ús i s’ha arribat elaborat un acord amb el 
centre cívic per evitar duplicar les cessions d’espai, per una banda, i especialitzar cada centre 
en un tipus d’activitat concret. 
 
 
 Mantenir l’organització de sessions d’alfabetització informàtica, 

d’introducció a internet i a programes d’ofimàtica gràcies a la incorporació 
de 5 persones en qualitat de plans d’ocupació. 

 
Gràcies a la incorporació de 5 persones provinents del Pla d’ocupació, dedicades 
específicament a l’alfabetització digital, s’ha pogut complir aquest objectiu. De maig a juliol 
es van organitzar diàriament diverses sessions en format de càpsules de dues hores de 
durada cadascuna. Hi havia càpsules de nivell inicial i avançat. 
 
 Obertura de la sala d’estudis nocturna 
 
Gràcies a la participació de la Regidoria de Joventut, del 3 al 23 de gener es va habilitar dins 
l’espai de la biblioteca una sala d’estudis nocturna en horari de 20’30h a 1h entre setmana i 
de 18h a 1h els caps de setmana.  
 
 Programació estable d’activitats de foment a la lectura 
 
Durant el 2011 s’ha mantingut el club de lectura de la biblioteca, i s’ha estabilitzat la 
programació d’hores de conte mensuals, així com tallers relacionats amb el calendari festiu 
de Premià. També s’ha participat en programes d’activitats organitzats conjuntament amb 
les Biblioteques del Maresme. 
 
També s’ha complert l’objectiu de fomentar la creació d’autors locals organitzant el Taller 
d’escriptura creativa per a autors novells d’octubre a desembre amb una participació de 20 
alumnes. 

TEIXIT ASSOCIATIU I INTEGRACIÓ A L’ENTORN 
 
 Col·laboració amb les entitats per tal de fer activitats conjuntes 
 
S’han engegat diversos projectes en col·laboració amb diverses entitats culturals de Premià. 
Entre d’altres destaquem: 
- Exposicions amb l’AECC (Associació d’Estudis Científics) i Alter Arte 
- Concerts amb la Banda Municipal i l’Escola de Música 
- Activitats culturals amb la secció Premià de l’Òmnium Cultural. 
- Tallers de lectura en veu alta amb l’Escola d’adults 
- Activitats culturals amb l’associació Mar de dones 



 

 

6 MEMÒRIA ANUAL BMR 2011 

 
 Integració al Consell de Cultura 
 
Des del 2011 s’han engegat les reunions del Consell del Cultura amb representats de les 
entitats culturals de Premià de Mar. La biblioteca hi ha participat des de l’inici i ha engegat 
un seguit d’activitats de col·laboració amb entitats participants al consell de cultura, com ara 
la diagnosi dels equipaments culturals de Premià. 

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
 Donar a conèixer el fons de la biblioteca a través de la web i les xarxes 

socials. 
 
Durant el 2011 la biblioteca ha engegat la web de la biblioteca i des d’aquesta plataforma 
s’ha difós tant el fons de la biblioteca com notícies i activitats 
(http://www.bibliotecapremiademar.org).  
Per altra banda també la presència a Facebook 
(http://www.facebook.com/bibliopremiademar) i a Twitter   
(http://twitter.com/bibliotecabmr) ha ampliat els mitjans de difusió de la biblioteca que fins 
ara, eren únicament en paper i a través de correu electrònic. 
  
 Inclusió de les activitats de la biblioteca a l’agenda cultural, al web 

municipal i al Vila Primília, la publicació mensual de l’ajuntament 
 
Aquest objectiu s’ha complert en la seva totalitat. S’han difós no només les activitats a 
l’agenda, sinó que s’han publicat periòdicament diverses notícies sobre la biblioteca al Vila 
Primilia i al web municipal. 
 
 Col·laboració molt estreta amb la ràdio local 
 
Per altra banda, s’ha complert aquest objectiu a bastament amb la col·laboració freqüent en 
diversos programes de la ràdio local, i amb la cobertura per aquests mitjans d’actes 
organitzats a la biblioteca. Així com en la participació recomanant llibres al programa 
despertador de Ràdio Premià de Mar “Comencem bé”. 

PROPOSTA ORGANITZATIVA DEL TREBALL 
 
 S’ha actualitzat el model organitzatiu i s’ha incorporat un sistema de 

rotacions per plantes per aconseguir que tots els membres de l’equip 
puguin treballar en totes les àrees de la biblioteca 

 
Durant el segon trimestre es va instaurar aquest nou sistema d’organització que s’ha valorat 
com a molt positiu per l’equip. Gràcies a aquest sistema i a la renovació que això suposa, 
s’han fet propostes de millora en cadascuna de les plantes de la biblioteca. També s’ha 
iniciat l’elaboració de manuals de procediments per plantes consensuats per tots els 
membres de l’equip. 
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 Assegurar la formació dels membres de l’equip inscrivint-los a jornades i 

cursos que els puguin enriquir en la seva formació a l’àmbit bibliotecari. 
 
Aquest objectiu s’ha acomplert en la mesura del possible i prioritzant l’assistència als cursos 
a aquelles persones de l’equip que estaven menys formades en el món bibliotecari.  
 
 Elaborar manuals de procediments. 
 
Arran de la implantació del sistema de rotacions, s’ha fet necessària la redacció de manuals 
de procediments per cada planta de la biblioteca. Durant el 2011 es van redactar aquests 
manual i s’han fet diverses reunions monogràfiques amb l’equip per tal de modificar-los i 
consensuar-los. 
 
 Redacció del reglament de la biblioteca. 
 
Durant el 2011 i en col·laboració amb la Secretaria General, s’ha començat a redactar el 
reglament de la biblioteca per tal d’evitar els actes vandàlics i assegurar que es faci un bon 
ús del servei.  
 
 
 

3. Recursos 

3.1 Recursos humans 
 
Actualment l’equip de la nostra consta de :  
- 1 bibliotecària (directora) en qualitat de funcionària interina de l’Ajuntament de Premià 

de Mar. 
- 1 bibliotecària en qualitat de funcionària de la Generalitat de Catalunya. 
- 4 auxiliars de biblioteca, dos en qualitat de funcionaris de l’Ajuntament de Premià de 

Mar i 2 en qualitat de funcionaris interins de l’Ajuntament de Premià de Mar. 
 
 INCIDÈNCIES 
 
Fins al dia 2 de febrer la biblioteca va comptar amb el suport de dues persones que 
realitzaven serveis a la comunitat.  
 
Es va incorporar una persona que realitzava serveis a la comunitat a la biblioteca durant els 
mesos de febrer-abril. 
 
El 14 de febrer acaben les cinc persones que es van incorporar a la biblioteca com a plans 
d’ocupació i que es van encarregar de fer activitats de formació informàtica. 
 
El 14 de març, s’incorporen dos plans d’ocupació a la biblioteca, compartides amb la policia 
local, realitzant tasques d’agents cívics. 
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Al desembre s’acaba el contracte d’una auxiliar interina de la biblioteca que no serà 
substituïda fins al mes de febrer. 
 
 
 FORMACIÓ 
 
- Un auxiliar i la directora participen a l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública celebrada 

al febrer. 
- La directora de la biblioteca ha participat en dos cursos organitzats pel COBDC, un sobre 

“Ebooks” i l’altre sobre ”Videostreaming” organitzats durant els mesos de maig. 
- La biblioteca ha estat convidada a participar al Cercle de Comparació Intermunicipal. 
- Una auxiliar ha participat en el curs de “Resolució de Conflictes” organitzat pel Servei de 

Biblioteques. 
- Dos auxiliars participen en cursos organitzats per l’Ajuntament de Premià sobre 

procediments administratius i el nou programari per gestionar-los. 

3.2 Recursos i infraestructures  
 
L’edifici, tenint en compte que es tracta d’un equipament de nova construcció, està en un 
bon estat de conservació. I durant aquest 2011 s’han solucionat alguns dels problemes que 
es van detectar al 2010 i que atemptaven a la seguretat dels usuaris.  
 
Per altra banda, s’han posat mesures per a evitar els actes vandàlics: s’han instal·lat càmeres 
de videovigilància al llarg de la biblioteca per detectar els usuaris que furten fons a través de 
les portes d’emergència.  
 
S’ha instal·lat una barana a la terrassa per evitar que els joves puguin accedir a la coberta i 
també s’ha instal·lat una barana de fusta a la repisa d’accés a la terrassa de l’àrea infantil, 
focus de nombrosos actes vandàlics. 
 
S’han instal·lat persianes motoritzades a gran part de les finestres de la biblioteca i s’ha 
completat la instal·lació de persianes a les finestres que encara no en tenien. 
 
La resta d’incidents, no tenen rellevància. 

3.3 Recursos econòmics 
 
Les vies de finançament de la biblioteca són l’Ajuntament de Premià de Mar i la Diputació de 
Barcelona. Cal comentar que durant el 2011 i a causa de la crisi, des de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de Premià de Mar es va decidir canviar el circuït de la despesa, per la qual cosa, 
depenia del Regidor d’Hisenda l’aprovació de cada despesa que tingués la biblioteca. A causa 
d’aquesta mesura, la biblioteca va veure denegades despeses de compra de llibres per un 
valor de gairebé 3.800€. 
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Pel que fa a activitats, gràcies a l’aportació econòmica de la Llei de Barris, la biblioteca ha vist 
un increment de la dotació econòmica. En canvi, pel que fa a fons i subscripcions, s’ha rebut 
menys dotació que l’assignada al 2010. 
 

PRESSUPOST BIBLIOTECA 2011 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 

Fons i subscripcions 12.000€ 
Activitats 9.000€ 
Mobiliari 2.000€ 
TOTAL 23.000€ 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
TOTAL FONS DOCUMENTAL 38.388,73€ 
TOTAL DESPESA INFORMÀTICA 35.711,04€ 
PRESSUPOST TOTAL 97.099,77€ 
 

3.4 Fons documental 
 
A 31 de desembre de 2011 la nostra biblioteca disposava de 38.073 exemplars. I el nombre 
de subscripcions a publicacions periòdiques és de 130. 
 
 
Fons inicial Creixement Fons final 
34.232 3.841 38.073 
 
 
La biblioteca incorpora quatre centres d’interès: 
 

CENTRES D’INTERÈS DEL EL 2011 
Còmic: a causa de la relació de Premià de Mar amb autors de còmic com ara Víctor Mora i 
Segura. 
Racó de l’opositor:  la formen tots aquells documents relacionats amb la preparació 
d’oposicions de les diferents administracions públiques. 
Racó de pares: a causa de la demanda dels pares i educadors que usen l’àrea infantil de 
documents d’aquest tipus. També formen part d’aquest racó les revistes relacionades amb 
el tema. 
Racó pirata: en relació a la Festa Major de Premià de Mar, basada en les incursions pirates a 
la costa del Maresme. Aquest racó recull tots aquells documents sobre pirates, navegació, 
marineria, etc. Tant de coneixements com d’imaginació. 
Autoajuda: en base a les demandes dels usuaris, la biblioteca va decidir crear aquest centre 
d’interès amb documents sobre filosofia, psicologia i teràpies d’autoajuda. 
Fons inicial Creixement Fons final 
865 364 1.229 
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A finals del 2011 la nostra biblioteca disposa de 1.136 exemplars de col·lecció local.  Els 
criteris que es segueixen per nodrir aquesta secció són els següents: 
 
- Llibres de coneixement, per a adults i infantils que tractin sobre el Maresme de qualsevol 

temàtica, des del vessant històric, geogràfic, filosòfic, etc. 
- Llibres d’imaginació, tant per a adults com per a infants, escrits o il·lustrats per autors 

estretament relacionats amb el Maresme. 
- Llibres de coneixement, tant adults com infantils, que tractin específicament sobre 

Premià de Mar des de qualsevol vessant temàtic. 
- Llibres d’imaginació, tant adults com infantil, d’autors que compleixin els següents 

criteris: 
o Autors que visquin a Premià 
o Autors que tinguin una estreta relació amb Premià de Mar, encara que no hi 

visquin. 
o Autors que treballin a Premià. 

 
 

4. SERVEIS I PROGRAMES 

4.1 Dades d’usuaris 
 
 
Nombre de registres 
d’usuari 

Nombre de carnets fets 
durant l’any 

Nombre d’usuaris actius 

7.337 1.596 3.983 
 
 
Usuaris actius (amb un préstec o més) 
PL Infants Joves Adults 1 Adults 2 GG 
60 934 257 486 400 88 
TOTAL 3.983 
 
Cal fer notar que la nostra biblioteca és molt utilitzada especialment per usuaris immigrants 
que fan ús sobretot del servei d’internet i que fan préstec de llibres d’autoaprenentatge 
d’idiomes, a destacar però que la major part dels immigrants són població masculina. Per 
altra banda, cal fer notar també un fet inqüestionable i és el que hem observat a l’àrea 
infantil de la biblioteca: s’ha hagut de fer complir una normativa estricta donat que la 
majoria dels nens i nenes entraven a la biblioteca sense l’acompanyament dels pares amb la 
qual cosa, la biblioteca es converteix en un “centre d’acollida”. Per aquesta raó, s’ha hagut 
de crear una norma per la qual els usuaris infantils de menys de 8 anys no poden entrar a 
l’àrea infantil sense la companyia d’un adult. Així com també pels ordinadors d’internet, 
donat que la majoria d’usuaris els usaven únicament com a eina de joc. Actualment, es 
destinen 3 ordinadors a cerca d’informació i únicament un per a jugar. 
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Durant el 2011 s’ha notat un increment en el préstec de documents de l’àrea infantil. 
Atribuïm aquest increment a les visites escolars que es fan de manera continuada i a 
l’estreta relació amb les escoles. Així com a la difusió del fons de l’àrea infantil que es fa cada 
mes durant la programació de l’hora del conte. 

4.2 Préstecs 
 
Nombre total de préstecs Préstecs interbibliotecaris Préstecs a entitats 
 Deixats Rebuts  
52.533 652 740 50 llibres a l’Escola Bressol 

60 llibres a CEIP Montserrat 
20 llibres a La Lió 

 
Els documents prestats a les escoles tenien temàtiques concretes en funció de les 
necessitats de cadascuna de les escoles. En el cas de l’Escola Bressol i el CEIP Montserrat es 
va fer el préstec a les aules en forma de Maletes viatgeres, mentre que els documents per a 
l’escola La Lió, van ser usats a la biblioteca. 
 
 
Préstecs 2010 Creixement Préstecs 2011 
47.309 5.224 52.533 
 
Aquestes dades ens fan pensar que la biblioteca, mica en mica, està arrelant al territori. 
També el fet que els actes vandàlics s’estiguin espaiant propicia que els usuaris es trobin més 
còmodes a la biblioteca. Per altra banda el treball intens que s’està duent a terme amb les 
escoles i la presència a la xarxa, també ha permès ampliar els mitjans de difusió del fons i, de 
retruc, fomentar el servei de préstec. 
 

4.3 Servei d’accés a internet i programari d’ofimàtica amb els ordinadors de la 
biblioteca 
 
 
Nombre de sessions obertes Usuaris inscrits que han fet servir Internet 
13.862 sessions 1.321 usuaris 
 
Internet és un dels serveis més usats de la nostra biblioteca, especialment per població 
immigrant que consulten habitualment xarxes socials, xats i portals de recerca de feina. 
Aquestes necessitats coincideixen plenament amb el tipus d’habitants del barri on es troba 
la biblioteca i fa evidents la seva manca de recursos. 
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4.4 Servei d’internet a través de WIFI 
 
 
Nombre de sessions obertes Usuaris inscrits que han fet servir WiFi 
8.429 sessions 737 usuaris 
 
 
Majoritàriament, els usuaris que han fet ús d’aquest servei ha estat el públic adolescent i 
universitari, tot i que cada cop més, se’n fa ús a l’àrea infantil de la biblioteca. 

4.5 Activitats de foment de la lectura 
 
Durant el 2011 la biblioteca ha organitzat activitats relacionades amb el calendari festiu de 
Premià de Mar. La biblioteca hi va tenir una participació activa col·laborant amb una activitat 
per a adults i tallers per a infants amb una durada d’una setmana. En podeu veure 
fotografies a (http://www.flickr.com/photos/bibliotecabmr). 
 
El mes d’abril la biblioteca va celebrar el seu primer any de vida i aquesta diada es va 
celebrar amb la presència del grup musical Macedònia. En podeu veure les fotos a: 
http://www.flickr.com/photos/bibliotecabmr 
 
En un altre ordre de coses i per tal d’aconseguir la integració de la biblioteca dins el teixit 
associatiu, s’han engegat activitats amb entitats culturals de Premià amb diversos nivells 
d’implicació. En algun cas s’ha ofert l’equipament en format de cessió d’espais i en d’altres 
casos s’ha participat activament en la realització de l’activitat concreta. Cal destacar que la 
biblioteca ha fet 161 cessions d’espai a diverses entitats. 
 
Vegeu l’annex 2 amb el detall de les activitats organitzades durant l’any 2011 

4.6 Activitats de formació 
 
Durant els mesos de maig-juliol 2011 la biblioteca ha organitzat cursos d’alfabetització 
informàtica en format de càpsules.  Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la 
incorporació de 5 persones del Pla d’ocupació contractades específicament per ocupar-se 
d’aquesta activitat.  
 
Conjuntament amb el centre cívic, que també participava en el projecte d’alfabetització, 
s’han ofert càpsules de formació per a diversos nivells d’aprenentatge. Per tal de donar 
resposta a tota la demanda de cursos, donat que aquesta iniciativa no s’havia dut a terme a 
poble, es van programar dues càpsules diàries. 
 
En aquesta segona edició dels cursos d’informàtica hi van participar 1.012 persones. 
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4.7 Servei d’informació i consulta 
 
La biblioteca ofereix informació de manera presencial al taulell de la biblioteca, a través dels 
fulls de suggeriment i a través del correu electrònic, ja sigui directament a la bústia de la 
biblioteca o bé a través del formulari del web municipal. 
 
Consultes a la bústia de 
suggeriments 

Consultes a través de correu 
electrònic 

Consultes a través del 
formulari municipal 

28 75 12 
 
Durant el 2010 es van rebre consultes sobretot a través de la bústia de suggeriments, però 
durant el 2011 s’ha ampliat el nombre de consultes a través de correu electrònic. Deduïm 
que aquest fet es deu a la implantació de la pàgina web de la biblioteca i al mailing a través 
de correu electrònic que s’està enviant sistemàticament als usuaris per difondre les notícies i 
activitats, i que facilita la comunicació a través d’aquest mitjà. La major part de les consultes, 
s’han centrat bàsicament en desiderates, consultes d’informació bàsica de la biblioteca, 
renovacions i reserves. 

4.8 Serveis virtuals 
 
Pel que fa a serveis virtuals, s’han assolit els objectius previstos al pla d’acció 2011 d’ampliar 
la presència de la biblioteca al món virtual. Així que durant el 2011 els recursos virtuals que 
s’han fet servir han estat els següents:  
- S’ha alimentat la galeria d’imatges a Flickr  

(http://www.flickr.com/photos/bibliotecabmr/) 
 
També durant aquest any la biblioteca ha entrat al món de les xarxes socials amb una pàgina  
- a Facebook: http://www.facebook.com/bibliopremiademar 
- un perfil a twitter: http://twitter.com/bibliotecabmr 
 
També ha iniciat un canal a Youtube . http://www.youtube.com/bibliotecabmr 
 
I per últim s’ha fet realitat la pàgina web de la biblioteca:  
http://www.bibliotecapremiademar.org 
 

 
5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

 
Durant el 2011 s’han ampliat el nombre de contacte amb diverses entitats culturals de 
Premià de Mar i la biblioteca ha participat activament en moltes de les activitats 
organitzades, En aquest sentit cal destacar la participació de la biblioteca al Consell de 
Cultura, gràcies al qual s’han pogut engegar projectes com: exposicions de fotografia sobre 
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Premià de Mar, representacions teatrals i lectures poètiques d’obres d’autors locals, préstec 
de documents i cessions d’espai.  
 
Per altra banda, s’ha estretit la relació amb el Servei de Mediació municipal per enfrontar els 
actes vandàlics que s’han patit a la biblioteca. S’ha treballat intensament, sobretot durant 
l’últim trimestre de l’any, realitzant formació personalitzada amb els treballadors de la 
biblioteca i de manera individualitzada amb els usuaris conflictius. 

 
6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

 
Els canals de difusió utilitzats per la biblioteca han estat els següents: 
- Enviament de correus electrònics als usuaris, en base al programa de mailing. 
- Enviament de correus electrònics a les entitats culturals de Premià de Mar i participants 

al Consell de Cultura. 
- Difusió a l’agenda web de la pàgina municipal (www.premiademar.cat) 
- Articles i notes de premsa mensuals al butlletí municipal Vila Primilia. 
- Participació freqüent als diferents mitjans de comunicació, especialment amb Ràdio 

Premià (www.radiopremiademar.org). 
- Plafons informatius dins la pròpia biblioteca. 
- Enviament de cartells al Centre Cívic per incloure’ls als seus plafons informatius. 
 
D’aquests instruments, el més eficaç és tenir presència a Vila Primilia donat que és la 
publicació municipal i es reparteix a tots els veïns de Premià de Mar, per la qual cosa, 
s’assegura un alt índex de difusió.   
 
Pel que fa als materials editats per la biblioteca, a banda dels ja anomenats en d’altres 
epígrafs, cal destacar la participació de la biblioteca en l’elaboració de la Guia de recursos 
comarcal, i en l’edició dels calendaris i punts anuals, tots dos recursos creats per iniciativa de 
les Biblioteques del Maresme. 

 
 

7. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 

Tal i com es pot comprovar amb la lectura de la memòria, la nostra biblioteca té molts reptes 
per endavant que encararem durant el 2012. Per això cal fer un repàs als: 

Punts forts 
 
Cal tenir en compte els punts forts que es basen en un equipament amb molt potencial, amb 
un nivell d’ús important i amb un bon posicionament dins l’entramat cultural, donada la seva 
participació activa en la vida cultural de Premià de Mar. 
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També cal destacar el recolzament de les institucions per poder enfrontar els actes vandàlics 
i posar un fre a aquestes accions, per la qual cosa, a mig termini es podran oferir solucions 
adequades per millorar la situació. 
L’arrelament de la biblioteca al territori i la seva estreta col·laboració amb les entitats locals, 
tant culturals, socials, com educatives. 

Punts febles 
 
Per altra banda cal lluitar contra els punts febles que amenacen el bon funcionament de la 
biblioteca. Per això caldrà regular els actes vandàlics produïts per adolescents, en la majoria 
immigrants.  
I també caldrà ampliar el pla de formació del personal de la biblioteca, sobretot pel que fa a 
resolució de conflictes donat que aquest fet, ha provocat una erosió en l’estat d’ànim de 
l’equip. 
Un altre punt feble és la reducció pressupostària a la que haurà de fer front la biblioteca 
durant aques 2012 i que afectarà de manera dràstica la compra de fons i el nombre 
d’activitats programades. 
 
Tenint en compte això, pel 2012 ens podem plantejar els següents  

Objectius 
 
1. Mantenir i consolidar la programació d’activitats, tant per a un públic infantil com per a 

adults,  que s’ha dut a terme durant el 2011. 
2. Mantenir els contactes amb els autors locals i seguir difonent la seva obra en base a 

presentacions de llibres, estrena d’obres teatrals, difusió dels seus textos a través de la 
web, i la publicació d’obres en format digital 

3. Mantenir la presència de la biblioteca en un entorn virtual amb la presència a les xarxes 
socials i amb el manteniment de la web de la biblioteca, principal eina de difusió de 
notícies de la biblioteca. 

4. Mantenir la presència de la biblioteca en les activitats i projectes organitzats a nivell de 
xarxa de biblioteques del Maresme. 

5. Posar en funcionament el reglament de la biblioteca per tal de controlar i sancionar els 
actes vandàlics. 

6. Pel que fa referència al fons, seguirem fomentar l’alimentació dels centres d’interès que 
disposa la biblioteca, no només amb la compra de fons, sinó també amb l’organització 
d’activitats al voltant del tema. 

7. Mantenir i ampliar l’oferta de visites escolars actualitzant el manual de visites escolars. 
8. incorporar millores en l’organització de les tasques revisant i actualitzant els manuals de 

procediments i el catàleg de tasques, en base al sistema de rotacions engegat durant el 
2011. 

 
En definitiva, aquest 2011 ha estat ple de reptes i d’accions que s’han iniciat per de superar 
els incidents esdevinguts. S’ha fet molta feina i s’han obert nous horitzons de col·laboració 
que ens fan pensar que el 2012 pot ser un any productiu pel que fa a l’organització de nous 
projectes adequats per millorar la qualitat del servei ofert a la biblioteca. 
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ANNEX 1 

Estadístiques de població 
 
HABITANTS PER SEXE 2011 
HOMES DONES 
13.963 14.347 
TOTAL 28.310 
 
 
 
HABITANTS PER SEXE I EDAT 2010  
EDAT HOMES DONES TOTAL 
0-14 2.245 2.193 4.438 
15-64 9.906 9.591 19.497 
65 I + 1.812 2.563 4.375 
 
 
POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 2010 
ESPANYOLA RESTA UE RESTA 

EUROPA 
ÀFRICA AMÈRICA 

DEL NORD 
I CENTRAL 

AMÈRICA 
DEL SUD 

ÀSIA I 
OCEANIA 

TOTAL 

24.264 647 71 1.936 219 1.056 117 28.310 
 
 
OCUPATS PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT I SEXE  
 AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL 
HOMES 313 1.875 1.107 3.940 7.235 
DONES 72 881 152 3.871 4.976 
TOTAL 385 2.756 1.259 7.811 12.211 
 
Dades extretes d’Idescat 
 http://www.idescat.cat/emex/?id=081727 
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ANNEX 2  

 
 
ACTIVITATS  DE FOMENT DE LA LECTURA  2011 
Tipus 
d’activitats 

Títol de l’activitat Públic al que 
anava 
dirigida 

Data Nombre 
d’assistents 

Organitzat  

Taller Taller 
d’introducció al 
dibuix de còmic 
i manga 
 

Àrea infantil 1 de febrer 12 Biblioteca 

Contes Conte del circ: 
la puça Pica vol 
ser artista de 
circ 
 

Àrea infantil 16 febrer 35 Biblioteca 

Presentació 
de llibre 

Després de classe Adults 22 de febrer 15 Biblioteca 

Contes Contes 
algueresos 

Àrea infantil 16 de març 45 Biblioteca 

Presentació 
de llibre 

Curvas peligrosas Adults 30 de març 35 Biblioteca  

Exposició Visions de Premià Adults De l’1 al 15 
d’abril 

 ARGENT 

Xerrada El racisme 
explicat als blancs 

Adults 12 d’abril 85 Mar de Dones 

Contes RodariRodar Infantil 13 d’abril 35 Biblioteca 
Exposició  Lluís Companys, 

polític fins a la 
mort 

Adults Del 14 d’abril 
al 3 de maig 

 ERC 

Inauguració 
exposició 

Xerrada a càrrec 
de Joan Ridao 

Adults 15 d’abril 52 ERC 

Recital 
poètic 

Joan Maragall Adults 29 d’abril 30 Grup de teatre 
de Premià 

Concert Tastet de 
Macedònia 

Infantil 30 d’abril 78 Biblioteca 

Contes Un món de 
colors 

Infantil 18 de maig 42 Biblioteca 

Presentació 
de llibre 

Semàfor Adults 25 de maig 20 Biblioteca 

Contes Les butxaques 
del mar 

Infantil 15 de juny 36 Biblioteca 

Exposició Taller d’art Adults De l’1 al 31 
de juliol 

 Alter Arte 

Contes Contes de cuina Infantil 13 de juliol 47 Biblioteca 
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Tallers Setmana pirata Infantil Del 4 al 8 de 
juliol 

34 Biblioteca 

Contes Sota les onades Infantil 5 de juliol 86 Biblioteca 
Exposició És l’existència Adults De l’1 al 23 

de setembre 
 Biblioteca 

Exposició Barris mariners Adults Del 30 de 
setembre al 
15 d’octubre 

 Biblioteca 

Contes Un arbre de 
contes 

Infantil 21 de 
setembre 

29 Biblioteca 

Exposició Fidels i rebels Adults Del 17 al 26 
d’octubre 

 Fundació Víctor 
Mora 

Xerrada Relacions de 
parella 

Adults 19 d’octubre 34 Biblioteca 

Contes Una castanyada 
de por 

Infantil 19 d’octubre 28 Biblioteca 

Recital 
poètic 

Sensualitats Adults 3 de 
novembre 

68 Biblioteca 

Taula 
rodona 

El Jabato Adults 4 de 
novembre 

23 Biblioteca 

Xerrada Fills adolescents Adults 16 de 
novembre 

58 Biblioteca 

Contes Pepito 
Passacompuguis 

Infantil 16 de 
novembre 

32 Biblioteca 

Exposició Catalunya 
Fantàstica 

Infantil De l’1 de 
desembre al 
30 de gener 

 Biblioteca 

Teatre Cartes d’amor Adults 7 de 
desembre 

26 Biblioteca 

Xerrada Millorar 
l’autoestima 

Adults 14 de 
desembre 

54 Biblioteca 

Contes Dalí Babà Infantil 14 de 
desembre 

31 Biblioteca 

Contes Contes 
d’aventures 

Infantil 21 de 
desembre 

47 Biblioteca 

Contes Contes de Nadal infantil 28 de 
desembre 

36 Biblioteca 

 
També cal fer notar que durant el 2011 s’han programat activitats estables com ara el club de lectura 
mensual, organitzat per la Biblioteca, el club alternatiu, que es realitza a la biblioteca però està 
organitzat pel grup  Mar de dones, el taller de lectura en veu alta i el taller d’escriptura creativa. 

 
 
 


