Memòria anual 2013
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ctra Vilassar de Dalt, 100
93 751 01 45
b.premiam@diba.cat
Directora : Marta Romera Colomé

MEMÒRIA ANUAL BMR 2013

Sumari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducció
Objectius i principals línies de treball
Recursos
Serveis i programes
Relacions amb altres entitats
Difusió de la biblioteca
Conclusions i propostes de futur
Annexos

3
4
8
10
13
13
14
16

2

MEMÒRIA ANUAL BMR 2013

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 que es troba en situació d’atur o
en una situació econòmica precària*.
Durant el 2013 s’ha consolidat la situació d’estabilitat gràcies a les millores experimentades
en la regulació dels comportaments incívics i els actes vandàlics. Si bé no han desaparegut
del tot, sí que gràcies tant al grup de treball com a l’existència del reglament, s’han
experimentat una notable disminució tant dels actes vandàlics com de la gravetat dels fets.
Per aquesta causa la biblioteca ha pogut encetar nous programes i projectes que fins aquell
moment havien estat inassumibles per l’equip de la biblioteca. En aquest sentit volem
destacar el dinamisme de la biblioteca gràcies a la creació d’espais efímers de
recomanacions literàries temàtiques, la creació i ampliació de l’espai de mares i nadons amb
la creació d’una programació d’activitats estable, les noves col·laboracions establertes amb
entitats culturals com l’escola de música, entre d’altres.
A banda d’aquestes actuacions, s’ha seguit treballant en aquells projectes singulars com la
consolidació i ampliació del projecte de publicació d’obres digitals d’autors locals. I en
projectes de prescripció literària tant de xarxa (col·olaboració en els prestatges virtuals,
biblioteques del Maresme) com a nivell local (recomanacions quinzenals a Ràdio Premià).

*Vegeu l’annex 1 amb les dades estadístiques de població de Premià de Mar.
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2. Objectius i principals línies de treball
El balanç general és que gran part dels objectius estratègics de la nostra biblioteca plantejats
pel 2013 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 2014. Aquests objectius es poden resumir de la següent
manera:

FONS


Reorganització del fons de còmic i adequació de l’espai d’àudiovisuals.

Finalització del procés de reorganització de còmic i de l’espai d’àudiovisuals encetat durant
el 2012 a causa del creixement del fons de còmic i de la necessitat de trobar-ne una ubicació
més adequada i visible. Durant el 2013 s’ha finalitzat la reubicació d’aquest fons que ha
implicat modificar l’àrea d’àudiovisuals (CD i DVD) i tot el fons de fotografia, cinema i
música. També durant el 2013 s’ha actualualitzat el sistema de retolació de les prestatgeries
i s’ha actualitzat els pictos identificatius de cadascun dels documents.


Reorganització del fons de JN

Amb l’objectiu d’augmentar el préstec de la novel·la juvenil es va decidir canviar la seva
ubicació i replantejar-ne la seva classificació. D’aquesta manera durant el 2013 s’han fet les
següents accions:

-

S’han separat els llibres JN de la resta de novel·la per a adults.
S’ha creat una ubicació física destacada amb prestatgeries destinades exclusivament a
JN.
S’han afegit pictos per temàtica, amb la qual cosa es facilita la cerca de documents
relatius a temes concrets.
S’ha creat una retolació específica per a aquestes prestatgeries.



Reorganització del fons de Narrativa, Poesia i Teatre.

-

Com a conseqüència dels canvis d’ubicació de fons que s’han anat produït al llarg del 2012 i
2013 i per evitar perdre la coherència temàtica per una banda. I amb la voluntat
d’augmentar el préstec d’aquest fons per altra banda, vam decidir traslladar el fons de
narrativa, poesia i teatre, juntament amb el fons de llengua i literatura a la zona de
coneixements d’adults.
-

S’ha buscat una ubicació destacada, a prop dels llibres de col·lecció local.
S’ha renovat la retolació de prestatgeria i de lleixes.
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Edició de llibres digitals inèdits d’autors locals.

Al 2012 es va iniciar el projecte d’edició d’ebooks d’autors locals amb l’objectiu de convertir
la biblioteca en un centre promotor de la creació local, recollint la filosofia del Martí
Rosselló, sota el lideratge del qual i sota el paraigües de la Biblioteca Can Manent, va ser una
de les persones més actives en el foment de la literatura local. Durant el 2013 s’ha
consolidat aquest projecte amb la publicació de dues obres més que s’han incorporat al
catàleg de llibres digitals. Durant aquest any:
-

S’ha creat un espai diferenciat al web de la biblioteca amb les obres editades per BMR
Edicions Digitals
Les obres ja es poden descarregar en format .pdf a través de l’Aladí.

SERVEIS


Visites escolars

Durant el 2013 s’ha seguit i reforçat el projecte “Coneix Premià amb un conte” en
col·laboració amb el Centre Cívic. 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”.


Augment de la relació amb altres departaments de l’Ajuntament gràcies a la
cessió d’espais

Per tal d’estretir les relacions amb els diversos departaments de l’Ajuntament, la biblioteca
ha engegat una sèrie de propostes de cessió d’espais que posa a la seva disposició per tal
que puguin ser utilitzats. En aquest sentit s’ha aconseguit que el departament de recursos
humans i promoció econòmica sol·licitin diversos espais de la biblioteca de manera estable
per a la realització d’accions formatives. Els espais més utilitzats són:
-

Sala Salvador Moragas
Sala polivalent
Aula informàtica



Obertura de la sala d’estudis nocturna

Gràcies a la participació de la Regidoria de Joventut, del 9 de gener al 3 de febrer 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.
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Programació estable d’activitats de foment a la lectura

Durant el 2013 s’ha mantingut l’aposta per l’organització d’activitats participatives i de
creació per a un públic adult.
En aquest sentit, s’ha mantingut el club de lectura de la biblioteca, i s’ha estabilitzat la
programació d’hores del 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.
Per últim, s’ha complert amb l’objectiu de fomentar la creació d’autors locals mantenint el
Taller d’escriptura creativa per a autors novells d’octubre a desembre amb una participació
de 15 alumnes.


Consolidació del grup de “mares i nadons”

Per tal de dinamitzar el racó de pares i mares, i responent a la demanda d’un grup de mares
usuàries de la biblioteca, durant el 2012 es van organitzar les “Trobades de mares i nadons”
amb periodicitat quinzenal, mitjançant les quals i a través de la lectura de llibres del racó de
pares, s’estableix un grup de conversa relatiu a temes de criança. Durant el 2013 s’ha
consolidat aquest grup fins al punt que la biblioteca ha organitzat diverses accions:
-

S’ha engegat un programa estable d’activitats per a nadons.
S’han programat xerrades per a pares i mares relacionades amb la criança.
S’han organitzat tallers adreçats a pares i mares.

TEIXIT ASSOCIATIU I INTEGRACIÓ A L’ENTORN


Col·laboració amb les entitats per tal de fer activitats conjuntes

S’han mantingut els projectes engegats l’any anterior en col·laboració amb diverses entitats
culturals de Premià. Entre d’altres destaquem:
- Exposicions amb l’AECC (Associació d’Estudis Científics) i
- Exposicions amb l’Associació de Fotografia ARGENT
- Concerts amb 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”


Integració de la biblioteca en diversos grups de treball de l’Ajuntament

Durant el 2013 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:
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-

Educació i Serveis Socials
Joventut
Participació Ciutadana
Igualtat

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ


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

Durant el 2013 la biblioteca ha renovat 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), fent una especial incidència en els autors locals.
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.
Per altra banda, s’ha treballat en la renovació dels enviaments a través de correu electrònic
mitjançant la integració d’una eina de creació de newsletter.


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 que es va marcar pel 2012, s’ha mantingut durant el 2013. 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

Durant el 2013 s’ha intensificat la col·laboració amb la ràdio local en diversos programes.
Així com ha augmentat la freqüència en l’emissió de recomanacions de llibres al programa
despertador de Ràdio Premià de Mar “Comencem bé”.
A partir de febrer de 2013 la biblioteca disposa d’un espai quinzenal al magazin matinal de la
ràdio local.

PROPOSTA ORGANITZATIVA DEL TREBALL


Elaboració de diversos documents de treball.

Durant el 2013 s’han començat a elaborar esborranys per a la redacció de la política de la
col·lecció i també s’ha començat a redactar esborranys per a la política d’esporgada de
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documents duplicats i obsolets. Per altra banda s’han actualitzat i modificat els manuals de
procediments de manera consensuada a través de reunions periòdiques amb l’equip.

3. Recursos
3.1 Recursos humans
Actualment l’equip de la nostra biblioteca està format per :
- 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.
- 3 auxiliars de biblioteca, dos en qualitat de funcionàries de l’Ajuntament de Premià de
Mar i 1 en qualitat de funcionària interina de l’Ajuntament de Premià de Mar.
- 1 conserge en qualitat de funcionari de l’Ajuntament de Premià de Mar.


INCIDÈNCIES

Fins al mes d’abril la biblioteca va comptar amb el suport d’una estudiant de pràctiques de
l’IES Marina de Premià de Mar.
Durant tot el 2013 la biblioteca va comptar amb una persona que realitza tasques a la
biblioteca en qualitat de serveis a la comunitat.


FORMACIÓ

-

La directora de la biblioteca ha participat ha participat a la formació de prestatges
virtuals organitzat per la gerència del servei de biblioteques.

-

Tots els membres de l’equip han participat en un taller de formació sobre resolució de
conflictes organitzat pel servei de mediació.

-

Dos auxiliars de la biblioteca han participat en accions formatives organitzades per
l’Ajuntament de Premià de Mar sobre programari específic de gestió de documents
administratius electrònics.

-

Una auxiliar ha participat en diverses xerrades organitzades per la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació durant el 2013.

3.2 Recursos i infraestructures
Tenint en compte que es tracta d’un equipament de nova construcció, l’edifici està en bon
estat de conservació. Per altra banda, el contracte de l’Ajuntament amb una nova empresa
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de manteniment, ha produït millores en la rapidesa a l’hora de solucionar petites
reparacions de l’edifici.
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 2013 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. Aquest
fet ha alentit els processos de compra de fons.
En general s’ha reduït substancialment el pressupost respecte l’any anterior. Pel que fa a
activitats, gràcies a l’aportació econòmica de la Llei de Barris, la biblioteca ha pogut
compensar la dotació econòmica.

PRESSUPOST BIBLIOTECA 2013
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Fons i subscripcions
7.000€
Activitats
6.000€
Mobiliari
0€
TOTAL
13.000€
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
TOTAL FONS DOCUMENTAL
28.211,90€
TOTAL DESPESA INFORMÀTICA
21.226,04€
PRESSUPOST TOTAL
62.437,94€

3.4 Fons documental
A 31 de desembre de 2013 la nostra biblioteca disposava de 43.226 exemplars (38.608 sense
revistes) i va experimentar un creixement de la col·lecció d’un 6’67% i un percentatge de
renovació del 8%. Un augment considerable en comparació amb les dades del 2012
La biblioteca incorpora tres centres d’interès, dos menys que al 2012 donat que es va
considerar millor opció eliminar el racó de l’opositor i el racó de llibres d’autoajuda, i
integrar els llibres de nou al fons.
CENTRES D’INTERÈS PERMANENTS
Còmic: a causa de la relació de Premià de Mar amb autors de còmic com ara Víctor Mora i
Segura.
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
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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.

A finals del 2013 la nostra biblioteca disposa de 1.214 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 infantils, 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
9.448

Nombre de carnets fets durant
l’any
916

Usos del servei de préstec

% Documents prestats

14.366

40,46

Usuaris inscrits respecte a la
població
33,58%

% Usuaris inscrits que
han fet ús de préstec
30,81

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.
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Durant el 2013 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 dinamització del grup de mares i nadons,
gràcies al qual s’està aconseguint augmentar el préstec de llibres específics.

4.2 Préstecs
Nombre total de préstecs
48.500

Préstecs interbibliotecaris
Deixats
Rebuts
612
541

Préstecs a entitats
40 llibres a l’Escola Bressol

Els documents prestats a les escoles tenien temàtiques concretes en funció de les
necessitats de cadascuna de les escoles. Es va fer el préstec a les aules en forma de Maletes
viatgeres.

Préstecs 2012
50.726

Creixement
-2.226

Préstecs 2013
48.500

S’ha experimentat una davallada en l’ús del préstec durant el 2013 respecte l’any anterior.
Atribuïm aquesta davallada a la reducció de l’horari d’obertura que ha repercutit de manera
directa tant en l’afluència d’usuaris, com en l’ús del préstec.

4.3 Servei d’accés a internet
Usos de WIFI
Petits lectors
Infants
Joves
Adults 1
Adults 2
Gent gran
Altres
TOTAL

73
1.772
1.896
2.247
2.747
690
23
9.448

El servei d’Internet i WIFI són 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 Activitats de foment de la lectura
Durant el 2013 la biblioteca ha organitzat activitats relacionades amb el calendari festiu de
Premià de Mar. Així com també s’ha mantingut la programació estable d’activitats per a
infants i s’ha ampliat la programació d’activitats relacionades amb les mares i nadons.
Igualment s’han consolidat els grups de creació per a adults, amb el club de lectura i el taller
d’escriptura. A nivell d’activitats per a adults, també han augmentat les presentacions de
llibres d’autors locals.
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 333 cessions d’espai a diverses entitats i departaments de l’Ajuntament,
ha incrementat amb 115 cessions d’espai més que les que es van realitzar l’any 2012.
Vegeu l’annex 2 amb les dades de les activitats organitzades durant l’any 2013

4.5 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
15

Consultes a través de correu
electrònic
71

Consultes a través del
formulari municipal
5

Durant el 2013 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.

4.6 Serveis virtuals
Durant el 2013 s’ha reforçat la presència de la biblioteca ampliant els recursos virtuals
utilitzats tant per difondre informació i notícies de la biblioteca, com per a fer
recomanacions literàries. Els mitjans utilitzats han estat els següents:
-

Facebook: http://www.facebook.com/bibliopremiademar
un perfil a twitter: http://twitter.com/bibliotecabmr
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Tots dos casos són eines de difusió
- de les pròpies activitats i de les activitats de la Cormarca.
- de les activitats de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
- recomanacions de llibres pròpies i de la comarca.
- recomanacions dels prestatges virtuals.
- efemèrides relacionades amb la litaratura.
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

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS
Durant el 2013 s’han ampliat el nombre de contactes amb diverses entitats culturals de
Premià de Mar i la biblioteca ha participat activament en moltes de les activitats
organitzades, 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
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 mantingut la relació amb el Servei de Mediació municipal per enfrontar
els casos puntuals d’actes vandàlics que s’han patit a la biblioteca i per aplicar de manera
correcta el reglament, en el cas que hagi estat necessari.
També cal destacar que durant el curs s’ha encetat una sèrie de reunions amb el Consell
Escolar amb la voluntat de tirar endavant projectes de col·laboració amb la comunitat
educativa local.

6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA
Els canals de difusió utilitzats per la biblioteca han estat els següents:
- Enviament de mailing mitjançant newsletter a través del programari Mailchimp.
- Enviament de newsletter 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.
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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 a 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 2014. 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.
També cal destacar el recolzament de les institucions i de l’existència del reglament 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’estret treball de cooperació amb les entitats educatives i culturals del poble arran del
projecte sobre història local “Coneix Premià amb un conte”.
L’oferiment de la biblioteca com a espai per a la comunitat que ha augmentat el nombre de
cessions d’espai i, de retruc, ha permès establir contacte amb gran part d’entitats de
diferent caire del poble.
L’activa col·laboració amb els autors locals i la seva predisposició a participar en les
iniciatives de la biblioteca de cara a difondre el fons de creació local.
L’oferta d’un catàleg d’activitats i serveis heterogènia, que ofereix servei a un públic molt
divers.

Punts febles
Per altra banda cal lluitar contra els punts febles que amenacen el bon funcionament de la
biblioteca. Que són els següents:
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La situació geogràfica de la biblioteca, allunyada del centre del poble. Tot i que es comença a
fidelitzar usuaris, la població del casc antic del poble ha perdut l’hàbit de biblioteca.
Un altre punt feble és la reducció pressupostària a la que haurà de fer front la biblioteca
durant aques 2014 i que afectarà de manera dràstica la compra de fons i el nombre
d’activitats programades.
Tenint en compte aquests factors, pel 2014 ens podem plantejar els següents :

Objectius
1. Mantenir les activitats d’adults de caire participatiu i creatiu : club de lectura i taller
d’escriptura.
2. Mantenir els serveis de valor afegit del servei d’informació centrant-nos en la
recomanació de llibres : virtual, radiofònica, a través de les comunitats de Diba i
Biblioteques del Maresme.
3. Iniciar la redacció de la política de desenvolupament de la col·lecció i seguir amb la
revisió de fons.
4. Mantenir les visites escolars i enfortir la col·laboració amb els agents culturals per seguir
organitzant el projecte « Coneix Premià amb un conte ».
5. Iniciar una programació estable d’activitats per a mares i nadons per a fidelitzar i
mantenir el grup creat.
6. Engegar un club de lectura infantil per a fomentar la lectura a nens i nenes a partir de 9
anys.
7. Modificar les bases del Concurs Literari de Sant Jordi per tal d’aconseguir major
participació d’un públic juvenil, tot incorporant les xarxes socials i altres formats literaris
com a estímul per a la participació.
8. Seguir editant i promocionar a través de diversos canals l’edició de llibres digitals
d’autors locals.
9. 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
10. 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.
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11. Mantenir la presència de la biblioteca en les activitats i projectes organitzats a nivell de
xarxa de biblioteques del Maresme.
12. Pel que fa referència al fons, seguirem fomentant 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.
En definitiva, aquest 2013 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 2014 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.

ANNEX 1
Estadístiques de població
HABITANTS PER SEXE 2013
HOMES
13.834
TOTAL 28.136

DONES
14.302

HABITANTS PER SEXE I EDAT 2013
EDAT
HOMES
0-14
2.268
15-64
9.595
65 I +
1.794
De 85 anys i +
177

DONES
2.169
9.421
2.230
482

POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT 2013
ESPANYOLA
24.402

ESTRANGERA
3.734

ATUR REGISTRAT PER SEXE 2013
HOMES
1.443,7
TOTAL 2.755,7
Dades extretes d’Idescat
http://www.idescat.cat/emex/?id=081727

DONES
1.312,0

TOTAL
4.437
19.016
4.024
659
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ANNEX 2 ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA
ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Club de lectura
38 participants

221 assistents

ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN INSCRIPCIÓ
Hora del conte
24 sessions
Altres activitats
81 sessions
TOTAL
105 SESSIONS

902 assistents
1.060 assistents
1.962 ASSISTENTS

VISITES ESCOLARS
Educació Infantil
Primària
ESO
TOTAL

401 escolars
652 escolars
62 escolars
1.115 ESCOLARS

21 visites
28 visites
2 vivistes
51 VISITES
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