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Introducció 

La Biblioteca Can Manyer és un equipament municipal que es regeix per un conveni entre 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Diputació de Barcelona. Inaugurada el dia 13 de desembre 

de l’any 2014, forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Dóna servei 

a una població de 9.072 habitants1.. 

L’equipament, de més de 1.600 m2, ocupa la nau més moderna i rehabilitada de tot el conjunt 

industrial de can Manyer, un dels últims exemples del passat industrial tèxtil de Vilassar. La seva 

arquitectura és característica d’un recinte industrial de finals del s.XIX amb grans espais, 

suportats per columnes de ferro i amb terres de paviment hidràulic i encavallades vistes.  

Aquest document recull les dades més significatives de l'any 2020 de la Biblioteca Can Manyer 

de Vilassar de Dalt per tal de donar a conèixer quines han estat les accions que s’han realitzat 

durant tot l’any, fer una valoració de tota la feina feta, treure conclusions i fer propostes de futur 

per tal d’oferir un servei de qualitat.  

L’any 2020 ha estat un any atípic, clarament marcat per la pandèmia que s’ha viscut 

mundialment, que va comportar que la biblioteca restés tancada durant 74 dies. Des del primer 

moment del tancament l’equip de la biblioteca es va posar a treballar per seguir al costat del 

poble, oferint recomanacions i propostes virtuals que apropessin la literatura i la cultura a la 

gent sense sortir de casa. A partir de la reobertura de l’equipament ha calgut aprendre a treballar 

amb unes noves directrius i amb la incertesa d’un horitzó força confús. Tot i això, i del fet que 

la situació sanitària ha perjudicat greument en l’afluència de persones en els equipaments 

municipals, l’equip de la Biblioteca ha mantingut el seu esperit de continuar oferint el millor 

servei a la ciutadania i, gràcies a la rapidesa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per adaptar-se 

a les normatives vigents en cada etapa, s’ha pogut reprendre el servei amb celeritat.  

Per a la redacció de la memòria s’han tingut en compte les dades estadístiques i els resultats 

que recull tant la Gerència de Serveis de Biblioteques com la mateixa Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 HERMES. Informació Estadística local, Vilassar de Dalt [en línia]. 
http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp   [consulta: 8 de febrer de 2021] 
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Objectius i principals línies de treball del 2020 
 

El Pla d’acció de l’any 2020 establia cinc línies estratègiques.  

 

 L1 Oferir un servei bibliotecari de qualitat dirigit a tots els agents del municipi. 

 L2 Potenciar el fons de la Biblioteca amb estratègies que afavoreixin el seu ús. 

 L3 Treballar el foment de la lectura en les diferents franges d’edat. 

 L4 Situar la biblioteca com a lloc de creació i experimentació tecnològica, científica i artística 

seguint el model BiblioLab. 

 L5 Treballar en xarxa conjuntament amb les Biblioteques del Maresme. 

 

 

 

L1. Oferir un servei bibliotecari de qualitat dirigit a tots els agents del municipi 

 Accions realitzades 

Mantenir i millorar 

l’oferta cultural 

mitjançant 

projectes de 

programació estable 

a la Biblioteca. 

Assolit 

Participació en els projectes: Biblioteques amb DO, Parcs i 

biblioteques... Naturalment!, i Llegir el Teatre.  

Programació d’hores del conte, contes menuts, club de lectura 

infantil i per a adults, xerrades, tallers i converses d’idiomes.  

Concurs Literari de Sant Jordi i participació en la Mostra 

Literària del Maresme. 

A causa de la pandèmia es va deixar de fer el Club de lectura 

Infantil Club dels Barba-Roja, ja que el format fa molt 

complicat continuar-lo en línia.  

Oferir una biblioteca 

inclusiva per a 

col·lectius 

desfavorits. 

No 

Assolit 

No s’ha pogut impulsar el projecte de préstec a domicili ni 

activitats de lectura amb Torremar, fundació Catalonia o el 

casal d’avis. Tampoc s’ha pogut dissenyar la proposta 

d’automatització de les portes d’accés de la biblioteca. 

Participar en el 

teixit social i 

cultural del 

municipi. 

Assolit 

parcial

ment 

Col·laboració amb el programa de Ràdio Vilassar de Dalt “Otra 

Mirada”. Es va deixar de fer a causa de la pandèmia.  

Col·laboració amb diferents agents del municipi en la Festa 

Major, la gimcana Rodari i la campanya #femquevagibé, entre 

altres. 

Oferir un espai 

d’accés i difusió de 

la cultura local. 

Assolit 

parcial

ment 

Revisió de la informació existent a Viquipèdia sobre el 

municipi, conjuntament amb el Museu Arxiu municipal. 

No s’ha pogut crear una estratègia de promoció del turisme 

local i el fons de col·lecció local. 

Promoure la igualtat 

de gènere. 
Assolit  

Adquisició de documents tenint en compte augmentar el fons 

sobre dones i diversitat sexual i afectiva. Revisió del fons per 

vetllar que sigui respectuós amb la igualtat. Commemoració 

de les efemèrides amb activitats, exposicions documentals, 

aparadors i recomanacions literàries.  
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L2. Potenciar el fons de la Biblioteca amb estratègies que afavoreixin el seu ús. 

 Accions realitzades 

Millorar la qualitat i 

disposició del fons 

bibliogràfic. 

Assolit 

parcial

ment 

Disseny i implementació de la classificació dels contes de Petits 

Lectors per categories. 

Esporga i redistribució d’audiovisuals.  

La Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la Biblioteca 

(PDC) segueix en període de redacció.  

Exposar, potenciar i 

promocionar el fons 

de la biblioteca.  

Assolit 

Creació d’un espai de promoció del fons de coneixement 

infantil anomenat “Fils de coneixement”. A causa de la 

pandèmia, es va deixar de fer. 

Estratègies i accions per promocionar el fons tant en l’àmbit 

presencial com virtual.  

Crear estratègies i 

accions per 

potenciar els 

usuaris virtuals. 

Assolit 

Accions de dinamització durant el confinament.  

Impuls del canal de YouTube amb creació de contingut atractiu 

i de qualitat. Creació d’un perfil de TikTok. 

 

 

 

L3. Treballar el foment de la lectura en les diferents franges d’edat. 

 Accions realitzades 

Crear i fomentar els 

hàbits de lectura en 

el públic infantil i 

juvenil. 

Assolit 

parcial

ment 

Préstec de lots de lectura sorpresa i temàtics. 

Gimcana Rodari, activitats relacionades amb el centenari del 

naixement de Gianni Rodari. 

Club de lectura dels Barba-Roja (s’ha continuat en línia durant 

el confinament, però després no s’ha pogut continuar) No 

s’han pogut mantenir les activitats SuperLectors Naturalistes i 

Petit Lab donat que són incompatibles amb les mesures Covid 

i es fa difícil de reproduir en línia.  

Col·laborar amb els 

centres educatius 

del municipi. 

Assolit 

parcial

ment 

A principi d’any es van fer algunes visites escolars, però la gran 

majoria d’activitats de col·laboració amb els centres educatius 

no s’han pogut realitzar a causa de la pandèmia.  

Guia de lectura per a infants i joves per compartir amb els 

centres educatius. 

Obrir la biblioteca i 

la lectura a 

l’exterior. 

Assolit 

parcial

ment 

Col·laboració activa amb diferents propostes per Sant Jordi, la 

Festa Major de Sants Màrtirs i la Festa Major de Sant Genís.  

No s’ha pogut iniciar la proposta d’oferir espais de lectura fora 

de la biblioteca, ja que és incompatible amb les mesures Covid.  
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L4. Situar la biblioteca com a lloc de creació i experimentació tecnològica, científica i 

artística seguint el model BiblioLab. 

 Accions realitzades 

Apropar els 

coneixements 

tecnològics i 

científics al públic 

infantil i juvenil. 

Assolit 

parcial

ment 

BiblioLab de creació d’històries amb Lego, i BiblioLabs virtuals. 

A causa de la pandèmia no s’han pogut programar més 

activitats. 

Incentivar la 

creativitat, la 

innovació i el treball 

en grup en totes les 

franges d’edat. 

Assolit 

parcial

ment 

Taller d’escriptura per a adults i taller d’escriptura per a 

infants.  

El grup de creació d’origami va continuar en línia uns mesos, 

però finalment no s’ha pogut continuar.  

No s’ha pogut programar tallers familiars de gestió emocional 

ni realitzar l’espai comunitari i lliure d’expressió artística i 

literària per a joves i adults que venia reflectit al pla d’acció.  

 

 

 

L5. Treballar en xarxa conjuntament amb les Biblioteques del Maresme. 

 Accions realitzades 

Donar visibilitat a 

les efemèrides 

culturals i 

ambientals. 

Assolit 

Creació de diferents aparadors culturals, exposicions 

documentals i activitats per donar visibilitat a les efemèrides 

anuals de la Diputació de Barcelona i les Biblioteques del 

Maresme. 

Continuar 

participant en els 

projectes 

transversals de 

comarca. 

Assolit 

Guia de Recursos del Maresme: El Maresme es mou per la 

sostenibilitat en què Vilassar de Dalt va contribuir explicant el 

projecte de l’horta social i comunitària La Badoquera.  

Participació en les activitats conjuntes del Maresme durant la 

setmana de la poesia i en el projecte Parcs i Biblioteques... 

Naturalment!   
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Recursos 

 

Recursos humans 

 
L’equip humà de la Biblioteca Can Manyer està format per 5 treballadores que depenen 

orgànicament de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: 1 bibliotecària/directora a jornada completa 

i 4 tècniques auxiliars (dues a jornada completa, una amb un 66% de la jornada i l’altra amb el 

33% restant).  

Dues persones amb categoria de subaltern*, que pertanyen a l’àrea de serveis personals, 

realitzen una petita part de la seva jornada laboral fent tasques a la biblioteca.  

Se situa dins els estàndards que marca el Mapa de Lectura Pública de Catalunya en matèria de 

personal, que estableix que una biblioteca L2 com la nostra, ha de disposar d’un Bibliotecari2, 

tres tècnics auxiliars de biblioteca i zero o un subaltern.  

*A causa de la pandèmia, els subalterns no es van poder incorporar a la biblioteca.   

 

Accions formatives del personal 
 

Durant l’any 2020, s’han destinat 194,5 hores en la formació del personal.  

Els cursos realitzats han servit per millorar les competències en el foment de la lectura, l’ús de 

les TIC i les xarxes socials, diferents processos tècnics bibliotecaris i les habilitats personals. La 

biblioteca participa en diferents projectes singulars que requereixen formació permanent del 

personal responsable.  

 

FOMENT DE LA LECTURA 

Formació Organitza Dates Personal Hores 

La maleta viatgera  Tantàgora [online] 
Juny 

Juliol 
Alba Céspedes 4h 

Art i Hervé Tullet a l'aula 

de 0-6 anys  

Institut de la 

Infància [online] 
Juliol Alba Céspedes 4h 

La tertúlia literària Tantàgora [online] Octubre 
Alba Céspedes 

Núria Martinez 
4h 

El còmic a secundària Tantàgora [online] Octubre Núria Martínez 5h 

La porta de la curiositat: 

com organitzar un club de 

lectura d’àlbums per adult 

Servei de 

Biblioteques de la 

Generalitat de 

Catalunya [online] 

Novembre Anna Bedoya 1,5h 

  

                                                 
2 Que exerceix la funció de direcció, segons el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, art. 9 
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TIC I XARXES SOCIALS 

Formació Organitza Dates Personal Hores 

Wikidata 
Amical Wikimedia 

[online] 
Abril Anna Maria Mas 1,5h 

e-Stiu TIC. Eines online 

per fer activitats de 

preguntes i respostes: 

Google Forms i Kahoot. 

Aula virtual  

Cibernàrium 

[online] 
Juliol Alba Céspedes 2h 

Trucs i consells per fer els 

millors vídeos en directe 

per a Facebook i 

Instagram Live 

Cibernàrium 

[online] 
Juliol Natàlia Espelta 2h 

Recursos fàcils per educar 

a casa: preparar arxius per 

l'escola 

Barcelona Activa 

[online] 
Juliol Anna Maria Mas 2h 

Fes cinema amb la tècnica 

Stop Motion 

Barcelona Activa 

[online] 
Juliol Anna Maria Mas 2h 

Descobreix TikTok per 

connectar amb el públic 

jove 

Cibernàrium 

[online] 
Agost Anna Bedoya 4h 

Community Manager 
Aula Virtual Mat@ro 

In [online] 

Setembre 

Novembre 

Desembre 

Natàlia Espelta 50h 

YouTube Studio: 

administra el teu canal de 

YouTube de forma ràpida i 

fàcil  

Cibernàrium 

[online] 
Octubre Alba Céspedes 2h 

YouTube: fes la teva 

estratègia des d'una 

perspectiva de negoci 

Cibernàrium 

[online] 
Novembre Alba Céspedes 2h 

Administració electrònica: 

què et cal per fer tràmits 

sense moure't de casa 

Barcelona Activa 

[online] 
Novembre Anna Maria Mas 1,5h 

GIMP: Inicia’t en el retoc 

digital d’imatges. 

Barcelona Activa 

[online] 
Desembre Anna Maria Mas 3h 

 

HABILITATS PERSONALS 

Formació Organitza Dates Personal Hores 

Negociació eficaç 
DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 
Abril Anna Bedoya 2h 

Habilitats comunicatives 
DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 
Abril Natàlia Espelta 2h 

Intel·ligència emocional i 

atenció al client 

DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 
Abril 

Anna Bedoya 

Natàlia Espelta 
2h 

Gestió de l’estrès 
DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 
Abril 

Anna Bedoya 

Natàlia Espelta 
2h 

Comunicació intercultural 
DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 
Abril Anna Bedoya 2h 

Xarxes socials i marca 

digital 

DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 

Abril 

Maig 
Natàlia Espelta 2h 

Els grans reptes dels 

directius locals – Xavier 

Marcet 

DIBA [online] 

 
Octubre Anna Bedoya 1,5h 
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Compromís, lideratge i 

gestió del canvi per a les 

direccions de biblioteques 

DIBA [online] Octubre Anna Bedoya 4,5h 

Comunica’t 
Barcelona Activa 

[online] 
Novembre Anna Maria Mas 3h 

Pren la paraula el 

llenguatge verbal i no 

verbal a la feina 

Barcelona Activa 

[online] 
Novembre 

Anna Maria Mas 

Núria Martinez 
3h 

L'Assertivitat: Més enllà de 

saber dir que no 

Barcelona Activa 

[online] 
Novembre Núria Martinez 3h 

 

PROCESSOS TÈCNICS 

Formació Organitza Dates Personal Hores 

Catalogació i format RDA: 

el nou estàndard 

COBDC [presencial i 

online] 

Març 

Setembre 

Octubre 

Anna Bedoya 20h 

Propietat intel·lectual i 

drets d'autor 

DIBA[microaprenen

tatge mòbil] 

Abril 

Maig 

Alba Céspedes 

Anna Bedoya 

Anna Maria Mas 

Natàlia Espelta 

2h 

Propietat intel·lectual, 

drets a l’honor i a la 

imatge 

Generalitat de 

Catalunya [online] 

Novembre 

Desembre 
Anna Bedoya 4h 

 

PROJECTES SINGULARS 

Formació Organitza Dates Personal Hores 

Ara més que mai és el 

moment: La Metodologia 

Belbin – Projecte PITS 

Consorci Promoció 

Turística Costa del 

Maresme [online] 

Juny Anna Bedoya 3h 

El mètode únic de la 

fórmula de les 5 vitamines 

– Projecte PITS 

Consorci Promoció 

Turística Costa del 

Maresme [online] 

Juliol Anna Maria Mas 4h 

Small is beautiful: Quin és 

el nostre lloc en el món. – 

Projecte PITS 

Consorci Promoció 

Turística Costa del 

Maresme [online] 

Juliol Anna Maria Mas 4h 

Formació per als 

conductors del projecte 

Llegir el Teatre 

Servei de 

Biblioteques de la 

Generalitat  i TNC 

Setembre Núria Martinez 5h 

Formació per als 

conductors del projecte 

Llegir el Teatre 

Servei de 

Biblioteques de la 

Generalitat i TNC 

[online] 

Desembre Núria Martinez 5h 

 

JORNADES 

Jornada Organitza Dates Personal Hores 

Occupy Library 2020 
Occupy Library 

[online] 
Setembre Natàlia Espelta 8h 

4a Jornada sobre 

Documentació ambiental 

a Catalunya 

Generalitat de 

Catalunya 

DIBA [online] 

Novembre 
Anna Bedoya 

Natàlia Espelta 
2,5h 
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Edifici i equipament 
 

Dades d’interès  

Superfície útil  1649 m2 

Nombre de punts de lectura3 122 

Nombre d’ordinadors d’ús públic 17 

Dies de servei durant l’any 2020 194 

Hores de servei durant l’any 2020 735 

 

El sistema de climatització arrossegava incidències i avaries durant temps fins que finalment va 

deixar de funcionar el mes d’agost de l’any 2020. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, assessorat 

pels tècnics de l’empresa de manteniment, ha decidit canviar tot el sistema de climatització per 

un de nou que asseguri el seu funcionament de manera adequada en el futur.  

Així doncs, els tècnics municipals responsables estan fent els tràmits corresponents perquè es 

pugui assegurar la substitució del sistema de climatització per abans de l’estiu del 2021.  

 

El dia 25 de maig es va reprendre el servei presencial després del confinament derivat de la crisi 

sanitària amb el següent horari d’obertura, seguint les recomanacions del Pla de Represa de 

Biblioteques:  

Tardes: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 a 20h 

Matins: dimecres de 10 a 13h.  

 

La normativa del Procicat i del Pla de Represa de les Biblioteques han establert una sèrie de 

requisits que s’han de complir per tal de poder oferir un horari més ampli. Davant el gran nombre 

de canvis de fase, restriccions i normatives que ha comportat la pandèmia, des de la Biblioteca 

s’ha optat per mantenir aquest horari fins a acabar l’any 2020. Es preveu que durant l’any 2021, 

en funció de l’evolució de la pandèmia, es pugui recuperar l’horari habitual d’obertura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Arrel de la pandèmia, el nombre de punts de lectura s’ha reduït un 50% tal i com estableix la normativa del Procicat 
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Recursos econòmics 

 
Els recursos econòmics dels quals disposa la Biblioteca provenen de l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

Durant l’any 2020, la despesa econòmica destinada al fons documental, al material i a les 

activitats de dinamització i promoció de la cultura i la lectura ha estat la següent:  
 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

Material específic 1.462,97 € 

Fons documental 1.903,24 € 

Llibres subvenció OSIC5. 3.000,00 € 

Activitats 4.014,50 € 

Premsa i publicitat 1.740,40 € 

Premis Concurs Literari Sant Jordi 775,00 € 

TOTAL 12.896,11 € 

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Llibres LOT 8.001,93 € 

Llibres compra directa 1.200,00 € 

Audiovisuals LOT 907,82 € 

Subscripcions a revistes i diaris 4.096,00 € 

Subscripcions a recursos electrònics 314,00 € 

Material fungible 185,88 € 

TOTAL 14.705,63 € 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Llibres S.A.B6. 8.653, 00 € 

TOTAL 8.653, 00 € 

 

El sufragi derivat del personal, la neteja, els subministraments i el manteniment de l’edifici va a 

càrrec de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. La Diputació de Barcelona s’encarrega de mantenir 

l’equipament informàtic.  

                                                 
5 Subvenció per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural. 
6 Subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
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Fons documental 

 
    Any 2017 2018 2019 2020 

Fons total 25.714 27.315 27.384 27.868 

Increment  6,23% 0,25% 1,76% 

 

 

Segons els estàndards del Mapa de Lectura Pública, la Biblioteca Can Manyer és una biblioteca 

de mòdul L2, i ha de comptar amb una ràtio de 2,5 documents per habitant. Per tant, a Vilassar 

de Dalt, el nombre òptim són 22.500 documents. Un cop arribat al nivell òptim de documents, 

el creixement de la col·lecció ha de ser zero, equilibrant l’entrada de documents nous amb 

l’esporgada de documents antics i/o desfasats.  

 

La Biblioteca disposa de 73 títols diferents de publicacions periòdiques; 5 diaris i 68 revistes. 

Gran part de les revistes són subscripcions de la Diputació, però també es disposa de 

subscripcions a diaris de l'Ajuntament i alguns donatius d'entitats.  

Com es pot veure en l’evolució del fons documental, aquest any s’ha incrementat en un 1,76% 

el fons total respecte a l’any anterior donat que s’han adquirit molts documents nous i no s’ha 

pogut realitzar l’esporga necessària. No obstant això, aquest any s’ha fet esporga de documents 

amb préstec zero de novel·la, novel·la juvenil i còmic, seguint directrius de la Gerència de Serveis 

de Biblioteques; s’han donat de baixa la majoria de documentals en format DVD perquè és un 

format que l’usuari no agafa en préstec; s’han donat de baixa enciclopèdies infantils desfasades 

i, per últim, bona part del fons de música amb un baix índex de préstec s’ha donat de baixa per 

tal de fer espai al prestatge per ubicar-hi els DVD de Speak Up. 

 

La principal millora d’accés al fons ha estat en els documents de Petits Lectors (0-3 anys), que 

s’han organitzat en 7 categories tenint en compte sobretot la interacció que l’infant té amb el 

llibre i el tipus de lectura que requereix. Cada document s’ha identificat amb un pictograma que 

correspon a una de les següents categories: 

 Tocar i jugar: Llibres en què domina l'aspecte d'interacció amb el format: llibres amb 

solapes, textures, troquelats, finestretes... 

 Vet aquí una vegada: Rondalles i contes populars que formen part del nostre imaginari 

col·lectiu. 

 Llibres d’artista: Llibres que posen especial èmfasi en la lectura visual de l'infant. 

 Còmic inicial: Primeres històries en format vinyetes que introdueixen a l’infant al món del 

còmic. 

 Primeres històries: Contes i àlbums il·lustrats iniciàtics, que introdueixen els infants en la 

ficció. 

 Ritmes i sons: Moixaines, jocs de dits, cançons, canterelles, textos amb rima i poemes. 

 Descobrir el món: Llibres que inicien als infants en el coneixement de l'entorn natural i social. 
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Serveis i Activitats 
 

La Biblioteca ha tingut 13.033 visites durant l’any 2020, un 55% menys que l’any anterior quan 

la mitjana d’usuaris per dia se situava en 150. Durant el primer trimestre de l’any aquest valor 

es va mantenir, però a partir de la reobertura post-confinament l’afluència d’usuaris ha baixat 

molt significativament. En el moment de la relaxació de les restriccions la mitjana de visites se 

situava entorn els 100 usuaris, però durant l’últim trimestre de l’any la mitjana de visites diàries 

no arriba als 60 usuaris.  

Aquesta davallada tan important d’usuaris i ús dels serveis és generalitzada a tota la Xarxa de 

Biblioteques de la Diputació, però tot i això ens preocupa molt i treballarem encoratjadament 

durant tot l’any 2021 per capgirar la tendència a la baixa i recuperar bona part dels usuaris.  

 

L'evolució dels serveis oferts és la següent: 

 2019 2020 

Visites presencials  38.733 13.033 

Visites per dia de servei 150 67 

Préstecs  17.864 11.718 

             Préstecs virtuals 952 

Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)  5.846 2.657 

Ús del servei d'Internet i Ofimàtica (usuaris diaris acumulats)  2.763 547 

Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats)  5.351 1.322 

Activitats (sessions) 178 103 

             Activitats presencials 56 

             Activitats virtuals 47 

Assistents a activitats  2.801 1.464 

Visites escolars (sessions) 24 5 

Alumnes assistents a visites escolars  482 157 

Concursos 3 1 

Exposicions 10 3 
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Préstec 

 
Durant l’any 2020 s’han realitzat 11.718 préstecs, comptant les renovacions i els préstecs 

virtuals, amb un total de 7.210 documents prestats. Aquesta referència, suposa el 26% del total 

del fons. Això vol dir que el 74% restant del fons no ha sortit en préstec. Cal tenir-ho en compte 

i millorar la qualitat del fons per tal d’augmentar aquest percentatge. 

Amb el servei de préstec interbibliotecari s’han deixat 518 documents i se n’han demanat 390.  

S’han prestat 4 lots amb un total de 44 exemplars a les escoles del municipi.  

 

La dada més significativa ha estat l’augment dels préstecs virtual en un 314%, motivat per la 

pandèmia i gràcies a la gran oferta de recursos disponibles en línia a eBiblio i eFilm.  

 

 

L’evolució dels préstecs per dia de servei és la següent: 

 

    Préstecs per dia de servei 2019 2020 

Can Manyer 69 60 

Mitjana per mòdul 79 65 

Usos del servei de préstec 23 14 

 

 

Tot i la pandèmia els préstecs totals per dia de servei no han baixat gaire, però sí l’ús del servei 

de préstec. En conclusió, la gent que utilitza el servei de préstec és menor, però agafa més 

documents en préstec.  

La tendència de préstec a les biblioteques és a la baixa, com es pot observar a la mitjana per 

mòdul. Tot i ser una tendència generalitzada, des de la Biblioteca Can Manyer creiem en el 

potencial de la nostra biblioteca per augmentar aquesta dada l'any vinent.  
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Activitats 
 

La Biblioteca participa en els projectes bibliotecaris: Biblioteques amb DO i Parcs i Biblioteques... 

Naturalment!. La participació en aquests projectes comporta la realització de diverses activitats 

relacionades amb el món del vi i amb la natura i els Parcs Naturals. 

 

Durant tot l’any s’ha intentat oferir una programació atractiva d’activitats destinades a tots els 

públics, tot tenint en compte les restriccions i possibilitats derivades de la crisi sanitària. En total, 

1.464 persones han participat en 103 activitats.  

 

 

ACTIVITATS DESTINADES A PÚBLIC ADULT 

Activitat Sessions Participants 

Club de lectura adults 7 22 

Club de lectura Tea-Tre 
4 i 3 sortides 

al TNC 
13 

Converses en anglès online 12 11 

Converses en francès 3 7 

Laboratori d’escriptura creativa 6 12 

Xerrades i presentacions de llibres 4 74 

Activitats en directe Instagram 2 
156 

visualitzacions 

Xerrades d’educació lliure 
2 presencial i 

1 online 
32 

Espai Origami 
2 presencial i 

3 online 
16 

Exposicions 2 - 

* Totes les visualitzacions estan comptabilitzades en data 22/02/2021 

 

 

ACTIVITATS DESTINADES A PÚBLIC FAMILIAR I INFANTIL 

Activitat Sessions Participants 

Club de lectura infantil Club dels BarbaRoja 
10 presencial     

i 11 online 
9 

Contes Menuts 3 76 

Hora del conte 9 138 

Contes online YouTube 4 
194 

visualitzacions 

Improcontes en directe Instagram 2 
42 

visualitzacions 

BiblioTrivial en directe Instagram 2 
36 

visualitzacions 

Petit Lab 1 8 
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BiblioLabs / Tallers 3 32 

Taller de narrativa infantil online 2 7 

Contes per telèfon 2 3 

Gimcana Rodari 1 6 

Espectacle de màgia online 1 
386 

visualitzacions 

Visites escolars 5 157 

Vídeo tutorials / Bibliolabs virtuals 6 - 

Exposicions 1 - 

 * Totes les visualitzacions estan comptabilitzades en data 22/02/2021 

 

 

Cada any la Biblioteca convoca el Concurs Literari de Sant Jordi durant el mes de febrer/març i 

a l’abril es fan públics els guanyadors i s’entreguen els premis. Aquest any, però, a causa de la 

pandèmia no es va poder fer per Sant Jordi i es va traspassar al mes de juny conjuntament amb 

la campanya municipal #femquevagibé que, amb un concurs de dibuix, pretenia ajudar al comerç 

local amb uns vals de compra que es van regalar als guanyadors d’ambdós concursos, el de 

dibuix i el de Sant Jordi.  

 

Els participants del XXXVI Concurs Literari de Sant Jordi van ser els següents:  

 

 Categoria A: 1 Poesia / 0 Prosa 

 Categoria B: 2 Poesia / 1 Prosa 

 Categoria C: 1 Poesia / 0 Prosa 

 Categoria D: 0 Poesia / 0 Prosa 

 Categoria E: 2 Poesia / 7 Prosa 

 Categoria Relats Breus per a discapacitats intel·lectuals: 5 Prosa 

 

Total: 19 Participants 
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Difusió i Xarxes Socials 
 

La Biblioteca utilitza diversos canals de difusió: 

 Servei de Comunicació de l'Ajuntament: reparteix cartells i fulletons a escoles, equipaments 

i associacions. L'agenda de la biblioteca s'incorpora a la web de l'Ajuntament i al butlletí 

digital. També es comparteixen les activitats a través de les seves xarxes socials.  

 Biblioteca Virtual: des de la Biblioteca s’introdueixen les activitats a l'agenda. 

 Xarxes socials pròpies: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Issuu i TikTok 

 Cartellera en paper a la biblioteca: es pengen els cartells i la BiblioAgenda a l'entrada de la 

biblioteca. També s'imprimeix la BiblioAgenda en format A5. 

 Butlletí: S’envien els Butlletins mensuals de la biblioteca a través de l’eina que facilita la 

Diputació.  

 

Les xarxes socials són una bona eina per a promocionar el fons, l’agenda d’activitats i crear 

contingut digital. Arrel de la pandèmia es va potenciar el canal de Youtube amb diferents 

iniciatives com els Contes de bona nit, els contesx1Tub o el bibliovlog; totes elles han tingut 

bona acceptació per part dels usuaris i també han fet augmentar-ne els seguidors.  

A l’agost es va inaugurar un perfil a TikTok amb la voluntat d’acostar-se al públic jove.  

 

    Nombre de seguidors al finalitzar l’any 2017 2018 2019 2020 

Facebook 602 684 814 862 

Twitter 731 817 907 983 

Instagram 206 728 990 1352 

Youtube     4 49 

TikTok    214 

 

CREACIÓ DE CONTINGUT A LES XARXES SOCIALS 

Contingut Publicacions Visualitzacions 

Contes de bona nit 36 1.648 

Contesx1Tub 17 1.030 

Narració oral de contes en anglès 3 472 

Bibliovlog 7 303 

Contes online  4 194 

Vídeos TikTok  17 103.400 

Recomanacions de documents: 27 novel·la; 25 

cinema; 18 còmic; 41 coneixements i 24 infantils 

135 
- 

* Totes les visualitzacions estan comptabilitzades en data 22/02/2021 
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Conclusions 
 

Restriccions, incertesa, por...  la pandèmia de la COVID-19 ens ha portat a viure el pitjor any 

estadísticament parlant, des que va obrir la Biblioteca Can Manyer. Hem hagut de tancar 74 dies 

l’equipament durant la primera meitat de l’any, i la reobertura progressiva de serveis s’ha fet en 

un escenari ple de dubtes, sempre pendents de l’evolució del virus i de les taxes de contagi i, 

sobretot, amb moltes reticències i por per part dels usuaris i usuàries de tornar a fer ús de la 

biblioteca. 

Malgrat que les dades que es reflecteixen en aquest document no siguin el que esperàvem 

obtenir quan es va presentar el pla d’acció de 2020, cal dir que a l’inici de l’any l’equip va estar 

treballant en les línies estratègiques que s’havien plantejat, i així mateix ha seguit fent en els 

mesos posteriors a la reobertura en aquells aspectes en què ha sigut possible. Mostra d’això és 

que quasi tots els objectius operatius pel 2020 s’han assolit almenys parcialment. 

La situació sanitària ens ha portat a haver-nos d’adaptar a un nou escenari. Hem après a 

teletreballar i a relacionar-nos en línia entre nosaltres, hem buscat noves maneres d’apropar-

nos als usuaris i hem inventat noves activitats i accions per tal de mantenir viu l’esperit que ens 

caracteritza. També hem aprofitat el moment virtual que vivim per bolcar-nos amb accions 

formatives que ens donin eines per aprendre i millorar les habilitats necessàries per donar un 

bon servei a la ciutadania. Podem dir, doncs, que aquesta experiència personal i laboral ha 

demostrat que tenim capacitat d’adaptar-nos als canvis i ha reforçat el nostre equip.  

Acabem l’any 2020 amb unes dades poc favorables pel que fa a l’afluència d’usuaris, però sabem 

que aquestes dades són circumstancials i que, de ben segur, les capgirarem. Quan la gent ha 

necessitat la cultura per fer passar els llargs dies de confinament, la Biblioteca ha estat present 

oferint contingut i propostes. I tanquem l’exercici mantenint el ritme de préstec i promocionant 

la lectura i la cultura. Davant d’una crisi socio-econòmica inevitable, l’equip de la biblioteca 

treballarà amb tots els recursos disponibles per tal de seguir oferint un servei de qualitat i de 

referència a la vila de Vilassar de Dalt. 

Ha canviat la manera d’entendre i viure la biblioteca i la cultura, però tot i les dificultats amb 

què ens hem trobat durant tot l’any, la valoració és positiva i encarem el 2021 amb un horitzó 

més esperançador.  

 

 

 

 

L’equip de la biblioteca:  

Anna Bedoya Pellicé, Alba Céspedes Tor,  

Núria Martinez Amperi i Anna Maria Mas Abril. 
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Annexes 

 
Relació cronològica d’activitats i accions: 

 
DIA ACTIVITAT PARTICIPANTS A CÀRREC DE: 

GENER 

09 Tertúlia Club de Lectura adults - Tres hiverns a 

Londres de Flúvia Nicola 

22 Raquel Picolo 

11 Nou espai #fils de coneixement - Art 

14 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 9 Biblioteca-Alba 

14 Cessió d’espai a Àgora – Beethoven, geni i revolució Àgora, aula de 

formació permanent 

15 Visita Escola La Immaculada P5 27  Biblioteca 

18 Contes Menuts – Els músics de Bremen 33 Biblioteca-AnnaM 

21 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 9 Biblioteca-Alba 

24 Sortida al TNC Club Tea_Tre - La casa de las 

aranyes 

13 Biblioteca-Núria 

25 Sessió d’espai a Books Up – presentació associació Books Up 

27 Sessió d’espai a l’ANC ANC Vilassar 

28 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 9 Biblioteca-Alba 

28 Sessió d’espai a Àgora - els aiguamolls de l’Empordà, 40 anys 

d’una acampada històrica 

Àgora, aula de 

formació permanent 

29 Hora del conte Nadons - La lluna a la finestra 26 Sherezade Bardají 

30 Tertúlia Club Tea-Tre - Europa bull 2 Biblioteca-Núria 

31 Presentació del llibre - Maresme dibuixat 11 Montserrat Sanchiz 

 Exposició “Impressió” de Josep Maria Rosquillas 

FEBRER 

03 Presentació del llibre - 1001 curiositats del 

Romànica a Catalunya 

12 La Massa-Ferran 

Alexandri 

04 Nou espai #filsdeconeixement – Ciència 

04 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 7 Biblioteca-Alba 

05 Visita Escola La Immaculada P4 17 Biblioteca 

05 Laboratori d'escriptura creativa 10 Maria Sanplà 

06 Xerrada educació lliure - Acompanyar conflictes 

i posar límits 

19 Pere Juan (xarxa 

educació lliure) 

08 Converses en francès 6 Escola DaVinci 

08 Contes menuts – Una mica perdut 17 Biblioteca-Núria 

10 Espai origami 15 Biblioteca-AnnaM 

11 Aparador cultural Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, efemèride del 

projecte #parcsibiblios 

11 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 8 Biblioteca-Alba 

12 Visita INS Jaume Almera 4t ESO i Batxillerat 70 Biblioteca 

12 Laboratori d'escriptura creativa 11 Maria Sanplà 
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13 Tertúlia Club de lectura adults - Fugir era el 

més bell que teníem 

22 Raquel Picolo 

14 Hora del conte - Sota les onades 8 Mon Mas 

15 Converses en francès 7 Escola DaVinci 

18 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 8 Biblioteca-Alba 

19 Laboratori d'escriptura creativa 12 Maria Sanplà 

20 Cessió d'Espai Veïns de muntanya  

21 Xerrada - L'infern de la Divina Comèdia 44 Eduardo Mesalles 

22 Converses en francès 5 Escola DaVinci 

22 Petit Lab 8 Biblioteca-Alba 

25 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 8 Biblioteca-Alba 

27 Tertúlia Club Tea-Tre - Justícia 6 Biblioteca-Núria 

27 Cessió d’espai Xerrada Prevenció 

Drogodependència 

30 Ajuntament-

Regidoria Educació 

28 Sortida al TNC del Club Tea-Tre - Justícia 13 Biblioteca-Núria 

29 Contes menuts - El conillet que volia pa de 

pessic 

26 Biblioteca-Anna 

 Exposició de fotografies de muntanya de La Massa 

MARÇ 

 3r Concurs #vinstagramdoalella20 conjuntament amb les biblioteques participants al 

projecte Biblioteques amb DO Alella 

02 Aparador cultural Biblioteques amb DO 

03 Cessió d’espai Xerrada Seguretat Ajuntament-

Regidoria Seguretat 

03 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 7 Biblioteca-Alba 

04 Laboratori d'escriptura creativa 12 Maria Sanplà  

05 Nou espai #filsdeconeixements – Meteorologia 

06 Tertúlia amb tast de vins – A les dones ens 

agrada més suau? 

18 Activitat transversal 

projecte Biblioteques 

amb DO 

07 Converses en francès 6 Escola DaVinci 

09 Espai Origami 5  Biblioteca-AnnaM 

10 Club de lectura infantil Club dels Barba-Roja 8 Biblioteca-Alba 

11 Visita Escola La Immaculada 29 Biblioteca 

11 Laboratori d'escriptura creativa 6 Maria Sanplà 

Inici del confinament derivat de la crisi sanitària 

16 Acció #paraulaperduda a les xarxes socials al voltant del Dia Mundial de la Poesia 21 

de març 

21 Acció #DiaMundialdelaPoesia recitant poemes de Josep Carner, Joan Margarit, Joan 

Salvat Papasseit i Haikus a les xarxes socials 

23 Acció #pirimeresfrases a les xarxes socials sobre clàssics i obres molt conegudes 

25 Mostra documental virtual, Astèrix –en homenatge a Albert Uderzo 

27 Mostra documental virtual amb motiu del Dia Mundial del Teatre 

30 Acció #vinyetesdecomic a les xarxes socials sobre il·lustracions de còmics 

31 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

8 Biblioteca-Alba 

 Exposició “Entre vinyetes” 

ABRIL 

04 BiblioTrivial Online en directe Instagram 25 Biblioteca-Alba 
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06 Acció #lacançoquesona a les xarxes socials sobre lletres de cançons conegudes 

07 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

8 Biblioteca-Alba 

13 Acció #fotogramadepelicula a les xarxes socials sobre cinema 

14 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

6 Biblioteca-Alba 

16 Vídeo tutorial per fer una rosa de paper per Sant Jordi Biblioteca-AnnaM 

18 BiblioTrivial Online en directe Instagram 11 Biblioteca-Alba 

20 Espai Origami des de casa  10 Biblioteca-AnnaM 

20 Acció #personatgeclassiclij a les xarxes socials sobre literatura infantil 

21 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

6 Biblioteca-Alba 

21 Vídeo Sant Jordi i una dia de calçotada, es 

sorteja una bossa de tela de la biblioteca entre 

els qui participen continuant la història 

19 Biblioteca 

22 Recomanacions de llibres amb motiu del #DiaDeLaTerra efemèride del projecte 

#parcsibiblios 

23 Tertúlia Online Club de Lectura adults - 

Nosaltres en la nit 

16 Raquel Picolo 

27 Acció #queensapsdeVilassar a les xarxes socials al voltant de la Festa Major dels 

Sants Màrtirs 

28 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

5 Biblioteca-Alba 

MAIG 

01 Matí de contes en directe Youtube – Contes de 

la natura Festa Major 

15 Biblioteca-Núria 

01 Micro Obert en directe Instagram Festa Major 116 Biblioteca-Anna 

04 Acció #titolsencadenats a les xarxes socials sobre títols de novel·les 

05 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

5 Biblioteca-Alba 

08 ImproContes en directe Instagram 15 Biblioteca-Alba 

11 Espai Origami des de casa  3 Biblioteca-AnnaM 

12 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

5 Biblioteca-Alba 

12 Converses en anglès online  5 Jaume Roglan 

15 Converses en anglès online 5 Jaume Roglan 

15 Vídeo tutorial per fer un cigne de paper Biblioteca-AnnaM 

17 Recomanacions de lectures amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIFòbia 

18 Acció #petjadaamagada a les xarxes socials lligada amb el projecte #parcsibiblios 

19 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

5 Biblioteca-Alba 

19 Converses en anglès online 6 Jaume Roglan 

20 El Show dels disbarats en directe Instagram  40 Biblioteca-Anna 

21 ImproContes en directe Instagram 27 Biblioteca-Alba 

22 Converses en anglès online 6 Jaume Roglan 

24 Accions a les xarxes socials lligades amb el #diaeuropeudelsparcs i el projecte 

#parcsibiblios – Biblioquiz i Un cop d’ull al parc  

25 Obertura biblioteca en Fase 1 

25 Acció #fraseteatral a les xarxes socials sobre obres de teatre clàssiques 

26 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

3 Biblioteca-Alba 
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26 Converses en anglès online 5 Jaume Roglan 

29 Converses en anglès online 5 Jaume Roglan 

30 Matí de contes en directe Youtube – Contes de 

la natura 

10  Biblioteca-Núria 

JUNY 

02 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

3 Biblioteca-Alba 

09 Activitats a distància Club de lectura infantil 

Club dels BarbaRoja 

3 Biblioteca-Alba 

11 Noves restriccions Covid: Canvi a Fase 2 

11 Difusió de la Guia de Lectura d’estiu per a nens i nenes de 6 a 13 anys 

12 Vídeo tutorial per fer un cavall de paper – lligat amb el Club Origami 

13 Matí de contes en directe Youtube – Contes de 

la natura 

8  Biblioteca-Núria 

15 Espai Origami des de casa 2 Biblioteca-AnnaM 

18 Difusió de la Guia de Lectura d’estiu per a joves 

19 Contes per telèfon centenari Gianni Rodari 2 Biblioteca-Alba 

25 Noves restriccions Covid: Canvi a Fase 3 

25 Tertúlia Online Club de Lectura - Els dics 6 Raquel Picolo 

27 Bibliovlog a Youtube 

JULIOL 

03 Video tutorial com fer una papallona de paper  Biblioteca-AnnaM 

11 Bibliovlog a Youtube 

13 Lots d’estiu sorpresa per a nens i nenes de 3-6 

anys, 7-10 anys i 11-13 anys 

14  

15 Contes al parc per al casal 7Ciències 14 Biblioteca-Núria 

16 Noves restriccions Covid: Canvi a Fase de Represa 

16 Laboratori d'escriptura creativa 3 Maria Sanplà 

17 Hora del conte La Maleta 4 Silvia Serra 

21 Exposició documental amb motiu del Dia Mundial del Gos 

23 Hora del conte La Casa del Vent 18 Sherezade Bardaji 

25 Entrega de premis del Concurs Literari de S4ant 

Jordi amb la campanya #femquevagibé 

45 Biblioteca-Anna 

Del 27 de juliol al 16 d’agost tancat per vacances 

AGOST 

21 Hora del conte El Cargol Ferriol i l'herba de 

Poniol - Festa Major 

38 Ferran Campabadal 

24 Bibliolab familiar: Les simetries i els colors 15 Isabel Cahué 

26 Estrena de la xarxa social TikTok 

31 Exposició documental amb motiu del 150è naixement de Maria Montessori, efemèride 

#bibliosmaresme 

SETEMBRE 

04 Hora del conte El senyor Riu 6 Blai Senabre 

05 Bibliovlog a Youtube 

15 Xerrada sobre metal·lúrgia 7 Jaume Forns 

15 Activitat exposició dins del bosc 4 Biblioteca-Núria 

16 Tertúlia Club de lectura adults – La mà que 

prenia la meva 

14 Raquel Picolo 
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17 Xerrada educació lliure - Acompanyar la 

agressivitat 

4 Pere Juan (xarxa 

educació lliure) 

18 Hora del conte A l'aventuraaa 7 Clara Gavaldà 

24 Presentació temporada Club Tea-Tre 11 Biblioteca-Núria 

 Exposició “Dins del bosc” 

 Recomanacions a les socials: 3 infantils, 5 coneixements adult, 2 novel·les, 2 

pel·lícules i 2 #robaunpoema 

OCTUBRE 

02 Hora del conte Contes de gossera 7 Núria Clemares 

03 Bibliovlog a Youtube 

03 La Biblioteca porta del Parc: Contes per a 

experimentar amb plantes #setmanadelanatura 

24 Dario Martone i 

Marianna Trichini 

08 Tertúlia Club de lectura adults - Solitud 14 Raquel Picolo 

09 Sessió d’espai Club Atlètic Català Club Atlètic Català 

13 Aparador cultural dedicat a Maria Montessori, efemèride #bibliosmaresme 

13 Taller de narrativa infantil 7 Bea Cabezas-

Laboratori de lletres 

13 Converses en anglès online 4 Jaume Roglan 

15 Trobada escriptores del Maresme 24 Consell Comarcal del 

Maresme 

16 Sortida al TNC del Club Tea-Tre –Decamerón 6 Biblioteca-Núria 

16 Converses en anglès online 3 Jaume Roglan 

19 Gimcana Rodari - centenari Gianni Rodari 6 Biblioteca 

20 Taller de narrativa infantil 7 Bea Cabeza de 

Laboratori de Lletres 

20 Converses en anglès online 3 Jaume Roglan 

22 BiblioLab Creació d’històries amb Lego 14 Edukem-nos 

23 Contes per telèfon – centenari Gianni Rodari 1 Biblioteca-Alba 

23 Converses en anglès online 3 Jaume Roglan 

27 Converses en anglès online 3 Jaume Roglan 

29 Tertúlia Club Tea-Tre – Decamerón 6 Biblioteca-Núria 

30 Converses en anglès online 3 Jaume Roglan 

30 Noves restriccions Covid: només préstec amb cita prèvia 

 Recomanacions a les xarxes socials: 3 novel·les, 1 pel·lícula, 2 còmics, 6 infantils, 1 

coneixements adults, 1 novel·la juvenil i 2 #robaunpoema 

NOVEMBRE   

07 Bibliovlog a Youtube 

14 Quiz a Instagram amb motiu de la 25a Setmana de la Ciència 

17  Lots temàtics per a nens i nenes de 4 a 6 anys i 

de 8 a 10 anys 

9  

20 Vídeo de TikTok amb llibres infantils que tracten els drets dels infants amb motiu del 

Dia dels drets dels infants.  

24 Activitat Escola La Immaculada -BiblioLab Hotel d'insectes 

23 Aparador i exposició documental: Violència de gènere en el món del còmic en motiu 

del 25N 

23 Noves restriccions Covid: Represa de serveis excepte activitats presencials 

25 Vídeo de Tiktok amb llibres que tracten la violència de gènere amb motiu del 25N 

27 Vídeo tutorial per fer una grua de paper lligada amb el projecte #1origami1euro i 

l’AFA Francesc Macià 
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 Recomanacions a les xarxes socials; 3 novel·les, 1 novel·la juvenil, 3 coneixements 

adult, 2 sèries de TV, 1 infantil, 3 còmics i 2 #robaunpoema 

DESEMBRE 

05 Bibliovlog a Youtube 

10 Tertúlia Club lectura adults - Tardor 10 Raquel Picolo 

13 Contes de Nadal a Youtube – Fira de Sta Llúcia 71 Biblioteca-Núria 

15 BiblioLab Virtual a les xarxes socials – Fer una postal de Nadal 

PopUp 

Biblioteca-AnnaM 

17 Xerrada educació lliure - Pantalles i 

desenvolupament 

9 Pere Juan (xarxa 

educació lliure) 

21 Espectacle - La màgia del Nadal a Youtube 386  Maria Altès 

28 Taller d’il·lustració de Nadal en directe 

Instagram 

3 Mireia Pujol 

 Recomanacions a les xarxes socials: 2 novel·les, 5 coneixements adult, 1 còmic, 2 

infantil i 4 #robaunpoema 
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La Biblioteca en xifres: 

 

 


