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1. La Biblioteca en xifres 2019

Introducció
Aquest document pretén recollir les dades més significatives de l'any 2019 de la
Biblioteca Can Manyer. La redacció d'aquesta memòria ha comportat una feina prèvia
d'anàlisi de les estadístiques i resultats que recull tant la Gerència de Serveis i
Biblioteques com la mateixa Biblioteca.
L'objectiu és donar a conèixer quines han estat les accions que s'han realitzat durant
tot l'any per tal d'oferir el millor servei possible als usuaris de la Biblioteca Can Manyer.

1.- La Biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt
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 9.013 habitants1.

MISSIÓ
La Biblioteca Pública Can Manyer de Vilassar de Dalt és un servei públic i gratuït, obert
a tothom, amb especial atenció als seus habitants. Facilita l’accés a la informació, la
formació i el lleure i contribueix a dinamitzar el municipi utilitzant tots els recursos al
seu abast, en un espai de convivència i d’integració.

VISIÓ
La Biblioteca Can Manyer pretén ser:
 Un centre cultural, per tal de convertir-se en un espai d’intercanvi on els serveis
es comparteixin amb altres activitats culturals complementàries, col·laborant amb
les entitats i associacions per optimitzar els recursos.
 Un centre local d’educació i aprenentatge, ja que la necessitat d’una formació
contínua i l’augment de l’atur fan que les biblioteques siguin un suport per a
l’educació i la formació permanent i paral·lela.
 Un centre d’informació local i general facilitador de tota mena d’informació als
usuaris, inclosa la informació del municipi.

HERMES. Informació Estadística local, Vilassar de Dalt [en línia].
http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp [consulta: 15 de gener de 2020]
1
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 Un centre de trobada i espai d’integració social, ja que les biblioteques tenen les
condicions idònies per acollir i integrar els diferents grups socials i treballar per
evitar la fractura social

VALORS


Qualitat en els serveis, processos i activitats



Proximitat amb les persones i les entitats per a crear vincles productius



Transversalitat en l’execució de les nostres accions



Transparència envers la ciutadania



Flexibilitat per adaptar-se als canvis i necessitats canviants de la població

HORARI
Horari d’hivern: 34,5 hores d’obertura setmanals
Tardes: De Dilluns a Divendres de 16:00 a 20:30h
Matins: Dimecres, Divendres i Dissabte de 09:30 a 13:30h

Horari d’estiu: 29h d’obertura setmanals
Tardes: De Dilluns a Divendres de 15:30 a 20:30h
Matins: Dimecres de 09:30 a 13:30h
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2.- Objectius i principals línies de treball
El Pla d’acció de l’any 2019 establia quatre línies estratègiques. Durant tot l’any s’ha
treballat per tal de complir els objectius marcats. A continuació es mostra les línies
estratègiques marcades i el grau d’assoliment dels objectius plantejats per l’any 2019.

Oferir un servei bibliotecari de qualitat
dirigit a tots els agents del municipi
Planificar i realitzar
col·laboracions durant tot
l’any amb entitats, Assolit
associacions i empreses de
l’entorn.

Mantenir l’oferta cultural
mitjançant projectes de
programació estable a la
Biblioteca

Obrir la Biblioteca a l’exterior
Oferir una biblioteca inclusiva
per a col·lectius desfavorits

Assolit

Assolit
Assolit
parcialment

Potenciar el fons de la Biblioteca amb
estratègies que afavoreixin el seu ús
Millorar la qualitat del fons
bibliogràfic

Exposar, potenciar i
promocionar el fons de la
biblioteca

Crear estratègies de feedback
amb els usuaris virtuals

Assolit
parcialment

Assolit

Assolit
parcialment

Accions realitzades
Col·laboracions amb entitats i associacions com els
contes a la gatera, els contes menuts a la Fira de
Santa Llúcia o el concurs d’aparadors de Festa
Major que anava relacionat amb la poesia de Joan
Brossa.
Activitats
relacionades
amb
els
projectes
Biblioteques amb DO, Parcs i Biblioteques,
Naturalment! i Llegir el Teatre.
Activitats estables com l’hora del conte, contes
menuts, club de lectura infantil, clubs de lectura
per a adults, converses d’idiomes, presentacions
de llibres, exposicions, Superlectors, etc.
Nous projectes com els laboratoris de gestió
emocional, el Laboratori d’escriptura o el
CodeClub.
Contes a la gatera, contes menuts al parc de can
Rafart, al festival Menuts, a la Fira de Santa Llúcia
i hores del conte en Festa Major.
Projecte Biblioteca i Casal de Dia i l’activitat “Llibre
de Vivències” conjuntament amb l’escola La
Immaculada.
No es va arribar a editar el llibre de vivències.

Accions realitzades
Compres continuades i esporga de documents.
S’ha començat a redactar la Política de
Desenvolupament de la Col·lecció (PDC).
Manca realitzar esporga a bona part del fons,
comprar documents per tal de tenir un equilibri de
matèries i acabar la PDC.
Accions que potencien la descoberta de la col·lecció
com el racó àlbum il·lustrat.
Reorganitzar els dvd’s per gènere.
Localitzar el manga en un espai concret del còmic.
Aparadors culturals i exposicions temàtiques.
#robaunpoema i #bookfacefriday.
Potenciar Instagram.
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No s’han fet videorecomanacions amb els
participants del club de lectura infantil a causa del
canvi temporal de conductora.
Es van deixar de fer recomanacions al #instastories
d’Instagram per manca de temps.

Treballar el foment de la lectura en les
diferents franges d’edat
Crear i fomentar els hàbits de
lectura en el públic infantil i
juvenil.

Col·laborar amb els centres
educatius del municipi.

Assolit
parcialment

Assolit

Situar la biblioteca com a lloc de
creació i experimentació tecnològica,
científica i artística seguint el model
BiblioLab
Apropar els coneixements
tecnològics i científics al Assolit
públic infantil i juvenil.
Incentivar la creativitat, la
innovació i el treball en grup
en totes les franges d’edat.

Assolit
parcialment

Accions realitzades
Club de lectura infantil “Club dels Barba Roja”.
SuperLectors durant l’estiu.
Espai Racó Jove on exposar i promocionar lectures.
El club de lectura infantil no es va fer l’últim
trimestre de l’any per tema de personal.
Visites escolars i préstecs de lots.
Activitat
“Paraules
al
vent”
organitzada
conjuntament amb l’INS Jaume Almera i el servei
de joventut.
Activitat “Bibliopati” a l’INS Jaume Almera.
Col·laborar amb el Servei Comunitari de l’INS
Jaume Almera.

Accions realitzades
Activitat de programació infantil: Codeclub.
Tallers d’escriptura per a adults.
Laboratoris de lectura familiars.
Tallers familiars de gestió emocional.
Manca realitzar tallers d’escriptura per a infants i
joves.

3.- Recursos
3.1. Recursos Humans
L’equip humà de la Biblioteca Can Manyer està format per 1 bibliotecària / directora, 3
tècniques auxiliars* i 0,25 subaltern**. Se situa dins els Estàndards que marca el Mapa
de Lectura Pública de Catalunya en matèria de personal:
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Categoria
Bibliotecari2
Tècnic Auxiliar Biblioteca
Subaltern

Nombre
1
3
0-1

*Actualment 1 de les places de tècnic auxiliar de biblioteca es cobreix amb dues
persones, 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 part de la seva jornada laboral realitzant tasques a la biblioteca.

3.2. Accions formatives del personal
Alba Céspedes Tor
JORNADA
Data
Lloc
Continguts

Noves narratives il·lustrades: el camí entre l’àlbum i els llibres
il·lustrats de no-ficció
23 de febrer, de 9:30 a 14:00
Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Montcada i Reixac
Anàlisi i reflexions sobre els llibres de coneixements i les noves tendències en l'àlbum.

Hores

4,5h

CURS

L’acompanyament lector en la primera infància

Data
Lloc
Continguts

Hores

28 d'octubre, 4, 11 i 15 de novembre, de 9:30 a 13:30
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
- Donar a conèixer la gran producció actual de literatura per a primera
infància i criteris per a la tria
- Descobrir les diferents formes de llegir que tenen els nens abans de llegir
paraules
- Apropar formes d’introduir els llibres i experiències de mediació
- Analitzar el paper de l’adult en la descoberta de la literatura
16h

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
2
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Núria Martínez Amperi
CURS
Data
Lloc
Continguts

Hores

CURS
Data
Lloc
Continguts
Hores

Formació sobre tres obres de teatre del projecte LLEGIR EL TEATRE
al TNC
16 de març, 28 de setembre i 14 de desembre
TNC de Barcelona
Informació i documentació al voltant de les obres programades dins el
Projecte Llegir el Teatre de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya
per les conductores dels Clubs, proporcionada per les autores, directores de
les obres.
15h

Literatura juvenil per a bibliotecaris
18 i 25 de març
Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya. Barcelona
Teoria i pràctica al voltant del tractament de la literatura juvenil a les
biblioteques, recomanacions i prescripcions.
4h

Anna Maria Mas Abril
CURS
Data
Lloc
Continguts

Hores

JORNADA
Data
Lloc
Continguts

Hores

Planificació i organització personal del treball
22 i 29 de març i 11 d’abril de 2019
Vilassar de Mar. Escola Municipal d’Adults “Els Ametllers”
Eficàcia organitzativa i gestió del treball. El temps com a recurs escàs i
administrable. Organitzar i prioritzar tasques.
15 h

8a jornada de Biblioteca Pública i cohesió Social
8 d’abril de 2019
Barcelona. Biblioteca Jaume Fuster
La participació dels joves a les biblioteques. Experiències d’Alemanya,
França, Suècia i Catalunya.
8,5 h

-8-

CURS

Prescripció Científica des de la Biblioteca Pública

Data

20 i 27 de setembre i 4 d’octubre de 2019

Lloc

Barcelona. Museu d’Història de Catalunya

Continguts

Hores

Eines i recursos per difondre les col·leccions de la biblioteca, per programar
activitats de difusió científica i estar al dia en la selecció i compra.
12 h

Natàlia Espelta Morral
CURS
Data
Lloc
Continguts

Hores

La prescripció lectora en la biblioteca pública: la novel·la
08/15 i 22 de novembre de 2019
Gerència de Serveis de Biblioteca, Barcelona
L’evolució de la lectura a través dels temps. Perfils de lectors. Món editorial.
Crítica literària. Com estar al dia de les novetats. Els corrents literaris. La
novel·la. Les activitats de promoció: clubs de lectura, etc.
12h

Anna Bedoya Pellicé
CURS
Data
Lloc
Continguts
Hores

El moviment Maker: com la biblioteca pot donar resposta a la
filosofia DIY a través dels makerspaces.
16 i 30 d’abril i 21 de maig
Museu d’història de Catalunya. Barcelona
Conèixer la filosofia de “fes-ho tu mateix” Do it yourself (DIY), aplicada a
les noves tecnologies: a través de la innovació i del coneixement obert,
cada individu o cada organització pot realitzar els seus productes.
12h
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3.3. Edifici-Equipament
Durant l’any 2019 no s’han tornat a produir les incidències amb el sistema de
climatització i només s’ha patit algun incident aïllat pel que fa a la filtració d’aigua.
Cal destacar que hem patit alguns actes vandàlics motiu pel qual s’han hagut de canviar
alguns vidres trencats fins a tres ocasions.

Dades d’interès
Superfície útil
Nombre de punts de lectura

1649 m2
122

Nombre d’ordinadors d’ús públic

19

Dies de servei durant l’any 2019

258

Hores de servei durant l’any 2019

1478

Hores com a sala d’estudi durant l’any 2019

44

3.4. Recursos Econòmics
La Biblioteca està cogestionada per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Diputació de
Barcelona.
L’Ajuntament es fa càrrec de les despeses que es generen de l’edifici, personal, material,
fons i activitats de la Biblioteca.

Personal

Valoració
2018
2019
138.494,90 €
162.001,19 €

Subministres

30.000,00 €

26.757,34 €

Manteniment edifici

11.420,00 €

9.238,65 €

Activitats

4.000,00 €

5.000,00 €

Material específic biblioteca

2.500,00 €

2.500,00 €

Premsa i publicitat

1.600,00 €

1.600,00 €

Adquisició llibres

2.000,00 €

2.000,00 €

TOTAL

190.014,90 €

209.097,18 €

La millora més significativa ha estat l'increment de 1.000 € a la partida destinada a
Activitats. Això ha permès oferir més varietat d'activitats com el curs d'escriptura o
contes per a adults.
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La Gerència de Serveis de Biblioteques ha fet, a través del Departament de Gestió de
la Col·lecció, les següents aportacions durant el 2019.

Valoració
2018

2019

Llibres compra lot

8.176,79 €

7.077,25 €

Audiovisuals compra lots

2.296,07 €

2.435,86€

Llibres S.A.B

6.000,00 €

6.000 €

Subscripcions diaris i revistes

4.191,00 €

4268,00 €

Compra directa

600,00 €

600 €

TOTAL

21.263,86 €

20.381,11 €

3.5. Fons Documental
Evolució del fons documental

Any

2016

2017

2018

2019

Fons total

23.566

25.714

27.315

27.384

9,11 %

6,23%

0,25%

Increment

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 habitants.
Per tant, a Vilassar de Dalt, el nombre òptim són 22.500 documents.
Un cop arribat al nivell òptim de documents el creixement ha de ser zero, equilibrant
l’entrada de documents nous amb l’esporga de documents antics i/o desfasats.
Com es pot veure en l’evolució del fons documental, del 2018 al 2019 hem reduït
l’excessiu increment de fons total i el creixement ha estat pràcticament zero. Això és
degut a l’esporga que s’ha realitzat durant tot l’any de novel·la, còmic infantil, petits
lectors, racó de famílies i coneixements infantil.
Els criteris que s’han seguit per a realitzar l’esporga han estat l’antiguitat, l’estat físic
del document, contingut desfasat i mantenir equilibri de matèries.
La Biblioteca disposa de 80 títols diferents de publicacions periòdiques, entre diaris i
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.
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Millores realitzades pel que fa a la qualitat i distribució del fons:
Audiovisuals: S’ha acabat de col·locar els pictos dels gèneres cinematogràfics a les
pel·lícules, amb la intenció de fer més fàcil la cerca i tria de pel·lícules als usuaris.
Infantil: S’ha creat l’espai “Recull de Contes” on ubicar els diferents llibres que contenen
reculls de contes, amb un picto concret i amb l’icode 449 a Sierra. Per petició expressa
de la Gerència de Serveis de Biblioteques, es va canviar el nom del fons especial “Racó
de mares i pares” per “Famílies”.
Còmic: S’ha creat un espai destinat al còmic manga i japonès on també es troben les
pel·lícules de gènere anime.
Adult: S’ha creat un espai Punt d’Informació Turística a la prestatgeria de Col·lecció
Local.
Estratègies realitzades de promoció del fons:
Per fomentar el préstec de novel·la, a l'estiu vam fer la proposta de "Novel·les a la
deriva" als usuaris, que consistia a triar una novel·la només per la lectura de la
primera pàgina.
L’espai “racó àlbum” ha acostat l’àlbum il·lustrat a infants i famílies. Cada mes de
l’any s’ha dedicat a una temàtica concreta.
Al primer pis s’ha creat un espai destinat a recomanar llibres de novel·la i
coneixements al públic jove.
Les xarxes socials són una bona eina per a promocionar el nostre fons. Ja fa temps que
el personal de la biblioteca elabora recomanacions de diferents documents que es
publiquen a Facebook, Twitter i Instagram. Durant tot l’any s’han elaborat un total de
49 recomanacions: 9 de novel·la; 8 de cinema, 6 de còmic, 10 de coneixements i 16
recomanacions infantils, tant de coneixements com d’imaginació.
A més, durant l’any s’ha continuat tancant la biblioteca amb música. En concret s’han
seleccionat 25 artistes diferents.

4. Serveis i Programes
La Biblioteca ha tingut 38.733 visites durant l’any, el que equival a 150 usuaris per dia
de servei. Aquestes dades milloren les de l’any anterior i superen la mitjana per mòdul
L2 que és de 126 usuaris per dia de servei.
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Durant aquest 2019 s’ha treballat per a continuar oferint una programació variada i
àmplia; com es pot veure a la taula, hem mantingut el nombre de sessions d’activitats
i d’assistents.
L’ús del servei d’Internet i de Wifi segueix el canvi propi de la societat, i han augmentat
els usuaris que fan ús del servei de Wi-Fi.
L'evolució dels serveis oferts per la Biblioteca és la següent:
2018

2019

Visites presencials

35.507

38.733

Visites per dia de servei

135

150

Préstecs

18.385

17.864

Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats)

6.063

5.846

Ús del servei d'Internet i Ofimàtica (usuaris diaris
acumulats)
Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats)

2.642

2.763

4.600

5.351

Activitats (sessions)

177

178

Assistents a activitats

2.693

2.801

Visites escolars (sessions)

26

24

Alumnes assistents a visites escolars

786

482

Concursos

3

3

Exposicions

9

10

En període d'exàmens, del 26 de maig al 6 de juny, s'ha ofert l'aula d'estudi de dilluns
a dijous un total de 44 hores. L'han utilitzat 125 usuaris, 92 a la nit i 33 durant el matí.
Tot i no ser una opció que gaudeixen molts usuaris, sí que és molt valorada i fa servei
als joves del municipi. Les hores d'aula d'estudi es fan a càrrec d'un subaltern als matins
i del personal de la biblioteca a les nits, mitjançant un torn rotatiu.

4.1 Préstec
El nombre de préstecs realitzats durant l’any 2019 ha estat de 17.864 (comptant
renovacions), amb un total de 7.213 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.
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L’evolució dels préstecs per dia de servei és la següent:
Préstecs per dia de servei

2016

2017

2018

2019

Can Manyer

73

81

70

69

Mitjana per mòdul

130

83

81

79

Usos del servei de préstec

25

26

23

23

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 a augmentar aquesta dada l'any vinent.

4.2 Formació i suport
El personal de la Biblioteca assessora sobre l’ús i el funcionament de la Biblioteca a
través de visites programades d’escoles i/o entitats i en l’atenció personalitzada.
Els centres educatius reben una proposta de programes i serveis que la biblioteca els hi
ofereix. D’entre les activitats que poden sol·licitar trobem: visites escolars de
descoberta de la biblioteca, narració d’un conte, laboratori de lectura, recomanacions
de lectures, etc. Durant l’any 2019 un total de 482 alumnes han vingut a la biblioteca
amb les visites escolars.

4.3 Activitats
S’ha continuat la participació 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 estable d’activitats destinades a
tots els públics. Tot i això encara ens manca oferir una oferta d’activitats més atractiva
per al públic adolescent i jove.
Com a novetat cal destacar el taller d’escriptura per a adults i el taller de programació
CodeClub, tots dos amb molt bona acceptació.
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Activitats per a públic infantil i familiar:
HORA DEL CONTE
Descripció
Destinataris

Activitat de teatralització i narració oral a càrrec de professionals
contractats.
Famílies i infants a partir de 4 anys. / Famílies amb nadons

Espai

Sala polivalent de la biblioteca.

Sessions

10 (1 de nadons i 2 en anglès)

Assistents

176

CONTES MENUTS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Activitat de narració de contes a càrrec del personal de la biblioteca.
Famílies i infants de 2 a 5 anys
Sala infantil de la biblioteca, Festival de la petita infància, Parc de Can
Rafart, Fira de Santa Llúcia.
16
368

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Club de lectura Barba-Roja, amb trobades setmanals durant el curs escolar.
Es treballa la lectura compartida, la tertúlia i les videorecomanacions. A
càrrec de l’Alba Céspedes, personal de la biblioteca.
Infants de 8 a 10 anys
Sala polivalent de la biblioteca
20
9

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Diferents activitats i tallers per a famílies i infants com: Tallers de treballs
manuals, biodanza en família, lectura a la gatera, etc.
Infants a partir de 6 anys
Sala polivalent de la biblioteca
19
248
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LABORATORIS/ BIBLIOLABS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Bibliolab de gestió emocional, laboratori el rebost del cau, Bibliolab Slime,
Bibliolab Mira com sona!
Infants a partir de 6 anys
Sala polivalent de la biblioteca
7
104

CODECLUB
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Taller d’iniciació a la programació d’ordinadors.
Infants a partir de 9 a 12 anys.
Espai de suport informàtic de la biblioteca.
10
8

VISITES ESCOLARS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Els centres educatius de Vilassar de Dalt realitzen visites escolars a la
biblioteca per veure el funcionament d’aquesta i/o realitzar alguna activitat
relacionada amb els contes.
Des de preescolar fins a batxillerat
Biblioteca
24
482

SUPERNIT A LES BIBLIOTEQUES
Descripció

Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Activitat organitzada per les Biblioteques Públiques de Catalunya i el Club
Súper 3 (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). Abans es va fer un
taller per fer les orelles èlfiques que es necessitaven per a l’activitat.
Famílies i infants a partir de 4 anys
Sala polivalent de la biblioteca
2 (taller i supernit)
19 + 50
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Activitats per a públic juvenil
ACTIVITATS DINAMITZACIÓ LECTORA JOVES
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Terror Sensorial: Lectura de fragments de novel·la terrorífica per a joves.
Joves de 12 a 16 anys.
Sala polivalent de la biblioteca.
1
30

SETMANA LITERÀRIA
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

BiblioPati a l’INS Jaume Almera.
Paraules al vent: lectura de poemes a plaça el dia de Sant Jordi.
Adolescents i joves de 12 a 18 anys
Pati de l’INS Jaume Almera i Plaça de la Vila
2
13 Bibliopati + 35 Paraules al vent

Activitats per a públic adult
CLUB DE LECTURA
Descripció
Destinataris
Espai

Trobades mensuals per fer la tertúlia d’una lectura comuna, a càrrec de
Raquel Pícolo. El club de lectura ha organitzat dues trobades obertes a
tothom amb Mònica Batet i Maria Barbal.
Adults
Sala polivalent de la biblioteca

Sessions

10

Participants

26

CLUB DE LECTURA “TEA-TRE”
Descripció
Destinataris

Trobades mensuals per fer la tertúlia de les lectures proposades del
projecte Llegir el Teatre, a càrrec de la Núria Martínez, personal de la
biblioteca. També es realitzen sortides al TNC per a veure les obres.
Adults
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Espai
Sessions
Participants

Sala polivalent de la biblioteca
9 tertúlies i 7 sortides al TNC
14

CURS D’ESCRIPTURA
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Curs d’escriptura a càrrec de Maria Sanplà
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
3
10

PRESENTACIONS DE LLIBRES, CONFERÈNCIES I XERRADES
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Presentacions de llibres amb presència o no de l’autor, conferències,
presentació de la guia de recursos del Maresme, etc.
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
29
575

TEATRE I CONTES PER A ADULTS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Assistents

Contes per a adults emmarcats dins del Festival Multipolar del Maresme
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
6
73

CONVERSES EN ANGLÈS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Grup de conversa en anglès
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
12
9
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CONVERSES EN FRANCÈS
Descripció
Destinataris
Espai
Sessions
Participants

Grup de conversa en francès
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
6
12

EXPOSICIONS
Descripció
Destinataris
Espai
Nombre

Diferents exposicions de diverses temàtiques i formats.
Adults / Infants
Diversos espais de la biblioteca.
11

5è ANIVERSARI BIBLIOTECA
Descripció
Destinataris
Espai
Assistents

El 13 de desembre la biblioteca es va celebrar el 5è aniversari amb un
espectacle per a adults i es van repartir bosses de la biblioteca als
assistents.
Adults
Sala polivalent de la biblioteca
24

Concursos
CONCURS DE SUPERLECTORS NATURALISTES
Descripció

Destinataris

Concurs de lectura durant l’estiu, els participants han de llegir un total de
6 llibres durant tot l’estiu per completar el seu passaport de lectura.
Durant el transcurs del concurs hem anat descobrint quins arbres podem
trobar al Parc de la Serralada Litoral. Activitat inclosa dins del projecte
Parcs i Biblioteques... naturalment!
Activitat creada en col·laboració amb en Toni Marí, responsable del Centre
de Documentació del Parc de la Serralada Litoral
Infants de 6 a 12 anys

Participants

15
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CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
Descripció
Destinataris

Participants

Assistents

Concurs literari de poesia i prosa on poden participar petits i grans. Aquesta
ha estat la XXXV edició.
A partir de 6 anys en diferents categories:
Grup A: de 6 a 8 anys.
Grup B: de 9 a 11 anys.
Grup C: de 12 a 14 anys.
Grup D: de 15 a 18 anys.
Grup E: de 19 en endavant.
Categoria A: 14 Poesia / 3 Prosa
Categoria B: 11 Poesia / 10 Prosa
Categoria C: 0 Poesia / 2 Prosa
Categoria D: 0 Poesia / 0 Prosa
Categoria E: 4 Poesia / 3 Prosa
Categoria RELATS BREUS DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS: 5 Prosa
Total: 52 Participants
88 al lliurament de premis

4.4 Eines 2.0
La Biblioteca disposa de Twitter, Facebook i Instagram, xarxes socials des d'on es
difonen les activitats, s'informa sobre novetats, es fan recomanacions i es mostra el dia
a dia de la biblioteca. En finalitzar l'any 2019, a Facebook teníem 814 seguidors, a
Twitter 907 i a Instagram 990.
Aquest any s’ha prioritzat Instagram com a eina de comunicació més directa amb els
nostres usuaris, a través de publicacions i InstaStories que mostren el nostre dia a dia
i l’agenda d’activitats.
Continuem publicant a Facebook i a Twitter donat que tenim força seguidors i encara
segueix sent bona eina per a difondre la nostra BiblioAgenda i per poder fer ressò
d’altres activitats o informació d’interès al municipi o a biblioteques de la comarca.

Evolució dels seguidors de les xarxes socials:
Nombre de seguidors al finalitzar l’any

2016

2017

2018

2019

Facebook

433

602

684

814

Twitter

560

731

817

907

Instagram

-

206

728

990
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5. Difusió de la biblioteca
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.
 Biblioteca Virtual: des de la Biblioteca s'inclouen les activitats a l'agenda.
 Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Issuu.
 Cartelleria 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 DinA5.
 Butlletí: Des de setembre s’envien els Butlletins mensuals de la biblioteca a través
de l’eina que facilita la Diputació.

6. Conclusions
En una societat canviant i amb unes tendències a la baixa pel que fa a estadístiques
d’ús de biblioteques, l’increment de 3226 visites a l’any, la poca davallada del préstec i
el fet de mantenir el nombre d’usuaris en les activitats ens demostren que la biblioteca
és un fort referent cultural al municipi i que cada vegada més, més persones visiten les
nostres instal·lacions.
Gràcies a l’increment del pressupost per a contractar activitats de promoció de la lectura
i la cultura, hem pogut oferir més varietat d’activitats i acostar-nos a públics diferents.
Tot i això, el pressupost de la biblioteca encara s’allunya del desitjable i no podem
satisfer gran part de les necessitats i demandes dels nostres usuaris.
L’any 2019 ha estat un any amb alts i baixos pel que fa al personal, i tot i que hem
hagut de variar la nostra oferta d’activitats i fer certes reestructuracions internes,
creiem que el resultat final ha estat l’esperat. Hem assolit pràcticament tots els objectius
plantejats al pla d’acció del 2019 i això ha estat gràcies sobretot a la voluntat de créixer
i tirar endavant malgrat els entrebancs.

Mirem cap al 2020 amb il·lusió i ganes de continuar oferint el millor de nosaltres

L’equip de la biblioteca:
Anna Bedoya Pellicé, Alba Céspedes Tor, Natàlia Espelta Morral,
Núria Martinez Amperi i Anna Maria Mas Abril.
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8. Annex
1. La Biblioteca en xifres 2019
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