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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 La present memòria  

Aquest document recull les dades més significatives de la Biblioteca Can 
Coromines de Sant Pol de Mar, generades durant l’any 2015. Presenta les dades 
de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres de 
resultats, i extreu les conclusions que se’n deriven, per tal d’esdevenir una eina 
imprescindible per a planificar el futur de l’equipament.  

Can Coromines és un equipament municipal cultural que va ser inaugurat el 

diumenge 22 de març de 2015, obrint portes i posant en funcionament els nous 

serveis el mateix dilluns 23 de març.  

Amb la inauguració dels nous espais i serveis, Can Coromines és un equipament 
de titularitat municipal que s’incorpora  a la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Província de Barcelona i s’integra al Sistema de Lectura Pública de   Catalunya 

(SLPC).  

El Pla d’acció 2015 que es va desenvolupar per a la posada en marxa de la biblioteca incidia en fer que Can 

Corominés esdevingués un espai privilegiat de lectura pública al municipi. Les línies d’actuació que es van 

perfilar tenien l’objectiu de fer de la biblioteca un equipament imprescindible en el marc cultural de Sant 

Pol.   

Com que anteriorment Sant Pol no tenia una biblioteca integrada a la Xarxa de Biblioteques de la província 

de Barcelona, no podem establir en aquesta memòria dades comparatives, per tant ens basarem en el grau 

d’assoliment d’èxit dels objectius i accions proposats en el Pla d’acció 2015, presentat en el moment 

d’aconseguir la plaça de direcció.  

La construcció i la presentació de la present memòria 2015 de la biblioteca ha seguit les pautes marcades per 

la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona1, i esdevé una eina de treball per a Can 

Coromines: hi expliquem allò que fa la biblioteca, per què ho fem i com ho fem, amb la voluntat de seguir el 

cicle de millora qualitativa contínua.  Volem que sigui un element indispensable per donar a conèixer 

l’evolució del nostre servei bibliotecari a Sant Pol.  

 

1.2 La biblioteca Can Coromines 

Can Coromines manté la ubicació a l’habitatge d’estiueig de la família del lingüista Joan Coromines, que, 

alhora, és la seu de la Fundació Pere Coromines (Fundació que treballa per a la  preservació, divulgació i 

continuació de la feina de Joan i Pere Coromines, així com la vetlla i la salvaguarda dels seus llegats 

intel·lectuals). Tots dos equipaments comparteixen edifici.  

De les obres d'adequació dels espais que es van fer al 2015, n’ha resultat una biblioteca amb una situació 

privilegiada al centre del municipi, a la vora de la mar, amb unes sales acollidores, però més petites del que 

correspondria. 

                                                           

1 Pautes per a l’elaboració de la memòria de gestió anual (biblioteques). Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. [En línia: ] 
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Amb una superfície útil de 275m², la Biblioteca s'organitza en tres plantes. 
A la planta baixa hi trobem l'àrea infantil amb accés directe al pati de 
52m². A la planta primera es desenvolupa la resta d'espais amb el fons 
general, diaris i revistes i música i imatge. Finalment, a la planta segona, hi 
trobem l'espai de treball intern. 

 L’horari d’obertura de la biblioteca és de 33 hores setmanals, distribuïdes 
durant els matins de dijous i dissabtes de 10 a 14 h, i les tardes de dilluns a 
divendres de 15:30 a 20:30 h.  

 La biblioteca és un equipament esperat per la ciutadania i ha d’aprofitar aquest aspecte per a posicionar-se 
com a equipament referent en l’àmbit cultural i social dels santpolencs. Mitjançant els recursos compartits 
en xarxa i els generats per la seva pròpia realitat, Can Coromines vol vertebrar un servei de qualitat, dinàmic, 
promotor de la cultura, pròxim, accessible i amb la mateixa essència i missió que la resta de biblioteques de 
la Xarxa .  

 

Antecedents de la biblioteca 

La posada en marxa del nou equipament bibliotecari de Can Coromines té un antecedent de servei 

bibliotecari al municipi.  

Sant Pol de Mar comptava des de l’any 2000 aproximadament amb una petita biblioteca, la  Biblioteca Sant 

Pau, situada al primer pis de l’estació de la RENFE, ocupant una superfície de 100 m2 aproximadament.  El 

mal estat del local (servei mal ubicat, amb dificultats d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda…) 

va fer que  l’Ajuntament busqués  un altre espai, ubicant-la a la Fundació Coromines.  

Al novembre de 2012 la Biblioteca Sant Pau es va traslladar a l’edifici actual, seu de la Fundació Coromines, 

com a Biblioteca Municipal de Sant Pol. Ocupava diferents espais, amb un horari de 17 a 20 hores de dilluns 

a divendres i oferia de serveis d’informació,  consulta i préstec de documents. Disposava de diversos punts 

de consulta d’internet i wi-fi, i programa activitats de foment de la lectura per a adults i nens. Una tècnica 

auxiliar de biblioteca s’encarregava de la seva gestió.  

 

Des del 20 de juny del 2014 la Biblioteca Municipal 

roman tancada per remodelació i adequació per tal 

d’integrar-la la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

província de Barcelona, obrint de nou les portes el 23 de 

març de 2015.  
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1.3. Àmbit d’actuació: el municipi de Sant Pol i àrea d’influència   

El terme municipal de Sant Pol de Mar, amb 
una superfície de 7,51 Km², es troba a la costa 
del Maresme, entre els termes municipals de 
Canet de Mar i de Calella, a la vall baixa i 
desembocadura de la riera de Vallalta. 

 

El nucli principal, el centre de la vila, aglutina l’eix principal de població. Al municipi han proliferat nuclis 

disseminats de població formats per les urbanitzacions residencials.  

Actualment, Sant Pol de Mar és un municipi molt turístic de la costa del Maresme, dada a tenir en compte 

per al funcionament de la biblioteca.  

Can Coromines es troba emplaçada en un lloc estratègic, a escassos metros de la Plaça de la Vila i de 

l’Ajuntament de Sant Pol, en un carrer transitat i a prop de fàcil aparcament i gratuït (Parc del Litoral). 

Aquests factors influeixen definitivament en el nombre de visites que rep diàriament la biblioteca.  

 

 

FITXA DE LA BIBLIOTECA   

Inauguració 22/03/2015 

Superfície útil  314 m2 

Superfície ús bibliotecari 275 m2 

Espais: distribució en tres plantes Planta baixa: sala infantil i pati. Planta 1a: coneixements adults, ficció, 

revistes, música i imatge. Accés a Internet i +. Planta 2a: serveis tècnics 

Taulells 2 

Ml de prestatgeria 259 

Ml prestatgeria a magatzem 44 

Punts de lectura amb taula 73 

Punts de lectura sense taula 9 

Punts d’autoescolta i visionatge 3 

Ordinadors de consulta 2 

Ordinadors de treball intern 3 

Ordinadors amb servei d’Internet 

i + 

5 

Servei Wi-fi Sí 

Impressores 2 

Escàners 1 
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Característiques històriques i econòmiques del municipi 

De la història i característiques del municipi, cal destacar especialment la que conforma la principal 

particularitat del poble de Sant Pol: des de principis del segle XX va anar adquirint renom i es consolidà com 

a vila d’estiueig de les famílies de Barcelona i rodalies, particularitat que manté fins l’actualitat, i té un miler 

aproximat de segones residències ubicades a fora del centre urbà. EL turisme familiar que viu la vila durant 

els mesos d’estiu també causa un augment important  de la població durant aquesta època, que marca la 

vida de la biblioteca.  

Compta actualment amb 5.012 habitants 2,  si bé presenta la problemàtica d’una població estacional: en 

realitat la població censada equival a dues vegades la població real, de manera que deixant de banda la 

temporada estival, podem dir que el poble compta en realitat amb una població aproximada de 2.500 

habitants durant els mesos d’hivern. Per a la biblioteca, aquesta característica del municipi l’ha fet afrontar 

dos reptes importants en el seu any de funcionament:  per una banda encarar l’important augment a l’estiu 

de la població (pot arribar a triplicar-se), per una altra aconseguir la fidelització dels usuaris reals del 

municipi de tot l’any. Cal destacar doncs que Can Coromines funciona com dues biblioteques diferents, amb 

una dinàmica variada entre els mesos de l’hivern i els mesos estiuencs. Cal afrontar línies d’actuació pensant 

en els diferents períodes.  

Aportem algunes dades que explicaran la realitat que viu Sant Pol:  

Població per grups d’edat. 2015  
De 0 a 14 anys 806 

De 15 a 64 anys 3.179 

De 65 a 84 anys 885 

De 85 anys i més 142 

TOTAL  5.012 

 

Considerant els grups d’edat, la població de Sant Pol de Mar presenta un perfil relativament jove, sent més 

nombrós el grup de població d’entre 30 i 60 anys.  

                                                           

2  Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2016) 

file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
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El poble ha anat perdent indústria pesquera, agrícola i indústria a canvi d’un creixement en el sector de 

serveis.3 

 

No té una taxa especialment alta d’atur, incidint aquest justament en el sector serveis, suposem per 

concentrar-se aquest en el sector turístic: 4 

Treball. Població. Per relació amb l’activitat econòmica.   

Població ocupada 2.107 

Població desocupada 630 

Població activa 2.737 

Població inactiva 2.303 

Població de 16 anys i més 4.109 

 
Mercat de treball. Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals 2015  

SECTORS Nombre aturats 

Agricultura 4,7 

Indústria 29,8 

Construcció 20,1 

Serveis 186,7 

Sense ocupació anterior 8,2 

TOTAL 249,3 

 

Una altra dada especial a tenir en compte és que té un considerable número de persones estrangeres vivint 

al municipi: 5 

 

 

                                                           

3 Programa Hermes. Sant Pol de Mar : Síntesi Municipal II . [En línia: http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp] 

4 Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2016) 

5 Programa Hermes. Sant Pol de Mar : Síntesi Municipal II . [En línia: https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=957] (març 

2016) 

http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=957
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Població. Per nacionalitat. 2015   
Espanyola 4.574 

Estrangera 438 

 

I el nivell d’instrucció dels seus habitants és alt: 6 

Població de 16 anys i més. Per nivell d’instrucció. 2011 
Sense titulació : 

Primer grau 580 

Segon grau 2.240 

Ensenyament universitari 1.156 

TOTAL 4.109 

 

Dinàmica cultural de Sant Pol  

Sant Pol compta amb un gran nombre d’entitats que formen un teixit associatiu i participatiu molt 

important. 7 

Cal destacar sempre l’elevat nombre de propostes, amb nombrosos iniciatives sorgides dels col·lectius.  

L’Ajuntament de Sant Pol dinamitza l’activitat cultural al municipi,coordinant les entitats i promocionant els 

esdeveniments que realitzen.  

 

ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DE SANT POL DE MAR 

A TOT DRAP  COR GERMANOR  

AGRUPACIÓ ESCOLTA EL NUS DONES DE LA VALLALTA 

AMICS DE LES ARTS ESBART DANSAIRE 

AMPA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL GRUP L’HOTEL 

AA.VV. LES FORMIGUEES GRUP LLEGEIG 

AT. CLUB SANT POL LA INFERNAL DE LA VALLALTA  

BIG BANG VALONA PENYA BARCELONISTA SANT POL 

CENTRE CULTURAL I D’ESBARJO PENYA XÍNDRIES 

CENTRE EXCURSIONISTA SANT POL PIPA CLUB 

CLUB BÀSQUET SANT POL ROTARY CLUB 

CLJUB PETANCA SANT POL SANT POL ROCK 

COLLA DE GEGANTERS SANT POL WIRELESS 

COMISSIÓ DE FESTES DELS REIS UNIÓ DE COMERCIANTS 

 

                                                           

6 Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2016) 

7 Web de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. [En línia: 

http://www.santpol.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=16&idsubcategory=0&idevent=178[ [Consulta: març 2016] 

 

file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
http://www.santpol.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=16&idsubcategory=0&idevent=178
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Un dels objectius remarcables a l’iniciar aquesta nova etapa de la Biblioteca Can Coromines ha sigut engegar 

diverses propostes de treball involucrant el màxim d’agents del territori per tal d’afavorir la cohesió social i 

possibilitar noves cooperacions amb la complicitat i implicació municipal així com de les entitats.  

EQUIPAMENTS I SERVEIS   

ARXIU MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR (AMSPM) 

CA L’ARTURO (PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL) 

ESCOLA SANT PAU 

INSTITUT DE SANT POL I LA VALLALTA  

 

L’última de les característiques que presenta l’entorn de la Biblioteca i que ha incidit en el plantejament de 

les seves línies estratègiques ha estat l’oportunitat d’establir sinèrgies amb els equipaments culturals i 

educatius del poble: el mes de setembre del 2015 s’ha posat en marxa el nou Institut de Secundària de Sant 

Pol, i només tenim al poble una escola de primària i una llar d’infants, facilitant això els esforços i recursos 

destinats per la Biblioteca per a establir accions de col·laboració entre els centres escolars del municipi i la 

pròpia Biblioteca.  

EINES DE COMUNICACIÓ LOCAL    

RÀDIO LITORAL 

ENS – EL NOU SANTPOLENC 

SANT POL T’INFORMA 

 

Els mitjans de comunicació locals són eines valuoses per a informar els habitants del municipi del que està 

passant en el seu àmbit local. A Sant Pol, la comunicació local passa per la publicació de dues revistes i la 

ràdio municipal. Des dels primers dies de la seva posada en marxa, la Biblioteca col·labora en les revistes 

locals de manera habitual, intentant fer-se un lloc propi. 
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La pàgina web  de l’Ajuntament de Sant Pol  (www.santpol.cat/) informa de la totalitat de gestió  municipaL. 

En l’apartat de  Municipi, Equipaments, se situa la informació sobre la Biblioteca Can Coromines. Es manté 

permanentment actualitzada. 

 

 

La zona geogràfica de la Vallalta  

L’àrea d’influència de la Biblioteca Can Coromines passa 

també per oferir servei bibliotecari als dos pobles que, 

juntament amb Sant Pol de Mar, conformen la unitat 

territorial de la Vallalta: Sant Cebrià de Vallalta (3.326 

hab.)  i Sant Iscle de Vallalta (1.308 hab.)  8 

Els municipis de Sant Iscle i Sant Cebrià disposen de  

servei de bibliobús, el Bibliobús Montnegre  de la 

Diputació de  Barcelona i a Sant Cebrià de Vallalta  

s’ofereix el Servei de Biblioaccés, però cap dels dos no 

té biblioteca municipal.  

Una altra dada important és que  els municipis de Sant 

Iscle i Sant Cebrià no tenen Institut d’Educació 

Secundària, assistint els estudiants dels dos municipis als instituts de pobles propers. Cal destacar en aquest 

aspecte doncs la recent posada en marxa de l’Institut de Sant Pol i de la Vallalta.  

Can Coromines ha estat pendent de la posada en marxa del nou institut de Sant Pol per a establir de bon 

principi una bona col·laboració amb la direcció del nou centre d’ensenyament secundari.  

 

 

                                                           

8 Dades de població: Idescat: [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2016) 

http://www.santpol.cat/
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
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2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL  

En el nostre Pla d’acció per a l’any 2016, recollim la missió, visió i valors amb què treballarà la Biblioteca Can 

Coromines.  

MISSIÓ 

La Biblioteca Can Coromines és un servei públic municipal que té com a missió garantir l’accés a la informació, 

la formació, la cultura i el lleure  dels ciutadans del municipi de Sant Pol i territoris adjacents, oferint serveis 

bibliotecaris i de lectura pública immediats i de qualitat, a través de recursos i serveis propis i externs 

mitjançant el treball en xarxa.  

Can Coromines ha d’esdevenir el centre de referència, quant a l’accés a la cultura, i un espai de trobada i 

intercanvi cultural al municipi de Sant Pol, oferint una atenció especial a la col·laboració i creant xarxa de 

sinèrgies amb altres agents locals del municipi.  

La Biblioteca Can Coromines promulgarà l’estudi i vetllarà pel fons propi del municipi i els seus autors, definint-

se com el centre de col.lecció local més important de Sant Pol de Mar i territori de La Vallalta.  

VISIÓ 

D’acord amb la política cultural municipal i l’establerta per la pròpia Gerència de Serveis de Biblioteques, la 

Biblioteca Can Coromines ha de ser el referent per al desenvolupament cultural i social de la comunitat de Sant 

Pol i rodalies,  mitjantçant la planificació estratègica delimitada en els seus plans d’actuació anuals.  

Per a aconseguir aquest objectiu màxim, la Biblioteca continuarà donant especial importància a les accions 

dirigides a la dinamització de la lectura, la informació local  i la integració a la vida associativa santpolenca. 

VALORS 

La Biblioteca Can Coromines gestionarà els seus recursos i treballarà d’acord amb els valors:  

-Transparència de processos i gestió de serveis, 

-Excel·lència en el servei i en el tracte amb les persones, 

-Proximitat, generant sinèrgies en l’entorn associatiu i agents socials del poble, 

-Treball en equip, creant un clima atractiu, generós i coneixedor de les persones que formen l’equip, 

-Iniciativa, sent proactius i anticipant-nos a les necessitats del municipi. 

 

2.1 Estudi del Pla d’acció 2015 de la biblioteca  

El pla d’acció 2015 de la biblioteca, confeccionat arran de la convocatòria de Direcció, era un pla d’acció molt 

exigent i ambiciós. Disposava de 7 grans línies estratègiques que es basaven en posar en marxa els diferents 

serveis a oferir, integrar la biblioteca a les diferents xarxes de gestió i dinamitzar l’equipament.  
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ 2015:  

1.  Posar en funcionament la biblioteca i donar a conèixer els serveis bibliotecaris   

2.   Integració de Can Coromines al treball en xarxa i cooperatiu   

3.  Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del fons   

4.  Iniciar un pla de dinamització cultural i foment de la lectura  

5.  Estratègies de comunicació: establir eines de difusió i visibilitat dels serveis de la biblioteca  

6. Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i creació  

7.  La gestió de l’equip  

Amb els següents objectius:  

1. Posar en funcionament la biblioteca i donar a conèixer els serveis bibliotecaris   

Objectiu 1.1 : Desplegar un programa de coneixement de la biblioteca adreçat a col·lectius i entitats per donar a 
conèixer els usos i les potencialitats del servei.    

Acció. 1.1.1  Posar en marxa un programa de serveis a l’escola Sant Pau 

Acció. 1.1.2  Continuar el programa “Les maletes viatgeres” iniciat per l’antiga Biblioteca amb l’escola Sant Pau 

Acció. 1.1.3 Posar en marxa un programa de serveis a la Llar d’infants “El pi del soldat”  

Acció. 1.1.4 Programar visites i presentació de l’equipament destinades a entitats i institucions municipals  

Acció. 1.1.5 Posar en marxa el servei de préstec a entitats  

Acció. 1.1.6 Posar en marxa el servei de préstec a domicili 

2.  Integració de Can Coromines al treball en xarxa i cooperatiu   

Objectiu 2.1 : Integrar la biblioteca a la XBM 

Acció 2.1.1. Adoptar el model de gestió de la XBM a la Biblioteca Can Coromines 

Acció 2.1.2. Elaborar protocols i documents de treball com a part integrant de la XBM 

Acció 2.1.3. Participar en els processos de treball de la Biblioteca Virtual i Gènius, portals virtuals de la XBM. 

Acció 2.1.4 Participar en els processos de treball de la ComunitatXBM.  

Objectiu 2.2 : Integrar la biblioteca a Biblioteques del Maresme, xarxa comarcal 

Acció 2.2.1. Incorporar la biblioteca en la Xarxa Biblioteques del Maresme: model de treball relacional a nivell 

de comarca 

Acció 2.2.2. Participar en la Comunitat MaresmeXBM  

Objectiu 2.3 : Donar visibilitat i difondre els serveis de la Biblioteca Can Coromines en la zona 

Acció 2.3.1. Establir estratègies de cooperació amb altres serveis bibliotecaris dels municipis de la zona (Sant 

Cebrià i Sant Iscle de Vallalta).   

Acció 2.3.2. Potenciar la biblioteca en els municipis de la zona   

Acció 2.3.3. Establir una política de col·laboració amb la Fundació Pere Coromines  

3. Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del fons   

Objectiu 3.1 : Optimitzar la col·lecció general de la biblioteca  

Acció 3.1.1. Revisar buits temàtics de la col·lecció després de posar en marxa la biblioteca , revisar la qualitat 

de la col·lecció versus la quantitat  

Acció 3.1.2 Definir i elaborar una política de desenvolupament de la col·lecció 
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Acció 3.1.3. Elaborar guies temàtiques d’interès per a l’usuari  

Objectiu 3.2 : Potenciar la informació de caire local  de la biblioteca  

Acció 3.2.1 Posar en marxa el servei d’informació local  

Acció 3.2.2 Promoure, conservar i donar visibilitat a  la informació local.  

Objectiu 3.3 : Dotar el fons de la biblioteca de visibilitat i rendibilitat 

Acció 3.3.1 Crear i gestionar el Centre d’Interès “Mares i pares” de la Biblioteca Can Coromines 

Acció 3.3.2 Crear i gestionar el Centre d’Interès “Aprenentatge de llengües” de la Biblioteca Can Coromines  

Acció 3.3.3. Establir la especialització de Can Coromines.  

Objectiu 3.4 : Vincular la col·lecció de la biblioteca amb la programació d’activitats culturals del municipi 

Acció 3.4.1 Adquisició i exposició de fons d’acord amb els programes culturals del poble, i en relació amb la  

oferta d’activitats que s’hi realitzen.  

4. Iniciar un pla de dinamització cultural i foment de la lectura  

Objectiu 4.1 : Fomentar l’hàbit lector a través de d’activitats de dinamització 

Acció 4.1.1. Posar en marxa una programació d’activitats implicant les entitats del municipi i atenent els seus 
interessos i necessitats.  

Acció 4.1.2. Constituir un club de lectura infantil  

Acció 4.1.3. Constituir un club de lectura d’adults  

Acció 4.1.4. Realització de L’hora del conte en anglès. Continuar les activitats que realitzava la biblioteca 
municipal de Sant Pol  

Acció 4.1.5. Definir la biblioteca com a punt de “Bookcrossing”  

Objectiu 4.2 : Oferir serveis d’extensió cultural  

Acció 4.2.1. Engegar el servei de Biblioblatja  

Acció 4.2.2. Engegar el servei de Biblioplaceta   

5. Estratègies de comunicació: establir eines de difusió i visibilitat dels serveis de la biblioteca  

Objectiu 5.1. Participar en els mitjans de comunicació locals 

Acció 5.1.1 Col·laborar amb la revista local “Ens. El nou santpolenc”. 

Acció 5.1.2 Col·laborar amb la ràdio local “Ràdio Litoral 107.2 FM” 

Acció 5.1.3 Col·laborar amb la web municipal amb informació actualitzada de la biblioteca Can Coromines 

Objectiu 5.2. Desenvolupar els continguts 2.0 de Can Coromines  

Acció 5.2.1. Establir el pla de màrqueting de Can Coromines en els continguts 2.0  

Acció 5.2.2. Desenvolupar els continguts 2.0 de la biblioteca: web i blog, perfil de Facebook, compte de 

Twitter, compte d’Instagram, publicació de guies de lectura en Issuu 

Objectiu 5.3. Crear accions de comunicació i difusió  

Acció 5.3.1. Crear un servei de « mailing cultural » : difondre l’agenda de la biblioteca als mitjans de 

comunicació, institucions culturals i altres agents   

6. Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i creació  

Objectiu 6.1 Establir un pla de formació adaptat a tipologies diferents d’usuaris  

Acció. 6.1.1 Elaborar i posar en marxa un programa de formació per a usuaris adults 
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Acció 6.1.2 Oferir sessions formatives bàsiques en noves tecnologies per a la gent gran  

Acció 6.1.3 Oferir sessions de formació específiques sobre recursos per a elaborar “Treballs de recerca” per a 

estudiants de batxillerat 

Objectiu 6.2 Potenciar la biblioteca com a espai creatiu i imaginatiu en el procés de la formació.  

Acció 6.2.1. Establir un programa de voluntariat per a la biblioteca 

7. La gestió de l’equip  

Objectiu 7.1 Posar en marxa l’organització de l’equip de treball   

Acció. 7.1.1 Elaborar el catàleg de les tasques i responsabilitats de l’equip de la biblioteca  

Acció. 7.1.2 Establir el protocol d’ús dels espais  

Acció. 7.1.2  Afegir la biblioteca a la dinàmica de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i altres àrees i serveis 

municipals. 

 

El tancament del Pla d’actuació 2015 ha estat positiu, assolint-se el 75% dels objectius plantejats. 

Dades més significatives:  

Línia 1: Posar en funcionament la biblioteca i donar a conèixer els serveis bibliotecaris 

 La biblioteca ha posat especial èmfasi en posar en marxa serveis i projectes de col·laboració amb les 

entitats culturals i d’ensenyament del poble: presentació i visites als centres d’ensenyament i 

entitats, replantejament  del projecte “Les maletes viatgeres” amb l’escola Sant Pau, préstec de lots 

PLA D’ACTUACIÓ 2015  

Línies estratègiques i objectius  Assolits Parcialment assolits No assolits  Total  

1. Posar en funcionament la biblioteca i donar a conèixer 

els serveis bibliotecaris   
4 1 1 6 

2.  Integració de Can Coromines al treball en xarxa i 

cooperatiu   
8 1 0 9 

3. Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del 

fons   
7 0 2 9 

4. Iniciar un pla de dinamització cultural i foment de la 

lectura  
5 1 1 7 

5. Estratègies de comunicació: establir eines de difusió i 

visibilitat dels serveis de la biblioteca  
5 1 0 6 

6. Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i 

creació  
1 1 2 4 

7. La gestió de l’equip  3 0 0 3 

TOTAL 32 5 6 43 
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escolars i entitats del poble, col·laboració amb els projectes educatius del nou institut de Sant Pol, 

compra de llibres de lectura obligada...  

Podem afirmar que a finals de 2015 Can Coromines està treballant amb tots els serveis en 

funcionament i a ple rendiment.  

Línia 2: Integració de Can Coromines al treball en xarxa i cooperatiu 

 Ens hem integrat totalment al sistema de treball de la XBM i de les Biblioteques del Maresme. Pel 

que respecta a l’objectiu de ser equipament clau en els municipis d’influència com Sant Cebrià i Sant 

Iscle de Vallalta, constatem que els usuaris de Sant Iscle continuen assistint a la biblioteca d’Arenys 

de Munt, per ser més propera. Podem dir de totes maneres que aquesta línia s’ha assolit plenament.  

Línia 3: Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del fons 

 En aquesta línia estratègica, no hem pogut confeccionar la Política de la col·lecció de la Biblioteca, 

donant prioritat a altres accions de potenciació del fons, com ara atendre els buits temàtics inicials, 

desenvolupar el fons infantil inicial, escàs, i potenciar l’adquisició de novetats. Tampoc hem pogut 

treballar per l’especialització de la Biblioteca: fons patrimonial marítim. Són dues accions que tornen 

a quedar reflectides en el Pla d’acció 2016.  

Línia 4: Iniciar un pla de dinamització cultural i foment de la lectura 

 Can Coromines ha posat en marxa una programació d’activitats mensuals implicant les entitats del 

municipi i atenent els seus interessos i necessitats: xerrades, conferències, tallers, posades en  marxa 

de 3 clubs de lectura per a adults i 2 infantils, activitats per a infants, hores del conte en anglès...  

L’únic punt febre d’aquesta línia estratègica ha estat el no assoliment de la Biblioplatja, però hem de 

tenir en compte que després d’estudiar amb la Regidoria de Cultura la possibilitat de realitzar-la o 

no, es va veure que la mateixa proximitat de la Biblioteca amb la platja de Sant Pol demostrava que 

era una activitat totalment prescindible. El “bookcrossing” tampoc s’ha realitzat: la biblioteca és tan 

petita que no disposem de cap espai adient per a portar a terme aquesta acció. La seva prioritat no 

era tampoc alta.  

Línia 5: Estratègies de comunicació: establir eines de difusió i visibilitat dels serveis de la biblioteca 

 Hem engegat tots els protocols i posat en marxa totes les gestions necessàries per disposar d’un pla 

de màrqueting de Can Coromines: perfils actius en les xarxes socials, participació en la BV, publicació 

en els mitjans culturals de Sant Pol, realització de mailings culturals...  

Línia 6: Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i creació 

 En aquesta línia no hem aconseguit realitzar un programa de formació per a gent gran, sent un punt 

a treballar en el Pla d’acció 2016. En canvi, els estudiants de batxillerat de Sant Pol ja tenen Can 

Coromines com a biblioteca de referència (tot i no disposar el municipi de la formació de Batxillerat) 

i disposem d’una petita xarxa de voluntaris que col·laboren activament amb Can Coromines 

(coordinació de clubs de lectura, presentació de llibres, xerrades...)  

Línia 7: La gestió de l’equip  

 L’equip humà de la biblioteca treballa de manera cohesionada per tal d’oferir un servei bibliotecari 

de qualitat, i la integració i l’entesa amb la gestió de la Regidoria de Cultura de Sant Pol ha estat 

absoluta en 1 any de funcionament.  
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2.2 Plantejament del Pla d’acció 2016 de la biblioteca   

En el Pla d’acció 2016 hem rebaixat algunes accions, ja que la biblioteca està en ple funcionament. Les línies 

estratègiques del Pla d’acció 2016 en les quals Can Coromines basarà la seva gestió han variat d’ordre 

d’importància doncs ja no es tracta d’engegar serveis sinó de dinamitzar el servei bibliotecari:  

1. Foment de la lectura i dinamització cultural  

2. Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del fons  

3. Impulsar la biblioteca com a espai de d’aprenentatge i creació 

4. Continuïtat de la integració de la biblioteca al treball en xarxa i cooperatiu de la XBM  

5. Estratègies de comunicació: eines de difusió i visibilitat dels serveis de la biblioteca  

 

El nou pla d’acció 2016 recull accions més concretes, incidint en mantenir serveis iniciats amb èxit, iniciar 

programes no treballats durant l’any passat i fidelitzar usuaris, amb el mateix objectiu que l’any passat: 

esdevenir l’equipament cultural de referència al municipi.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: FOMENT DE LA LECTURA I DINAMITZACIÓ CULTURAL  

OJECTIUS I ACCIONS 

1.1  Programar i dur a terme activitats de dinamització per tal de fomentar l’hàbit lector infantil 

     1. Realitzar hores del conte a la  biblioteca 

       2. Mantenir la programació del club de lectura infantil de 10 a 12 anys  

       3. Iniciar un club de lectura infantil de 8 a 10 anys  

       4. Mantenir l’StoryTime setmanal durant el mes de juliol 

1.2  Programar i dur a terme activitats de col·laboració amb l’Escola Sant Pau 

       1. Mantenir el Programa Maletes Viatgeres en els cicles infantil i inicial de l’Escola 

       2. Iniciar el Programa Maletes Viatgeres en el curs de P3 de l’Escola 

     3. Mantenir les visites escolars seguint un programa de visites  establert  

     4. Mantenir els lots escolars amb els cicles infantil i inicial de l’Escola 

1.3  Programar i dur a terme activitats de col·laboració amb l’Institut de Sant Pol 

     1. Mantenir el Programa de visites de 1r de l’Institut seguint el projecte treballat a la classe al trimestre  

     2. Iniciar el Programa de visites de 2n de l’Institut seguint el projecte treballat a a classe al trimestre 

1.4  Programar i dur a terme activitats de col·laboració amb la Llar d’Infants el Pi del Soldat 

     1. Iniciar el Programa de visites de P2 de la Llar a la Biblioteca   

1.5   Programar i dur a terme activitats de dinamització per tal de fomentar l’hàbit lector adult 

     1. Programar i realitzar activitats de dinamització a la lectura per a adults 

1.6   Programar i dur a terme una trobada amb un autor mediàtic 

    1. Programar i realitzar una trobada amb un autor important en relació amb els clubs de lectura per a adults de la 

biblioteca 



BIBLIOTECA CAN COROMINES – SANT POL DE MAR                                                                                   MEMÒRIA 2015 

 

17 

 

1.7. Programar i dur a terme el 1r  Aniversari de la Biblioteca 

    1. Programar 1 concurs de punts de llibre commemoratius de la Biblioteca 

    2. Realitzar 1 activitat infantil per al 1r Aniversari de la Biblioteca 

    3. Realitzar 1 activitat per a adults per al 1r Aniversari de la Biblioteca 

1.8  Iniciar el servei de BiblioComerç 

    1. Engegar el servei de BiblioComerç a 5 comerços emblemàtics del municipi durant l’estiu 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:  GESTIÓ DE LA COL.LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA I POTENCIACIÓ DEL FONS 

OBJECTIUS I ACCIONS 

2..1  Potenciar l’ús de la col·lecció de la biblioteca 

      1. Revisar i identificar buits temàtics de la col·lecció el primer semestre de l’any per tal de fer la compra directa de la 

biblioteca en base al fons 

     2. Redactar el document de la política de col·lecció del fons   

     3. Analitzar i identificar els números d’espais d’exposició de documents a la biblioteca  

2.2  Potenciar el fons local   

    1. Identificar, seleccionar i adquirir documents de fons local 

     2. Realitzar el buidatge de les publicacions periòdiques del municipi 

    3. Iniciar el programa de recuperació històrica de Sant Pol amb la col·laboració de la Gent Gran del municipi 

2.3  Vincular la col·lecció de la biblioteca amb la programació d’activitats culturals del municipi 

   1. Adquirir entre un 10 i un 15% fons de la biblioteca d’acord amb els programes culturals  i activitats anuals que s’hi 

realitzen.  

   2. Realitzar entre 2 i 3 exposicions de documents de la biblioteca relacionats amb l’oferta cultural local  

2.4. Realitzar el seguiment, adquisició i difusió de novetats editorials i fons nou incorporat a la biblioteca 

    1. Adquirir entre un 10 i un 12% de fons de novetats editorials com a reclam de lectura durant 3 èpoques de l’any: 

Setmana Santa, estiu i Nadal  

    2. Crear entre 10 i 12 butlletins de novetats de les adquisicions, guies de novetats i agendes mensuals d’activitats 

    3. Realitzar entre 10 i 12 mailings culturals  dels butlletins, guies de novetats i agenda mensual d’activitats 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:  IMPULSAR LA BIBLIOTECA COM A ESPAI DE D’APRENENTATGE I CREACIÓ 

OBJECTIUS I ACCIONS 

3.1  Augmentar el nombre d’ordinadors d’accés a internet de la biblioteca   

1. Comprar 4 ordinadors més d’accés a Internet per a la biblioteca: dos per a la sala d’adults i dos per a la sala infantil  

2. Integrar a la xarxa d’Internet i + de la Diputació de Barcelona (gestió de PuntXarxa) els quatre ordinadors 

3.2 Posar en marxa un grup de tertúlia en anglès 

1. Iniciar un grup de tertúlia en anglès d’entre 5 i 8 persones interessades i realitzar entre 8 i 10 trobades abans de 

desembre de 2016 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4:  INTEGRACIÓ DE LA BIBLIOTECA AL TREBALL EN XARXA I COOPERATIU DE LA XBM 

  

ACCIONS 

4.1  Integrar la biblioteca i col·laborar en el processos de treball del portal infantil Gènius 

     1. Assistir a les reunions de grup del portal infantil Gènius   

     2. Realitzar recomanacions infantils per al portal en el grup assignat (diferents edats) amb la freqüència assignada  

4.2  Actualitzar la pàgina de la biblioteca al dia en la Biblioteca Virtual i Gènius  

    1. Mantenir actualitzada la pàgina de Can Coromines en la Biblioteca Virtual i Gènius, afegint informació, notícies i 

fotografies permanentment 

4.3  Col·laborar en els processos i gestions comuns de les BibliosMaresme 

    1. Realitzar una sessió de contes per a adults en cada programació estacional del Festival Multipolar 

   2. Realitzar la guia de recursos 2016 de les Biblioteques del  Maresme 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ: EINES DE DIFUSIÓ I VISIBILITAT DELS SERVEIS 

DE LA BIBLIOTECA 

ACCIONS 

5.1  Elaborar una agenda mensual de la biblioteca per a la seva difusió 

    1. Realitzar una agenda mensual de les activitats de la biblioteca  

    2. Fer difusió de l’agenda de la biblioteca als mitjans de comunicació locals i globals: ràdio de Sant Pol, web de 

l’Ajuntament, BibliotecaVirtual i xarxes socials   

5.2  Mantenir la col·laboració de la biblioteca amb la revista local Ens, el nou santpolenc 

   1. Col·laborar amb un article informatiu de la biblioteca de manera mensual amb la revista local Ens, el nou santpolenc 

5.3  Elaborar recomanacions de documents per al web de l’Ajuntament de Sant Pol 

    1. Crear recomanacions bibliogràfiques per a períodes determinats (Vacances Setmana Santa, Estiu i Vacances de Nadal) al 

web de l’Ajuntament de Sant Pol   

 

 

3. RECURSOS            

3.1 Recursos humans  

L’equip de la biblioteca Can Coromines està integrat per 3 persones, sent personal depenent de la Diputació 

de Barcelona la direcció de la biblioteca, i depenent de l’Ajuntament de Sant Pol les dues tècniques auxiliars. 

Durant tot l’any 2015 no hem tingut cap incidència en el personal de la biblioteca (baixes, indisposicions...). 
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Cal destacar que la formació de l’equip de la biblioteca es va produir abans d’inaugurar-se aquesta, i ha estat 

un dels punts que l’Ajuntament de Sant Pol ha cuidat més, naixent un equip compacte i cohesionat al mateix 

temps que naixia la biblioteca.  

3.2 Formació 

Durant l’any 2015 el personal de la biblioteca va realitzar 227 hores de formació, realitzant diferents cursos 

que s’han ofert per part de les dues administracions, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Pol.  

Hem de tenir en compte que tot el personal de la biblioteca ha rebut els cursos impartits per la Gerència de 

Serveis de Biblioteques quan s’inaugura un equipament nou, de manera que les hores anuals invertides en 

formació són moltes. 

 

Personal Categoria laboral Administració Tipus Jornada 

Àngels Gómez Lendínez Directora /Bibliotecària Diputació Funcionària 37.30 h 

Lali Sala Andrés Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 37.30 h 

Maria Salvà i Pibernat Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 33 h 
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 Formació Organitza Dates Hores  

Àngels 

Gómez 

Directora 

Consulta i localització Sierra, Préstec I i II, Internet i + Diputació Febrer i març 2015 16 

Gestió de revistes Sierra Diputació Maig 2015 4 

Habilitats directives: rol directiu Diputació Abril 2015 12 

Desenvolupament de projectes de cooperació i 

captació de fons 

Diputació Abril  /maig 2015 12 

Disseny d’una guia d’ús de xarxes socials  Generalitat Abril/Maig 2015 12 

2a Jornada Biblioteca i Comunitat Educativa Ajunt. Cornellà 

de Llobregat 

Setembre 2015 4 

Fòrum Comunitat XBM Diputació 16 setembre 4 

10x10: petites editorials Diputació  17 setembre 4 

Habilitats directives: gestió de pressupostos Diputació Octubre 2015 12 

4a Trobada de Responsables de Biblioteca Pública Generalitat 28 octubre 2015 4 

Habilitats directives: planificació estratègica Diputació Novembre 2015  12 

Total hores 96 

Lali Sala 

Tècnic 

Auxiliar 

Consulta i localització Sierra, Préstec I i II, Internet i + Diputació Febrer i març 2015 16 

Eines 2.0 per a la reelaboració i difusió de continguts  Diputació Abril i maig 20 

Gestió de revistes Sierra  Diputació 21 maig 2015 4 

Eines i recursos per a explicar contes Diputació 6/13 octubre 2015 8 

Habilitats comunicatives en la prestació de serveis  Ajuntament de 

Sant Pol 

Octubre / 

novembre 2015 

25 

Total hores 73 

Maria 

Salvà 

Tècnic 

Auxiliar 

Consulta i localització Sierra, Préstec I i II, Internet i + Diputació Febrer i març 2015 16 

Eines 2.0 per a la reelaboració i difusió de continguts  Diputació Abril i maig 2015 20 

Gestió de revistes Sierra  Diputació 21 maig 2015 4 

Gestor de continguts de la Biblioteca virtual  Diputació Juny 2015 6 

Treball sobre les xarxes socials Ajuntament de 

Sant Pol  

Octubre 2015 6 

Edició d’imatges Diputació Octubre 2015  12 

Total hores 58 

                                                       Total d’hores invertides en formació durant l’any 2015                            227 
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3.3 Infraestructures: edifici i equipament 

Tot i ser remodelat per a la inauguració de la biblioteca, l’edifici de Can Coromines presenta alguns 

desperfectes deguts a la seva antiguitat:  

 la calefacció és insuficient en alguns llocs de la biblioteca,  

 cal tornar a pintar l’escala,  

 cal fer obres en el pati de la biblioteca doncs s’inunda en èpoques de pluges estivals,  

 els porticons de fusta de les balconades es troben en molt mal estat i caldria arreglar-los per poder-

los tancar bé. 

Tots aquests desperfectes han estat comunicats i estan en mans de la Regidoria de Cultura i Serveis Tècnics 

de l’Ajuntament de Sant Pol per a la seva solució.  

3.4. Recursos econòmics  

No disposem de dades econòmiques d’altres exercicis sencers per fer la comparació. El següents quadres de 
dades econòmiques són per tant només informatius.  
En el moment de posar en marxa l’equipament el quadre d’inversions per part de les dues administracions 
és el següent:  

 

APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

Fons documental i audiovisual 58.420 € 

Equipament informàtic 12.425 € 

XGL 2012-2015: 60.000 € 

Fons llibre, audio i subscripcions 7.945 € 

Informàtic 6.143 € 

                                                                                                         Total                                                             144.933 € 

 

APORTACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL  

Projecte de remodelació  100.544 € 

Mobiliari                           78.941 € 

Fons documental  11.064 € 

                                                                                                          Total                                                             190.549 € 
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Un cop posada en marxa la biblioteca, cal afegir les despeses de funcionament (com les de personal de la 
biblioteca, del fons documental adquirit durant l’any 2015, de les activitats de foment de la lectura i del 
manteniment de l’edifici):  

 

 

 

 

 

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN FONS DOCUMENTAL  

Lots de llibres (Gerència de Serveis de Biblioteques) 5.126 € 

Lots de CD  (Gerència de Serveis de Biblioteques) 670 € 

Lots de DVD (Gerència de Serveis de Biblioteques) 820 € 

Total Lots  6.616 € 

Subscripcions a revistes i diaris 1.269 € 

Subscripcions a diaris 1.200 € 

Subscripcions a recursos electrònics 448 € 

Compra directa  490 € 

TOTAL DESPESA EN FONS DOCUMENTAL                    10.023 €                                                                                                                                                                      

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN ALTRES CONCEPTES   

Informàtica 7.042 €  

Subministraments 515 € 

Material fungible 386 € 

Assegurances 44 € 

Altres despeses de manteniment 551 € 

Transports  15 € 

Altres despeses de gestió locals  974 € 

Serveis Centrals GSB (DIBA) 13.225 € 

                                                                    TOTAL DESPESA EN ALTRES CONCEPTES                        22.752 € 

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN PERSONAL   

Sou del personal bibliotecari 54.558 €                                                                                                   

Sou d’itinerants  2.445 € 

 TOTAL DESPESA EN PERSONAL                   57.003 € 

                                                                   TOTAL DESPESA DIPUTACIÓ DE BARCELONA                 89.778 € 

DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN FONS DOCUMENTAL    

SAB (Generalitat de Catalunya)  1.182 € 

Suport Fires editorials (Generalitat de Catalunya) 400 € 

                                                           TOTAL DESPESA GENERALITAT DE CATALUNYA        1.582 € 
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Pel que fa al pressupost destinat per l’Ajuntament de Sant Pol, cal destacar que les partides econòmiques 

destinades a compres de fons documental i activitats de foment de la lectura amb què l’Ajuntament dotà la 

biblioteca durant l’any 2015 va ser suficientment extenses com per poder posar en marxa els seus serveis i 

programes, així com per poder efectuar compra de material bibliogràfic adquirit per a omplir buits temàtics 

detectats (fons infantil i coneixements d’adults) i novetats bibliogràfiques, especialment valorades a la 

comunitat d’usuaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL  

Comunicacions telefòniques 960 € 

Subministraments 855 € 

Neteja 4.800 € 

Material fungible 355 € 

Assegurances 3.500 € 

Lloguer i manteniment d'altres aparells 1.500 € 

Altres despeses de manteniment 6.000 € 

Inversions manteniment 2.500 € 

TOTAL DESPESA EN MANTENIMENT                    20.470 €                                                                                                                                                                      

Despeses en activitats i difusió 

Publicacions 300 € 

Activitats 11.750 €   

Difusió i promoció 950 € 

                                                                             TOTAL DESPESA EN ACTIVITATS I DIFUSIÓ            13.000 € 

Despeses en fons bibliogràfic 

Compra de material bibliogràfic 11.063 € 

Subscripcions a revistes i diaris 300 €   

                                                                             TOTAL DESPESA EN FONS BIBLIOGRÀFIC            11.363 € 

Despeses de personal  tècnic auxiliar                                                                                                  47.590€ 

TOTAL DESPESA MUNICIPAL                 95.423 € 
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Els ingressos destinats per la biblioteca en concepte de taxes per diferents serveis bibliotecaris han estat els 
següents: 9 

 

 

 

 

 

 

4. COL·LECCIÓ 

En finalitzar l’any 2015, la biblioteca comptava amb un fons total de 9.320 documents, sense comptabilitzar 

els exemplars de revistes, el que equival a 1.9 exemplar per habitant. Si tenim en compte que el valor de 

referència (mitjana de biblioteques pertanyents al mateix mòdul) és de 3 documents per habitant, podem dir 

que Can Coromines se situa en una franja per sota de la mitjana establerta.  

El fons documental en lliure accés consta de 8.590 documents, la qual cosa representa un 92% del fons 

total. Aquest 8% restant que està en exclòs de préstec el signifiquen les obres de col·lecció local que pel seu 

valor només es pot consultar a sala i alguns diccionaris.  

El fons anual de la biblioteca ha crescut durant l’any 2015 en 2.315 documents, representant una mitjana  de 

257 documents entrats mensualment.  

FONS Març 2015 Desembre 2015 AUGMENT ANUAL CREIXEMENT ANUAL 

 7.005 documents 9.320 documents 2.315 documents 

.38 % llibres per adults  

.35% llibres infantils  

.6% col.lecció local  

.18% música i imatge  

Mitjana mensual de creixement de fons: 257 documents 

 

 

                                                           

9 Conceptes de recaudació de duplicats de carnets, impressions i préstec interbibliotecari, segons les taxes 

determinades de preus públics de la Diputació de Barcelona: impressió de fulls en b/n 0’10 cèntims, en color 0’40 

cèntims, expedició de carnets duplicats 1 euro,  sol·licitud i obtenció de documents 1’50 euros, venda de memòries USB 

7’50 euros i auriculars 2 euros.  

Ingressos pels serveis amb preu públic 2015 

Impresssions d’Internet i                                                                                                                            227 €  

Carnets duplicats                                                                                                                                        18 € 

Servei de préstec interbibliotecari                                                                                                            232 € 

Total ingressos pels serveis amb preu públic                      477 € 
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L’augment de la col·lecció ha sigut possible a la forta inversió que ha realitzat l’Ajuntament de Sant Pol en 

dotar d’11.000 € a la biblioteca per a compra de llibres, a part de comptar amb la dotació provinent de la 

Gerència de Serveis de Biblioteques,  el programa SAB de la Generalitat de Catalunya i el reforç a les fires 

d’editorials també de la Generalitat de Catalunya.  

 

PROVINENÇA DEL FONS  DESPESA 

Gerència de Serveis de Biblioteques  8.023 € 

Generalitat de Catalunya. SAB i Programa de suport 

Fires editorials 

1.890 € 

Ajuntament de Sant Pol. Compra de documents 11.063 € 

TOTAL                       20.976 € 

 

Segons les necessitats i expectatives dels usuaris, hem potenciat l’adquisició de 

 fons infantil, escàs en el moment de la inauguració. Hem afegit 919 documents infantils a la 

col.lecció inicial, el que suposa un percentatge de 40% de creixement anual (39’70%) 

 novetats (novel·les i manuals de consulta bàsics de coneixements). Hem afegit 414 novel·les al fons 

inicial, i 464 documents al fons general d’adults. El percentatge total de fons d’adult incrementat és 

de 38% (novel.les un 18% del total del fons d’adults, els llibres de matèries suposen un 20%). Es pot 

comprovar l’equilibri existent en el creixement de la col·lecció. 

 obres de col·lecció local, arran de la petició expressa de la Regidoria de Cultura de potenciar el fons 

local del municipi. Hem adquirit un total de 149 obres de col·lecció local, el que suposa un 

percentatge aproximat del 7%. 

 

Hem postergat la compra de música i imatge en prioritzar coneixements en format llibre, deixant la compra 

de cds i dvds per a més endavant. Tot i això, la col·lecció de documents audiovisuals ha crescut en un 18% 

anual, sent la majoria pel·lícules i música per a adults donades per altres biblioteques de la xarxa, i donacions 

particulars en el cas de les pel·lícules per a infants.  

TIPOLOGIA DE FONS NOMBRE PERCENTATGE 

Adults coneixements 464 20,0 

Adults ficció 414 17,9 

Total adults  878 37,9 

Infantil imaginació 625 27,0 

Infantil coneixements 190 8,2 

Total infantil  815 35,2 

Col.lecció local  149 6,4 

Altres  58 2,5 

CD/DVD adults  311 13,4 

Infantil CD/DVD 104 4,5 

Total CD/DVD 415 17,9 

Total  2315 100,0 
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Destaquem l’interès i la motivació dels ciutadans de Sant Pol en fer-nos moltes donacions d’exemplars 

valuosos per a la biblioteca. Les donacions segueixen una avaluació curosa abans d’introduir-les a la 

col·lecció de la biblioteca, doncs no disposem d’espai.  

Durant l’any 2015 hem realitzat 22 baixes d’exemplars perduts o malmesos. Cal ressaltar que la majoria del 

fons de la biblioteca és actualitzat i es conserva en bon estat.  

Pel que fa a les dades de suficiència i de renovació de la col·lecció, extretes a partir de l’aplicatiu auxiliar per 
a l’avaluació de la col·lecció de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, 10podem 
donar dades positives:  

 La despesa de col·lecció feta durant el 2015 per Can Coromines se situa en 69’12 €, quan el valor de 
referència (mitjana de biblioteques pertanyents al mateix mòdul) és de 58’80 €.  

 La despesa en col·lecció per habitant indica de nou que Can Coromines se situa en una franja alta en 
la mitjana de biblioteques similars: ens hem gastat 3’79 € per cada habitant de Sant Pol, quan la 
mitjana indica que són 2’63 €. 

 Els documents ingressats en el 2015 per m2 en Can Coromines indiquen que hem ingressat 8’42 
documents, molt per sobre del valor de referència de la resta de biblioteques del mateix mòdul, que 
és de 3’79.  

  

La distribució del fons  

A desembre de 2015, el fons de la biblioteca és el següent:  

FONS  

Llibres  7.610 

Enregistraments (cd i dvd)  1.538 

Recursos electrònics  158 

Altres tipus de material (partitures,làmines...) 14 

Total sense revistes                                                          9.320 

                                                           

10 Aplicatiu auxiliar per a l’avaluació de la col·lecció. Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona. En 

línia:  
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El gràfic de percentatge documental de documents és el següent:  

 

 La biblioteca difon el fons de la biblioteca en exposicions puntuals que es realitzen durant tot l’any i 

en tots els racons de la biblioteca, exposant novetats mensuals i recollint  activitats programades:  

efemèrides locals, premis, dies internacionals, etc.  Durant el 2015 s’han realitzat 65 exposicions de 

fons.  

 L’únic fons especial amb què compta la biblioteca és el fons de l’apartat de Mares i pares, que el 

conformen 116 documents.  

 El fons d’autors locals, com els llibres de la Carme Ruscalleda, Perejaume i Joan Coromines, es troben 

dintre la col·lecció local de la biblioteca.  

 

La col·lecció local  

El fons local ha estat un element important durant l’any de funcionament de la biblioteca: una de les línies 

estratègiques incidia clarament en la seva recuperació, tractament i difusió. Can Coromines va inaugurar 

amb 129 documents pertanyents al fons local i hem tancat l’any amb 278 documents, la qual cosa vol dir 

que hem doblat aquest fons en tan sols 9 mesos de funcionament.   

FONS MARÇ 2015 DESEMBRE 2015  AUGMENT ANUAL 

 129 documents 278 documents 149 documents 

Mitjana mensual de creixement de fons: 17 documents 
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La col.lecció local de Sant Pol està majoritàriament disponible als usuaris: en un 90% aquests la poden 

consultar en préstec. Un 10% aproximat dels documents estan exclosos de préstec, per ser documents 

valuosos i a conservar.  

 Dintre de la co·lecció local, adquirim i conservem aquell fons propi d’autors santpolencs o 

relacionats amb Sant Pol importants: Carme Ruscalleda (19 documents), Perejaume (21 

documents) i Joan Coromines (33 documents).  

 

Revistes i publicacions periòdiques 

Durant el 2015 la biblioteca ha tingut 40 títols subscrits de revistes i 5 diaris.  

Cal remarcar que l’Ajuntament de Sant Pol es fa càrrec durant el 2015 de la subscripció a diferents títols de 

revistes infantils 

 Cucafera 

 Tiroliro 

 Reporter Doc  

i 2 diaris 

 El Punt diari 

 La Vanguardia 

REVISTES 40 títols 

DIARIS 5 títols 
                                            Total                45 títols 

 

Recursos electrònics subscrits 

Els usuaris de la biblioteca poden consultar publicacions en format electrònic a través dels pcs de la 

biblioteca.  

A partir del 8 de juny entra en funcionament l’eBiblio Catalunya (Generalitat de Catalunya, amb 

col.laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona) un nou servei de préstec de llibre 

electrònic per als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya.  

 No disposem de dades de consulta d’aquest servei des de la Biblioteca Can Coromines.  
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5. SERVEIS I PROGRAMES  

Horari 

La biblioteca ha obert un total de 214 dies, amb un total de 1.167 hores, per tal d’oferir el servei bibliotecari 

al municipi.  

DIES D’OBERTURA  (a partir del 23 de març i fins el 31 de desembre de 2015)       214 

TOTAL D’HORES     1.167 

 

Les hores d’obertura setmanal són:  

 -33 hores a l’hivern 

 -25 a l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) 

HIVERN MATINS: dijous i dissabtes de 10 a 14 h.  

 TARDES: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 

ESTIU TARDES: de dilluns a divendres de 16 a 21 h.  

(del 15 de juny al 15 de setembre) 

 

No hem tancat la biblioteca durant els mesos d’estiu, realitzant el personal rotacions en les vacances estivals 

El fet de no voler tancar la biblioteca cap dia a l’estiu respon a l’augment de visitants durant aquesta època, 

degut a les característiques turístiques del poble.  

5.1 Serveis  

ELS SERVEIS QUE CAN COROMINES OFEREIS ALS SEUS USUARIS SÓN:  
Acollida a persones nouvingudes   Renovació i reserva de documents 

Activitats infantils i familiars Reserva d’ordinadors 

Activitats per a adults Serveis a entitats i escoles 

Bústia de retorn de documents Visites escolars i visites guiades 

Consulta a bases de dades  Accés a wif-fi i consulta d’ordinadors (Internet i +) 

Cursos i tallers Biblioteca portes enllà 

Informació local  Butlletins electrònics 

Informació Clubs de lectura 

Préstec interbibliotecari  Préstec 

Proposa una compra  Préstec interbibliotecari 

Racó de mares i pares  

 

 

 

 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-servei/-/detall/AZ9m/SERVEI_BIBLIOTECA/10934/454271?cids=24853867
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-servei/-/detall/AZ9m/SERVEI_BIBLIOTECA/10934/454262?cids=24853867
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-servei/-/detall/AZ9m/SERVEI_BIBLIOTECA/10934/449780?cids=24853867
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-servei/-/detall/AZ9m/SERVEI_BIBLIOTECA/10934/451088?cids=24853867
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5.2 Dades dels usuaris 

Carnets  

USUARIS INSCRITS A 31 DE DESEMBRE 2015  906 18% de l’àrea d’influència  

Mitjana de carnets expedits per mes  114  

 

Pel que fa la població, un 18% dels habitants de Sant Pol  té carnet de la biblioteca. Durant l’any 2015 s’han 

donat d’alta 906 nous carnets.  

Aquesta dada la podem considerar significativa: la majoria d’habitants de Sant Pol ja tenien carnet de 

biblioteca d’altres poblacions veïnes: Canet i Calella en primer i segon lloc;  Arenys, Pineda, Mataró en 

següent terme. Creiem que aquesta dada ha de ser tinguda en compte en el moment de donar-se d’alta els 

usuaris a la biblioteca.  

Els usuaris distribuïts per grups d’edat:  

TIPUS D’USUARI Nombre d’usuaris inscrits Percentatge 

Petits lectors (0 a 4 anys) 60 6,3% 

Infants (5 a 14 anys) 349 41,4% 

Joves (15 a 24 anys) 64 17,3% 

Adults (25 a 39 anys) 89 23,3% 

Adults (40 a 64 anys) 258 53,5% 

Gent gran (més de 65 anys) 69 11,8% 

Altres (Biblioteques, entitats...)  17 0,0% 

TOTAL 906 19,2% 

 

Respecte als nous socis el grup d’edat que més s’ha fet soci de la biblioteca durant al 2015 han estat el públic 

adult (comptant totes les franges d’edat, de 14 a més de 65 anys), amb 480 carnetss, seguit molt de prop del 

públic infantill (de 0 a 14 anys), amb 409 carnets.   

Les dades i la informació de la taula demostren l’equilibri que hi ha entre els usuaris infantils i els usuaris a 

partir de 14 anys amb carnet de biblioteca. En les estadístiques de carnets fets es veu clarament que 

l’equipament esdevé un espai familiar, on el públic infantil té molt de pes.   

També es pot observar que el públic jove s’ha inscrit en menor nombre a la Biblioteca Can Coromines, 

probablement pel fet que ja disposava de carnet d’altres biblioteques del municipis propers.   

 

5.3 Visites  

Durant l’any 2015, han visitat la biblioteca 30.398 persones, suposant una mitjana de 142 persones per dia. 
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És significativa la dada de les visites de la biblioteca durant el mes d’agost: es duplica pràcticament 

l’assistència diària a la biblioteca durant aquest mes, fent-se visible la particularitat del poble de Sant Pol 

durant aquesta època, que viu un augment significatiu d’habitants.  

 Val a dir que durant el mes d’agost no es van poder realitzar activitats de foment a la lectura a la 

biblioteca: el personal de la biblioteca només es podia dedicar a feines d’atenció, informació i 

préstec al públic.  

5.4 Préstec 

Durant l’any 2015, s’han realitzat 15.931 préstecs de documents a la biblioteca, suposant una mitjana de 

1.770 documents mensuals.  

PRÉSTEC TOTALS  15.931 

Mitjana de préstec mensual   1.770 

Mitjana d’ús del servei de préstec per dia  74 

 

Evolució anual del servei de préstec:  

 De nou ressaltem la quantitat de préstecs realitzats durant el mes de juliol i agost a la biblioteca. 

Podem veure el gràfic corresponent al préstec per secció, on s’evidencia la predilecció dels usuaris de Can 

Coromines en endur-se a casa materials llibres, amb un 64% de préstecs;  seguit de les pel·lícules, que 

suposen un 28% del percentatge total. La música i les revistes a la biblioteca són documents que només 

suposen un 4% i un 3% de préstecs, la qual cosa posa de manifest que els usuaris de Sant Pol no consulten 

gaire aquests tipus de documents.  

Per a l’any 2016, hem fet un canvi substancial en les subscripcions de revistes, variant les temàtiques i els 

títols de les publicacions periòdiques, amb l’objectiu justament d’incrementar les estadístiques de préstec en 

aquests documents.  

 

VISITES  

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

815 

 

1.925 

 

2.299 

 

2.443 

 

3.603 

 

5.635 

 

3.604 

 

3.542 

 

3.917 

 

2.515 

 TOTAL  30.298 visites anuals  

PRÉSTECS 
Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

610 1424 1650 1725 1876 2389 1436 1680 1869 1236 

TOTAL  15.931 préstecs anuals (comptant renovacions de documents)  
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Les renovacions són també una part important en el préstec de Can Coromines, fent palesa la dada que els 

usuaris de Sant Pol coneixen la dinàmica del préstec a la biblioteca: s’han realitzat 2.819 renovacions de 

documents, tant presencials com en línia.  

 

RENOVACIONS 2.135 

RENOVACIONS EN LÍNIA     684 

TOTAL 2.819 

 

Dades generals del préstec i renovacions 

 

   

Préstec interbibliotecari  

La biblioteca va inaugurar amb la freqüència d’una maleta a la setmana. Durant el mes de maig va començar 

a funcionar amb 2 maletes setmanals, agilitzant molt més el préstec interbibliotecari. En ser una biblioteca 

petita amb poc fons, el nombre de llibres deixats és molt més baix que el nombre de llibres demanats a 

altres biblioteques.  

Destaquem també que la majoria d’usuaris de la biblioteca coneix perfectament el servei de préstec 

interbibliotecari entre les biblioteques de la XBM, devent-se aquest fet a la coneixença del sistema de treball 

en xarxa per les biblioteques municipals properes, ja que en són usuaris.  
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PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 

LLIBRES DEIXATS  126 

LLIBRES REBUTS  219 

 

Préstec a entitats 

S’ha iniciat el préstec de lots a escoles i entitats.  

PRÉSTECS A ENTITATS   

TOTAL D’ENTITATS      3 

TOTAL DE LOTS     11 

 

Les entitats que han sol·licitat lots en préstec són:  

 Escola Sant Pau – 5 lots (una mitjana de 20 llibres per lot)  

 Esplai Sant Pol de Mar – 4 lots (una mitjana de 15 llibres per lot) 

 Escola d’Hortsavinyà – 2 lots (una mitjana de 20 llibres per lot)  

  

5.5 Internet i + i Wi-fi  

Can Coromines disposa de 4 ordinadors que ofereixen el servei d’Internet i +: 3 a la sala d’adults i 1 a la sala 
infantil. Aquests ordinadors es poden utilitzar segons la seva localització en torns d’una hora i mitja hora.  

Durant el 2015 han utilitzat aquest servei 3.270 usuaris, el que suposa una mitjana de 15 usuaris diaris.  

 

INTERNET I +  

ÚS DEL SERVEI (usuaris diferents dies acumulats)   2.529 

Mitjana d’ús del servei per dia de servei        15 

 
 

ACCÉS ALS SERVEIS Internet i +  per mesos 

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

112  353  274  233  328  432 362 465 416 295 

 

 

L’ús del servei d’Internet i + fluctua durant l’any 2015, arribant a dades màximes durant el mes d’octubre. 

Podem veure però com el mes d’agost és un dels mesos que té més ús, possiblement degut al moment de 

màxima afluència de visitants.  
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Les dades d’accés a xarxa Wi-fi  

Durant el 2015 hem tingut 2.868 connexions wifi, 13 de mitjana diària. 

SERVEI WI-FI  

ÚS DEL SERVEI (usuaris diferents dies acumulats)   2.045 

Mitjana d’ús del servei per dia de servei        13 

 
 

ACCÉS AL SERVEI WI-FI per mesos 

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

41  49  161 111  335  968 286 293 294 330 

 

 

 De nou podem comprovar l’increment extraordinari dels accessos a la xarxa wi-fi de la biblioteca 

durant el mes d’agost, moment de màxima afluència de visitants a la biblioteca.  

  

 A Sant Pol, hi ha un problema generalitzat de connexió mòbil. Les connexions wi-fi presenten 

diferents problemes, sent les principals la baixa potència de connectivitat i la dificultat en reconèixer 

els carnets de biblioteca. Molts usuaris es queixen de la cobertura del servei. Les queixes són 

oportunament comunicades als departaments de gestió del sistema informàtic, però tanquem l’any 

amb la preocupació de no poder mantenir la fidelitat dels usuaris que tenen la biblioteca com a lloc 

de referència de connexió dels seus dispositius mòbils.  

 Cal destacar que durant els mesos d’estiu el nombre d’ordinadors era del tot insuficient per satisfer 

les necessitats de connexions dels usuaris. Per a l’any 2016 l’Ajuntament de Sant Pol ha previst dotar 

la biblioteca de més equips de consulta a Internet, augmentant els punts de consulta, realitzant una 

integració d’aquests nous pcs a la gestió de PuntXarxa. Aquesta proposta s’ha inclòs en el Pla d’Acció 

2016 de la biblioteca.  

 

5.5 Ús de la biblioteca  

En el següent gràfic queden reflectits els usos dels serveis bibliotecaris: 
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 Destaquem la importància del servei de préstec en la biblioteca, amb un percentatge d’un 17% del 
total de serveis utilitzats, molt per sobre del 8% de connexió a internet i del 7% de connexió a xarxa 
wifi, els dos serveis més utilitats després del préstec.  
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 Cal ressaltar que la dinàmica de la Biblioteca en quant a usos durant aquest any de funcionament 
està dintre de la tònica general social: els serveis més utilitzats de la biblioteca pels joves són els 
serveis on estan permanentment connectats a la xarxa, ja sigui via wifi amb els dispositius propis o 
amb els pcs de la biblioteca.  Els adults, en canvi, utilitzen més el servei de préstec.  La diferència de 
percentatges és significativa:  

 UTILITZACIÓ Wi-fi UTILITZACIÓ  Internet i + UTILITZACIÓ PRÉSTEC 

JOVES  67% 50% 45% 

ADULTS 27% 27% 66% 

 

 Podem comprovar en els ANNEXES, ANNEX 1, Indicadors del servei de préstec en referència a la 
mitjana de biblioteques per mòdul,   com la biblioteca Can Coromines manté, pel que fa al servei de 
préstec de la biblioteca, uns percentatges molt alts en comparació amb altres biblioteques 
pertanyents al mateix mòdul i que conformen la mitjana en el valor referencial que s’hi indica. 11 

 

 

 
                                                           

11 Annexes: Annex 1: Dades per a l’avaluació del servei bibliotecari.Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de 

Barcelona. [En línia: http://infodadeslocals.diba.cat/qlikview/index.htm] 

../../Desktop/marta/cole/catala/redaccions%20opcionals/:%20http:/infodadeslocals.diba.cat/qlikview/index.htm
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 En els gràfics anteriors podem veure com els usuaris infantils són qui utilitzen més l’oferta de serveis 
de la biblioteca de forma generalitzada, seguits de molt a prop pels usuaris adults, que sumant les 
diferents franges d’edat en les quals els situem conformen el grup més nombrós. El grup de joves és 
el més baix en utilitzar la Biblioteca.  

 Així mateix, podem observar com els usos de la biblioteca Can Coromines en aquest primer any de 
funcionament són primordialment els serveis de préstec i connexions a internet i xarxa wi-fi.  

 

5.6 Activitats de foment de la lectura 

Can Coromines es va inaugurar el 22 de març. El dissabte següent, dia 28 de març, vam realitzar la primera 

activitat de la biblioteca: Taller de contes, a càrrec de la Marta Romà. Hi van assistir una trentena de nens 

acompanyats d’adults, una vintena més.  

Destaquem el nostre pla de dinamització de la biblioteca perquè 

permet incidir en tres àmbits:  

 potenciar la lectura als usuaris de la biblioteca, 

 portar-la als que encara no ho són, 

 promoure la biblioteca i convertir-la en una entitat 

cultural dinamitzadora del municipi, en un espai de 

trobada, un espai pel lleure i la comunicació. 

En la posada en marxa de la biblioteca apostem fermament per 

treballar aquesta línia d’acció i a l’abril de 2015 ja comptem amb 

una graella d’activitats complerta.  

Al llarg de l’any 2015 la biblioteca ha realitzat un total de 72 

activitats, que han comptat amb un total de 2.935 participants i 

assistents.  

Aquestes activitats s’han dut a terme a les instal·lacions o bé al pati 

de la biblioteca.  

Cartell de la primera activitat de la biblioteca 
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FITXA D’ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA  

  ACTIVITAT NOMBRE / SESSIONS  

HORES DEL CONTE 13 

STORYTIME 4 

VISITES ESCOLARS  23 

CLUBS DE LECTURA  4 CLUBS / 23 SESSIONS 

TALLERS  6 

PRESENTACIONS DE LLIBRES  2 

TROBADA CLUB DE LECTURA (MARESME) 1 

CONFERÈNCIES I XERRADES  4 

FESTIVAL MULTIPOLAR 2015 2 

LA BIBLIOTECA AL CARRER  2 

EXPOSICIONS 40 

APARADORS CULTURALS  25 

CONCURS “I TU, QUÈ VENS A FER A LA BIBLIO”- PHOTOCALL DEL MARESME 1 

ASSISTÈNCIA A FIRES  1 

RÀDIO CATALUNYA. EMISSIÓ DEL PROGRAMA EL SUPLEMENT 1 

ALTRES (CESSIÓ D’ESPAIS) 3 

TOTAL ACTIVITATS 72 

TOTAL ASSISTENTS  2. 935 

   

 HORES DEL CONTE 

Hem realitzat 13 hores del conte amb 455 assistents.  

Aquesta activitat compta des del primer moment amb una gran acceptació tant pels infants com pels adults. 

Ens confirmen que les activitats infantils presenten una alta demanda en Sant Pol i són seguides per un 

públic fidel.  

De cara a l’any 2016, la biblioteca programa una hora del conte mensual, fidelitzant els dissabtes al matí a 

les 12 del migdia.  

 STORYTIME 

-Es realitzen 3 sessions d’Storytime durant el mes de juliol, amb assistència de 150 persones. La persona 

encarregada de portar a terme aquestes és Serena Wordsdell. 

-Es realitza 1 sessió durant el mes de desembre, Christmas Storytime, amb assistència de 50 persones. La 

persona encarregada de portar a terme aquesta actvitat és la Leasell Roberts.  

 VISITES ESCOLARS  

Les visites escolars de l’Escola Sant Pau del municipi es realitzen ja el primer mes de funcionament de la 

biblioteca. Durant el 2015, es realitzen 23 visites escolars, passant per la biblioteca tots els cursos de cicle 

infantil i cicle inicial de l’escola, i els primers cursos de l’ESO del nou institut de Sant Pol.  

En la programació per al 2016 les visites escolars conformen un punt important en la línia estratègica.  
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 CLUBS DE LECTURA 

Hem tancat la biblioteca amb la constitució i posada en marxa en el 2015 de 4 clubs de lectura: 3 per a adults 

i 1 d’infantil.  

 El club de lectura de novel·la històrica, coordinat per José Luis Lozano (Historiador. Voluntari).  

Realitza trobades setmanals d’una hora, els dijous a les 5’30 de la tarda. Hi ha uns 8 assistents per sessió, 

realitzant-ne un total de  23 .  

El club de lectura de novel·la històrica es va constituir a l’abril del 2015, amb tan sols un mes de 

funcionament de la biblioteca. El mes de maig es produeixen les primeres trobades. Els mesos d’agost i 

setembre el club de lectura no es realitza per vacances estivals, reprenent la seva activitat al mes d’octubre.  

Lectures: 

 Memòries d’Adrià, de Marguerite Yourcenar 

 Cercamón, de Lluís Racionero 

 La Teranyina, de Jaume Cabré 

 Victus, d’Albert Sánchez Piñol 

 El club de novel·la, coordinat per l’Eva Lleonart (Autora santpolenca. Contracte per part de 

l’Ajuntament de Sant Pol):  

Realitza trobades mensuals, l’últim dimecres de cada mes, a les 7 de la tarda. Hi ha una assistència 

aproximada de 15 persones per sessió, realitzant 4 sessions totals. Es posa en marxa al setembre de 2015.  

Lectures:  

 La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol 

 La isla bajo el mar, d’Isabel Allende 

 La dansa de la gavina, d’Andrea Camilleri 

 La carretera, de Cormac McCarthy  

 El club de lectura infantil de 8 a 10 anys, coordinat per Marianna Trichinni (Dinamitzadora infantil. 

Contracte per part de l’Ajuntament de Sant Pol):  

Realitza trobades bimensuals, els divendres a les 5’30 de la tarda. Hi ha una assistència aproximada de 8 

nens per sessió, realitzant 7 sessions totals fins el juliol de 2015. Es posa en marxa al mes de maig de 2015, 

amb tan sols dos mesos de funcionament de la biblioteca. La franja d’edat se situa entre els 8-10 anys. 

Després de la descoberta de la lectura els nens realitzen tallers i manualitats relacionades.  

Lectures:  

 El principito, d’Antoine de Saint Exupéry 

 El club de lectura infantil de 10 a 12 anys, coordinat per Carme Vila (Mestra. Voluntària):  
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Realitza trobades mensuals, els dilluns a les 5’30 de tarda. Hi ha una assistència aproximada de 8 nens per 

sessió, realitzant 5 sessions totals del setembre al desembre de 2015. Es posa en marxa al setembre de 2015, 

vista la necessitat de conformar un club de lectura infantil amb una franja d’edat dels usuaris més alta.  

Lectures:  

 Wonder, de R.J. Palacios 

 Les maletes d’Auschwitz, de Daniela Palumbo. 

 Les tertúlies en català, coordinades per la Mercè Martínez (Mestra. Voluntària):  

Realitza trobades setmanals els dilluns a la tarda, a les 17’30. Hi ha una assistència aproximada de 5 

persones per sessió, realitzant 6 sessions totals de l’octubre al desembre de 2015. Es posa en marxa en 

col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística del Maresme i Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Sant Pol, dintre del Programa de Voluntariat per la Llengua.  Està coordinat per la Mercè Martínez, voluntària 

lingüística. 

Lectures:  

 Nirvana, de Pere Formiguera 

 Antologia poètica, de Miquel Martí i Pol 

 Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo.  

 TROBADA DEL CLUB DE LECTURA DEL MARESME 

La biblioteca Can Coromines va assitir a la Trobada del Club de Lectura del Maresme (Trobada amb Màrius 

Serra) el 19 de novembre de 2015, amb 13 assistents dels seus clubs de lectura, juntament amb les altres 

biblioteques de la comarca.  

 TALLERS DE MANUALITATS  

Es realitzen tallers de manualitats per als infants, comptant amb l’assistència dels nens i mares i pares de 
les activitats citades:  

-després de les Hores del conte de dissabtes  

-després de les Trobades del Club de Lectura infantil  

Hem realitzat 6 tallers amb una assistència aproximada de 130 nens.  

 PRESENTACIONS DE LLIBRES I XERRADES TEMÀTIQUES 

S’ha realitzat 2 presentacions de llibres, comptant amb 55 assistents totals:  

 Paraules viatgeres, de Jordi Esteban. 20 de novembre de 2015. 20 assistents. 

La presentació del llibre es va incloure en el Festival Multipolar de Tardor de les Biblioteques del Maresme, 
en tractar-se d’un llibre de llegendes etimològiques per a adults.  

 Mirades de prop de Tinta invisible, amb la presentació de la producció de Tinta Invisible Edicions, 
amb la presència dels editors. 35 assistents.  
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 CONTE I TALLER  SOBRE MOBILITAT VIÀRIA  

Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat viària, el 13 d’octubre  la biblioteca organitza conjuntament 

amb la Policia Local de Sant Pol una sessió de treball per ensenyar els nens els principis bàsics de 

mobilitat diària. 15 assistents.  Es presenta el llibre La carretera bona, i es fan activitats relacionades.  

 EXPOSICIONS I APARADORS CULTURALS  

La biblioteca ha organitzat 65 exposicions del seu fons:  

 Exposicions de novetats (mensualment, exposició de novetats d’adults, infantils i audiovisuals), i 
de fons determinat i temàtiques diverses (revistes, fons local, fons d’autors locals, amb motiu 
d’efemèrides...).  

 La biblioteca confecciona diferents exposicions temàtiques en un petit aparador que dóna al 
carrer directament, per tal de potenciar diferent fons, donar a conèixer serveis i integrar-nos en 
la dinàmica cultural del poble.  

 Alguna mostra: Aparador de Sant Jordi, Festival de jazz de Sant Pol, Fira del formatge i de la 
maduixa, Mostra gastronòmica de Sant Pol, Tornada a l’escola, Castanyada, Setmana de la 
mobilitat,  Nadal... 

 LA BIBLIOTECA AL CARRER 

La biblioteca ha estat present al carrer en dues ocasions:  

 Paradeta de la biblioteca a la Fira de Sant Jordi: 24 d’abril de 2015. Estand de la biblioteca amb 
presentació de novetats, informació i activitats per al nens.  

 Paradeta de la biblioteca durant la Marató 2015 (diumenge 14 de desembre de 2015): estand 
amb venda de llibres procedents de donatius. Recaptació passada a la Biblioteca Pompeu Fabra, 
computada en el total de diners recaptats de les Biblioteques del Maresme. Total recaudat per la 
biblioteca: 242 euros.  

 

 CONCURS “I TU, QUÈ VENS A FER A LA BIBLIOTECA?” PHOTOCALL” 

Des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de 2015 la biblioteca va participar en el Concurs “I tu, què vens a 
fer a la biblioteca?”- Photocall de les Biblioteques del Maresme, amb una participació de 205 fotos totals 
pujades al twitter i penjades al Facebook de la biblioteca.  

Cal ressaltar que el guanyador adult del concurs va ser un concursant de la nostra biblioteca. 

 

 ASSISTÈNCIA A FIRES  

La Generalitat de Catalunya va triar la Biblioteca can Coromines per a participar en la Fira Lletraferits, de 
Llinars del Vallès, amb un pressupost de compra de 400 euros, el diumenge 30 d’agost de 2015. Hi vam 
assistir les 3 persones integrants de l’equip.  
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 FESTIVAL MULITPOLAR 

La Biblioteca ha format part del Festival Multipolar de Tardor 2015 de les Biblioteques del Maresme, amb una 
participació de 2 activitats:  

 Contes per a adults. A càrrec de Sílvia Serra. 13 d’octubre de 2015. 15 assistents 

 Paraules viatgeres. A càrrec de Jordi Esteban. 20 de novembre de 2015. 20 assistents 

 

 GUIA DE RECURSOS DEL MARESME 2015 

Participació en la guia de recursos 2015 de les Biblioteques del Maresme, amb la proposta “Ball d’almorratxa 
amb els Gegants de Sant Pol”.  

Implicació d’entitats del poble (Gegants de Sant Pol, Esbart Dansaire)  

 

 ALTRES 

 Cessió d’espais 

La biblioteca és seu electoral del municipi santpolenc, utilitzant-se amb aquesta finalitat en 2 ocasions 
durant l’any 2015. Durant els dies electorals, la biblioteca tanca la sala infantil des de divendres tarda fins 
dilluns tarda, inclosos dissabtes. L’elecció de la biblioteca com a seu electoral suposa inutilitzar durant 2 dies 
diferents serveis als usuaris.  

El divendres 12 de juny el pati de la biblioteca va ser utilitzat per la Cantada dels Goigs de Sant Antoni Abad.  

 

5.7 Activitats de formació  

Dins el Pla d’acció 2015 es marcava com a objectiu i accions:  

 Desplegar un programa de coneixement de la biblioteca adreçat a col·lectius i entitats per donar a conèixer els usos i les 
potencialitats del servei.    

Acció. 1.1.1  Posar en marxa un programa de serveis a l’escola Sant Pau 
Acció. 1.1.2  Continuar el programa “Les maletes viatgeres” iniciat per l’antiga Biblioteca amb l’escola Sant Pau 
Acció. 1.1.3 Posar en marxa un programa de serveis a la Llar d’infants “El pi del soldat” .  

 

Escola Sant Pau del municipi 

 Durant el 2015 s’han realitzat 23 visites escolars de l’Escola Sant Pau, passant per la biblioteca els 
cursos de P3, P4, P5, Primer, Segon i Tercer, i grup especial,  donant-los a conèixer la biblioteca i els 
serveis que ofereix.  També els tres cursos de 1r de l’ESO del nou Institut de San Pol i la Vallalta, ja al 
desembre de 2015.  
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 Es continua realitzant el programa “Maletes viatgeres”, iniciat per l’antiga biblioteca municipal de 

Sant Pol, redefinint el programa, actualitzant lectures, renovant maletes i dotant de nous logos el 

projecte. Comptem aquesta vegada amb el treball fet per la il·lustradora Cristina Losantos creadora 

del logo del programa.  

 Es fan 6 sessions als cursos que intervenen en el programa (des de P3 a Segon de primària) de 

presentació i explicació de les noves Maletes viatgeres. La Cristina Losantos explica la seva feina 

d’il·lustradora i pinta un mural per a cada classe, que s’emporten a l’escola per penjar.  

 

Institut de Sant Pol i de la Vallalta  

Des de la posada en marxa de l’Institut, al setembre de 2015, la biblioteca ha treballat per establir una 

política comuna d’associacions:  

 Compra de lectures obligatòries  

 Participació en el projecte curricular dels estudiants de 1r de l’ESO (visita a la biblioteca i 

activitat reforçant el seu projecte d’estudis).  

 Els dies 14 i 21 de desembre de 2015 es realitzen 2 sessions de treball amb els primers de 

l’ESO de l’Institut, treballant el tema del còmic. “Tintinventari: una passejada per l’univers de 

Tintín”, a càrrec d’en Salvador Boix, amb 74 assistents.  

 

Llar d’infants El Pi del soldat  

 Al maig de 2015 es manté una reunió amb la Direcció de la Llar d’Infants El Pi del Soldat del municipi, 

com a presentació de la biblioteca i dels serveis que hi podem oferir. A 31 de desembre de 2015 no 

hem realitzat cap visita escolar dels nens de la Llar d’Infants.  

 

Esplai de Sant Pol de Mar 

 A l’abril de 2015 es manté una reunió amb la Direcció de l’Esplai de Sant Pol de Mar per tal de 

presentar-nos i oferir els serveis de la biblioteca a l’Esplai.  

 L’Esplai de Sant Pol demanava lots de lectura a la Biblioteca de Calella per a realitzar el seu propi 

Club de Lectura. A 31 de desembre de 2015 els lots són proporcionats per la Biblioteca Can 

Coromines (qui s’encarrega de la seva gestió i repartiment a l’Esplai)  

Lots oferts:  

 Quiet, de Màrius Serra  

 El son dels volcans, de Sílvia Soler  

 Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara  
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5.7 Serveis virtuals  

Els serveis virtuals que oferim es poden dividir en 3 tipus:  

 Els que s’ofereixen a través de la Biblioteca Virtual i Gènius, comuns a totes les biblioteques de la 

Xarxa (sol·licituds de carnet, renovacions, reserves d’ordinadors, informació particular de cada 

biblioteca...),   

 Els que s’ofereixen a través de canals de comunicació comuns de les Biblioteques del Maresme 

(canal de vídeos Youtube, issuu, app de les BioblioMaresme...)  

 I els propis de la biblioteca a través del web de l’Ajuntament o a través de les eines 2.0: Facebook, 

Twitter i Issuu.  

 

Presència a la Biblioteca Virtual (biblioteca.virtual.diba.cat) i Gènius (genius.diba.cat) 

Hem treballat per a què la informació de La Biblioteca Can Coromines estigui permanentment actualitzada al 
web de la XBM.  

 http://bibliotecavirtual.diba.cat/sant-pol-de-mar-biblioteca-can-coromines 
http://genius.diba.cat/sant-pol-de-mar-biblioteca-can-coromines 

Hem introduït  

 12 continguts genèrics (horaris, galeria d’imatges, galeria d’imatges, particularitats serveis...) 

 31  notícies  (novetats, guies de lectura,  

 72 activitats al Bibliocalendar (calendari d’activitats)  

Totes aquests accions són gestionades per a què surtin publicades igualment en el portal infantil Gènius.  

 

Presència en els canals de comunicació de les Biblioteques del Maresme  

 https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme 

Presents en el canal youtube de les Biblioteques del Maresme a partir de l’abril de 2015, amb la participació 

del vídeo de la biblioteca per a la guia de Recursos 2015.  

Presència en el web municipal  

 http://santpol.cat/biblioteca 

Presents al web municipal de Sant Pol, sota l’epígraf Ajuntament / Equipaments i serveis. La pàgina web de la 

biblioteca allotjada a la pàgina oficial de l’Ajuntament recull informació general (localització, horaris, serveis, 

galeria d’imatges de la biblioteca i actes) i un apartat especial d’agenda de la biblioteca.  

http://bibliotecavirtual.diba.cat/sant-pol-de-mar-biblioteca-can-coromines
http://genius.diba.cat/sant-pol-de-mar-biblioteca-can-coromines
https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme
http://santpol.cat/biblioteca
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 Visites a l’apartat web de la Biblioteca durant l’any 2015:  4.265 

Facebook de la biblioteca Can Coromines  

https://www.facebook.com/Biblioteca-Can-Coromines-Sant-Pol-de-Mar-779664985462283/ 

 M’agrada 

 Nombre de posts generats durant el 2015: 861 

Twitter  

https://twitter.com/bibliosantpol 

 Seguint: 488 

 Seguidors: 570 

 Tuits: 1.317 

 Retuits fets: 149 

 Tuits favorits: 395 

 Tuits on s’anomena la biblioteca: 226 

La informació publicada està estretament relacionada amb les activitats que es fan a la biblioteca, tot i que 

també es fan publicacions relacionades amb efemèrides i d’altres informacions d’interès de la biblioteca, o 

d’interès cultural general realitzades per altres agents culturals del poble de Sant Pol. 

Aquestes noves eines, gestionades i actualitzades directament per la biblioteca, tot i que impliquen un nivell 

de feina important i una dedicació elevada d’hores, faciliten l’actualització constant de la informació i 

milloren molt el contacte i la interacció amb els usuaris. 

 

Blog  

https://bibliotecacancoromines.wordpress.com/ 

Can Coromines va inaugurar amb un blog en marxa. Posteriorment, al juny de 2015, vam veure la 
impossibilitat de mantenir actualitzat el blog. Hem prioritzat l’actualització permanent dels perfils de 
facebook i twitter, així com de la Biblioteca virtual, el portal infantil Gènius i la web municipal. En el Pla 
d’actuació 2016 recollim la proposta de reemprendre el blog de la biblioteca.  

 En deixar de donar informació en el blog de la biblioteca al juny de 2015, no donem dades d’aquest 
apartat. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Can-Coromines-Sant-Pol-de-Mar-779664985462283/
https://twitter.com/bibliosantpol
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6. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

Ja el Pla d’acció 2015, confeccionat per a posar en marxa els serveis bibliotecaris de Can Coromines,  recollia 

en les seves línies estratègiques diferents accions per a integrar-nos i associar-nos amb els col·lectius i xarxes 

d’entitats del poble. Hem intentat des del primer moment donar-nos a conèixer, treballar conjuntament 

amb altres entitats i difondre els nostres serveis en el poble per tal d’assolir aquests objectius.   

Les entitats i centres locals amb els quals hem treballat, promovent contactes, iniciant projectes o difonent 

iniciatives locals han estat:  

 Centres Educatius: Institut de Sant Pol i la Vallalta, Escola Sant Pau, Llar d’Infants El Pi del Soldat.  

Visites escolars i activitats diverses, projecte conjunt de “La maleta viatgera”. Visites de l’institut, 

activitats diverses. Visita a la Llar d’Infants.  

 Ràdio Litoral. Entrevista a la Ràdio. Difusió puntual d’activitats de la biblioteca. 

 Ens, el nou santpolenc. Publicació d’articles, notícies i activitats de la biblioteca en la revista local. 

Apart de les agendes mensuals d’activitat al municipi, on la biblioteca sempre estaà present, hem 

publicat diferents articles sota l’apartat “Espai Can Coromines”, on parlem:  

o Març 2015. Ens núm. 84. “Sant Pol estrena biblioteca”, article.   

o Juiol 2015. Ens núm. 85. “Can Coromines, un equipament al servei de Sant Pol de Mar”, article.  

o Octubre 2015. Ens núm. 87. “La nova biblioteca compleix 6 mesos”, article.  

o Novembre 2015. Ens núm. 88. “La maleta viatgera”, article del projecte de la biblioteca i 

l’Escola Sant Pau. Notícia “Educació viària a la Biblioteca en la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura” 

o Desembre 2015. Ens núm. 89.  “Viu la màgia del nadal amb els llibres”, article de 

recomanacions de lectures.  

 Serveis Socials de Sant Pol. Programació conjunta del programa Voluntariat per la Llengua. Creació 

de la Tertúlia en català a la biblioteca arrel del programa. 

 Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Programació conjunta del programa Voluntariat 

per la Llengua. Creació de la Tertúlia en català a la biblioteca arrel del programa. 

 Clubs de lectura – voluntaris del poble. Creació de 3 clubs de lectura de la biblioteca, coordinats i 

portats per voluntaris del poble 

 Esplai de Sant Pol. Obtenció de lots de lectura de la biblioteca per als seu club. Programació 

conjunta d’aquest.  

 

 Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol – Marató de TV3. Integració de la biblioteca en el Programa 

del Centre Cultural per a la la Marató de TV3.  

 Fundació Coromines. Donació de llibres, col·laboració en la Guia de Recursos de les Biblioteques del 

Maresme pel 2016.  

 Ca l’Arturo. PIJ. Suport logístic i tècnic a la biblioteca.  
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 Llibreria local l’Ona. Compra i adquisició de llibres, sobretot en temàtica local. Presentació de llibres 

a la biblioteca.  

 Editorial Titiris (autors santpolencs). Compra i adquisició de llibres.  

 Esbart dansaire. Donació de documents. Col·laboració en la Guia de Recursos de les Biblioteques del 

Maresme pel 2015. Cessió de material per a l’aparador de la Festa Major de Sant Pol-juliol 2015.  

 Gegants de Sant Pol. Col·laboració en la Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme pel 2015.  

 Restaurant Sant Pau, Carme Ruscalleda. Donació de llibres de la Xef Ruscalleda a la biblioteca.  

 Policia Local de Sant Pol. Xerrada pels nens en la setmana de la seguretat viària.  

 Ràdio Catalunya. Cessió d’espais de la biblioteca per emetre el programa dedicat a Raül Balam 

Ruscalleda. Diumenge  

 Cantada dels Goigs de Sant Antoni Abad al pati de la biblioteca.  Divendres 12 de juny de 2015.  

 

Hem de tenir en compte que l’any 2015 ha estat l’any en què hem posat en marxa els serveis bibliotecaris a 

Can Coromines, objectius principals a assolir. Un cop posat en marxa l’engranatge de la biblioteca, la línia 

d’integració en el teixit col·lectiu local és primordial durant l’any 2016, any on els programes de la biblioteca 

ja estan engegats i podem dedicar més temps a la labor associativa.  

 

Biblioteques del Maresme  

Des del primer moment es participa en les activitats conjuntes de les biblioteques de la comarca, com ara:  

 Reunions comarcals 

 Ja al març de 2015 estem convocats a la reunió de treball conjunta de les Biblioteques del Maresme. 

Encara no hem inaugurat la biblioteca, però fem el primer pas per integrar-nos a la feina conjunta de les 

biblioteques de la comarca. S’ha assistit a la totalitat de reunions de treball i sessions formatives 

organitzades a la comarca durant el 2015 des de la posada en marxa de la biblioteca: març, 28 de maig, 24 

de setembre i 15 de desembre 2015.  

 Sessions formatives de treball 

Assistència a les reunions formatives de les Biblioteques del Maresme: assistim a la sessió de treball 

per a confeccionar Butlletins electrònics de les biblioteques. Octubre 2015.  

 Festival multipolar 2015 de contes per a adults  

Participem en la  17 ed. del Festival Multipolar 2015 amb la programació de dues activitats:  

 Contes per a adults, de la Sílvia Serra, setembre 2015.  

 Presentació del llibre i xerrada  “Paraules viatgeres”, de Jordi Esteban, octubre 2015.  

 Guia de recursos 2015  

Des del febrer de 2015, encara per inaugurar la biblioteca, la Lali Sala i l’Àngels Gómez preparen en un mes la 

informació requerida per integrar Can Coromines a la Guia de recursos del 2015 de les Biblioteques del  
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Maresme. Comptem amb la col·laboració de dues entitats del poble: la Colla de Gegants i l’Esbart Dansaire 

de Sant Pol de Mar.  

 Elaboració de calendaris i punts de llibre anuals, on per primera vegada hem participat des de 

Biblioteca de Sant Pol.  

 Participació en la Trobada de Clubs de lectura del Maresme  

Al novembre de 2015 assistim a la Trobada de Clubs del Maresme (Mataró, Màrius Serra) 13 persones 

integrants dels diferents clubs de lectura en funcionament de la biblioteca.  

 Participació dels lots comarcals que s’ofereixen 

Ens afegim a la rotació de lots comarcals per als clubs de lectura de la biblioteca, contribuïm amb un parell 

’exemplars a la creació de nous lots i gaudim d’aquests en les nostres sessions del club de lectura.  

 Participació en les campanyes de la Marató de TV3 

Al desembre de 2015 intervenim en la Campanya de la Marató de TV3 preparada conjuntament per les 

biblioteques del Maresme, seguint les premises de les biblioteques de la zona:   

 exposició i venda de donatius a la biblioteca durant un mes (novembre – desembre 2015) 

 paradeta al carrer on continuem amb la  venda de donatius per aconseguir recaptació. (13 de 

desembre de 2015). Es recullen 242€ i es donen a la biblioteca Pompeu Fabra per a la seva 

comptabilització general de les biblioteques de la comarca.  

 

 7. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

Des del febrer de 2015 (ja abans de la inauguració de la biblioteca) es posen en marxa diferents canals de 

difusió dels serveis i activitats de la biblioteca, alguns ja destacats en el punt 5.6 Serveis virtuals de la 

Biblioteca.   

 Perfil de pàgina al Facebook:  

https://www.facebook.com/Biblioteca-Can-Coromines-Sant-Pol-de-Mar-779664985462283/ 

 Perfil al twitter:  

https://twitter.com/bibliosantpol 

On, com hem fet esment en el punt 5.6, la informació publicada està estretament relacionada amb 

les activitats que es fan a la biblioteca, i en relació a efemèrides i esdeveniments sobretot del 

municipi de Sant Pol de Mar.  

 Perfil a l’Issuu, des d’on publiquem les guies de novetats i exposició de fons documental.  

https://issuu.com/bibliotecacancoromines 

 25 guies de novetats i expositives de fons realitzades:  

 4 guies de novetats d’adults (Sant Jordi 2015, Estiu 2015, Agost 2015, Octubre 2015, Lectures 

de l’Insti)  

https://www.facebook.com/Biblioteca-Can-Coromines-Sant-Pol-de-Mar-779664985462283/
https://twitter.com/bibliosantpol
https://issuu.com/bibliotecacancoromines
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 7 guies de novel·les (Sant Jordi 2015, Estiu 2015, 100 novel·les, 25 novel·les més d’estiu, 

Novel·les de tardor, Novel·les de festa 1, Novel·les de festa 2) 

 6 guies de novetats infantils (Estiu 2015, Agost 2015, Tardor 2015, Novembre 2015, 

Desembre 2015, Viu el nadal amb la biblioteca).  

 5 guies de música i  cinema (Cinema a la biblioteca -abril 2015,  Pelis noves del setembre 

2015, Tardor de pel·lícula, Pel·lícules de novembre, Música i pel·lícules del desembre 2015).  

 1 guia de revistes (Revistes 2015) 

 1 agenda mensual (desembre 2015) 

 

 Espai web de la biblioteca a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Pol:  

Actualització permanent i mensual de la informació de Can Coromines (continguts diversos i notícies). 

Difusió permanent de l’agenda d’activitats.  

A més de l’apartat de la biblioteca, el web municipal exposa continguts diversos de la biblioteca en els 

apartat generals de la informació municipal: notícies municipals, agenda municipal, capçaleres 

d’entrada...  

També es realitzen notes de premsa publicades al web municipal.  

 

 Espai web de la Biblioteca Virtual i Gènius:  

Actualització permanent i mensual  de la informació de Can Coromines (continguts diversos, notícies, 

activitats...).  

 

 Creació de cartells,  díptics i petites guies de novetats que posem a disposició dels usuaris als 

taulells d’informació, a l’entrada de la biblioteca i al plafó de les activitats.  

       

 Cartells i fullets que fem arribar als centres d’ensenyament del municipi  via correu electrònic.  

 Notificació de les activitats als usuaris donat d’alta en el mailing de la biblioteca via correu 

electrònic.  
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 Agenda mensual de la biblioteca amb les activitats programades, al web de l’Ajuntament.  

http://santpol.cat/agenda/setmana 

 Puntualment difusió d’activitats i notícies destacades a Ràdio Litoral de Sant Pol 

 Canal youtube 

https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme 

Compartit amb les biblioteques del Maresme, per visualitzar vídeos realitzats per aquestes.   

 

 Cal destacar que ja al febrer del 2015 es crea el logo de la biblioteca, el qual 

utilitzem com a element característic d’aquesta en cartes, firmes, documents 

oficials, documents de difusió...  

 

 

 

 Cal destacar que ja al febrer del 2015 es crea des de la Regidoria de Cultura 

de l’ajuntament de Sant Pol un disseny únic que utilitzarem en els cartells i 

pòsters de difusió de la biblioteca, que dota d’una unitat estètica tota la 

promoció de la biblioteca.  

 

 

 

 

 Premsa comarcal:  

Can Coromines participa, conjuntament amb les altres biblioteques del Maresme, amb la revista 

“Pànxing Maresme”. Durant el 2015 no publica cap recomanació literària, establint la col·laboració de 

Can Coromines per al 2016.  

 

7. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 

El fet que la biblioteca sigui nova i hagi estat en funcionament només 8 mesos durant el 2015, no permet 

(com hem comentat al principi d’aquest document) fer una valoració comparativa de les dades 

proporcionades.  

Podem destacar les següents conclusions en aquests 8 mesos de funcionament del 2015:  

 

 

 

http://santpol.cat/agenda/setmana
https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme
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 Pel que fa a l’equipament 

La Biblioteca de Sant Pol disposa de menys de 300 m2, dividits en 3 plantes. Pertany al mòdul L0 dels 

Estàndars bibliotecaris de la Gerència de Serveis de Biblioteques12. És una biblioteca petita i vertical, amb els 

greus inconvenients que això suposa. La manca d’espai des del seu naixement marca inexorablement el 

funcionament dels serveis. En aquest petit edifici, a més, la Biblioteca comparteix espai amb la Fundació 

Coromines, creant-se en alguns moments situacions incòmodes, suavitzades pel personal de l’equipament i 

entitat.  

No disposa tampoc d’un espai dintre del mateix equipament on es puguin fer activitats diverses, ja siguin de 

formació, d’oci cultural o simplement una sessió del Club de Lectura, el que comporta deixar de donar servei 

a sala si es vol programar alguna d’aquestes activitats i desmuntar tota la distribució de l’espai actual: 

cadires, taules, bucs, expositors… apilonant tot el material i donant una mala imatge.  

No disposa de magatzem amb les dificultats d’emmagatzematge de fons  i material que això comporta, ni 

d’un espai ampli i tancat on realitzar feines internes.  

En definitiva, qualsevol iniciativa nova s’ha d’estudiar amb profunditat per avaluar les repercussions que 

tindran en el servei que pot oferir l’equipament. Val a dir que tots i els obstacles d’espai existents, l’equip de 

treball solventa diàriament amb èxit aquesta problemática, però aquest fet crea angoixes i excés de feina.  

Un altre greuje important de l’edifici és que no disposem d’aparells antifurts, sent imposible detectar 

robatoris de material.  

 Pel que fa als recursos humans:  

El nombre de personal és correcte, tret dels mesos d’estiu, moment que coincideix l’alta afluència de 

visitants amb les vacances estivals del personal. En aquests moments, 2 persones per tot l’equipament és 

insuficient. Hem d’estudiar recursos per a alleugerar les càrregues de feina durant aquest període.  

A part d’això, el nombre de personal és suficient sempre i quan no tinguem baixes.  

Destaquem també en aquesta memòria la solidesa i la motivació de l’equip humà nascut de la biblioteca.  

 Pel que fa als  recursos documentals:  

Durant el 2015 hem incidit en l’adquisició del fons atenent a les mancances de col·lecció i a les demandes 

dels nostres usuaris. El gran problema existent de falta d’espai ens fa treballar amb un creixement de la 

col·lecció molt acurat. Introduïm el nou fons de la biblioteca amb un alt sentit de responsabilitat i interès 

general.  

 

 Pel que fa al  Foment de la lectura: Hem iniciat el catàleg d’activitats per a adults i infantils que han 

tingut una excepcional acollida.  

 Pel que fa a la cooperació territorial: En aquests mesos de funcionament ja hem treballat per 

establir una xarxa associativa amb les entitats del municipi i territori. Necessitem però arribar a més 

entitats i fer-nos un lloc més sòlid al teixit associatiu de Sant Pol.  

                                                           

12  Estàndars bibliotecaris de la Gerència de Serveis de Biblioteques  
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Les línies i les perspectives de futur que treballarem, ja presentades en el Pla d’Acció 2016, es basen en 

uns aspectes molt rellevants, com ara:  

 enfortir la programació d’activitats per tal de fidelitzar clients i mantenir i reforçar els vincles ja 

creats,  

 generar una tradició d’ús de la biblioteca a mesura que anem programant i anem treballant,  

 omplir els buits temàtics de la col·lecció i  

 emfatitzar en l’adquisició i tractament del fons local del municipi.  

 

 Destaquem, encara que no es pugui mesurar amb dades ni números,  la 

satisfactòria resposta tant de l’Ajuntament de Sant Pol i en especial de la 

Regidoria de Cultura ,  com dels mateixos habitants santpolencs, en la 

posada en marxa de l’equipament. Agraïm l’alegria, la calidesa i el 

dinamisme humà amb què han acollit el nou equipament cultural, 

recolzant les iniciatives sorgides i apostant fermament per tal de fer que 

el nostre objectiu final s’assoleixi: fer esdevenir Can Coromines un motor 

important de la cultura en el poble costaner de Sant Pol de Mar.  

Des d’aquesta memòria 2015, agraïm el suport prestat. 

 

Àngels Gómez 

Maig 2016 
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ANNEXES  

Annex 1  

Indicadors del servei de préstec, en referència a la mitjana de biblioteques per mòdul  
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ANNEXES  

Annex 2  

Taula cronològica d’actvititats   

 

MARÇ  HORA ACTIVITAT 

DISSABTE 28  12 H L’HORA DEL CONTE / TALLER DE MANUALITATS. MARTA ROMÀ 

ABRIL HORA  ACTIVITAT 

DIJOUS 2 17’30 H CONTES PER ALS MÉS MENUTS / SÍLVIA SERRA  

DIJOUS 9 10 H VISITA ESCOLAR ESCOLA SANT PAU. 3R PRIMÀRIA 

DILLUNS 20 10 H GRAVACIÓ PROGRAMA DE RÀDIO LITORAL  

DIJOUS 23  17-20 H SANT JORDI. BIBLIOTECA AL CARRER  

DIVENDRES 24 17 H. CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI  

DISSABTE 25  12 H. L’HORA DEL CONTE / TALLER DE MANUALITATS. MARTA ROMÀ 

MAIG  HORA  ACTIVITAT 

DIJOUS 7 10 H. VISITA ESCOLAR ESCOLA SANT PAU. 2N PRIMÀRIA  

DIJOUS 7 17´30 H CONTES PER ALS MÉS MENUTS / SÍLVIA SERRA  

DIVENDRES 8 17’30 H. CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DILLUNS 11  10 H. PORTEM LOTS ALS CURSOS DE SEGON. ESCOLA SANT PAU  

DIJOUS 14 9’30 H. VISITA ESCOLAR ESCOLA SANT PAU. P4 

DIVENDRES 15 17 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DISSABTE 16 12 H L’HORA DEL CONTE / TALLER DE MANUALITATS. MARTA ROMÀ 

DIJOUS 21  12 H VISITA ESCOLAR ESCOLA SANT PAU. GRUP ESPECIAL 

DIJOUS 21 17 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

MAIG  HORA ACTIVITAT 

DIJOUS 28  10 H VISITA ESCOLAR ESCOLA SANT PAU. P5  

DIJOUS 28  18 H INICI CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 29 17 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

JUNY HORA  ACTIVITAT 

DIJOUS 4    18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 5 17 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DISSABTE 6 12 H CONTES PER ALS MÉS MENUTS / SÍLVIA SERRA  

DIJOUS 11     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 12 17 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DIVENDRES 12  17’30 H L’HORA DEL CONTE / TALLER DE MANUALITATS. MARTA ROMÀ 

DISSABTE 13 12 H EXPOSICIÓ SOBRE JAZZ. APARADOR CULTURAL  

DIJOUS 18     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIJOUS 25 10 H ESCOLA SANT PAU. RECOLLIDA DE LOTS DE LLIBRES  
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DIJOUS 25     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIUMENGE 28 10 H GRAVACIÓ DEL PROGRAMA CATALUNYA RÀDIO “EL SUPLEMENT”, AMB RAÜL BALAM 

DIMARTS 30 20 H INSTAL.LACIÓ DEL PHOTOCALL DE LES BIBLIOTEQUES DEL MARESME  

JULIOL HORA  ACTIVITAT  

DIMECRES 1 11 H VISITA CARME RUSCALLEDA. RECOLLIDA I SIGNATURA DE LLIBRES DONATS  

DIJOUS 2     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 3  18 H STORYTIME / SERENA WORSDELL  

DIJOUS 9     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 10  18 H STORYTIME / SERENA WORSDELL  

DIJOUS 16     18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

JULIOL HORA ACTIVITAT 

DIVENDRES 17  18 H STORYTIME / SERENA WORSDELL  

DIJOUS 23  18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIJOUS 30 18 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

AGOST HORA  ACTIVITAT 

DISSABTE 29 10 H ASSISTÈNCIA A LA FIRA LLETRAFERITS (LLINARS DEL VALLÈS) 

DIUMENGE 30 10 H ASSISTÈNCIA A LA FIRA LLETRAFERITS (LLINARS DEL VALLÈS) 

SETEMBRE HORA  ACTIVITAT 

DIJOUS 17 17’30 H CONTES PER A ADULTS  / SÍLVIA SERRA  

DIUMENGE 27 TOT EL DIA CESSIÓ D’ESPAIS: BIBLIOTECA SEU ELECTORAL  

DILLUNS 28 TARDA ESPLAI SANT POL. LOT DE LECTURA 

DILLUNS 28 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA  

DIMECRES 30  19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA / EVA LLEONART  

DIMECRES 30 20’30 H FINAL CONCURS “I TU, QUÈ VENS A FER A LA BIBLIOTECA?” –PHOTOCALL MARESME 

OCTUBRE  HORA ACTIVITAT  

DIJOUS 1   18 H ACTE PRESENTACIÓ DE LES TERTÚLIES EN CATALÀ / BIBLIOTECA I CNL MARESME  

DIJOUS 2 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DILLUNS 5  17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 8 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DILLUNS 12  17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMARTS 13 17’30 H HORA DEL CONTE: LA CARRETERA BONA / VIRTU FERNÀNDEZ, POLICIA LOCAL DE SANT POL, 

AMB MOTIU DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT VIÀRIA  DIJOUS 15 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

OCTUBRE HORA ACTIVITAT  

DIVENDRES 16 20 H. CONTES PER A ADULTS / SÍLVIA SERRA  

DILLUNS 19  17´30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA   

DILLUNS 19  17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMECRES 21 17 H LOT DE LECTURA PER A L’ESCOLA SANT PAU. SEGON DE PRIMÀRIA  

DIJOUS 22  18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DILLUNS 26 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMECRES 28 17’30 H PINTADA DE L’APARADOR DE LA BIBLIOTECA “MALETES VIATGERES” / CRISTINA LOSANTOS 
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DIMECRES 28 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA / EVA LLEONART  

DIJOUS 29 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

NOVEMBRE HORA  ACTIVITAT  

DILLUNS 2 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMARTS 3 10 – 12 H PRESENTACIÓ MALETES VIATGERES. ESCOLA SANT PAU, P3 

DIMARTS 3 10-12 H XERRADA / TALLER “L’OFICI D’IL·LUSTRADORA” / CRISTINA LOSANTOS  

DIMECRES 4 10 – 12 H PRESENTACIÓ MALETES VIATGERES. ESCOLA SANT PAU, P5 

DIMECRES 4 10-12 H XERRADA / TALLER “L’OFICI D’IL·LUSTRADORA” / CRISTINA LOSANTOS  

DISSABTE 7 12 H TALLER DE TERÀPIA CANINA AMB ELS NENS / KANSTAK 

DILLUNS 9 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DILLUNS 9 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA   

DIMECRES 12 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DILLUNS 16 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 19  19 H TROBADA DE CLUBS DE LECTURA DEL MARESME. MATARÓ / MÀRIUS SERRA  

DIVENDRES 20 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 20 20 H XERRADA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PARAULES VIATGERES” / JORDI ESTEBAN 

DILLUNS 23  17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMECRES 25 17’30 H PARTICIPACIÓ EN L’ACTE DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE / PLAÇA LA VILA  

DIMECRES 25  19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART  

DIMECRES 26 10-11 H PRESENTACIÓ MALETES VIATGERES. ESCOLA SANT PAU, PRIMER PRIMÀRIA 

DIMECRES 26 10 - 11 H XERRADA / TALLER “L’OFICI D’IL·LUSTRADORA” / CRISTINA LOSANTOS 

DIMECRES 26 11-12 H PRESENTACIÓ MALETES VIATGERES. ESCOLA SANT PAU, SEGON PRIMÀRIA 

DIMECRES 26 11- 12 H XERRADA / TALLER “L’OFICI D’IL·LUSTRADORA” / CRISTINA LOSANTOS 

DIMECRES 26  18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DILLUNS 30 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA  

DILLUNS 30 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DESEMBRE HORA ACTIVITATS 

DIJOUS 3 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DILLUNS 7 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 10 18’30  CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DISSABTE 12 12 H STORYTIME / LEASELL ROBERTS 

DIUMENGE 13 MATÍ LA BIBLIOTECA AL CARRER : MARATÓ DE TV3  

DILLUNS 14 12’30 H VISITA ESCOLAR: PRIMER DE L’INSTITUT DE SANT POL-LA VALLALTA 

DILLUNS 14 12’30 H XERRADA: “TINTINVENTAIRE: UNA PASSEJADA PER L’UNIVERS DE TINTÍN” / SALVADOR BOIX. 

DIMECRES 16 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART  

DIJOUS 17 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOS 

DIVENDRES 18 20 H XERRADA I PRESENTACIÓ “MIRADES DE PROP DE TINTA INVISIBLE”  / TINTA INVISIBLE 

DISSABTE 19 12 H L’HORA DEL CONTE I TALLER DE MANUALITATS / MARTA ROMÀ 

DILLUNS 21 12’30 H VISITA ESCOLAR: PRIMER DE L’INSTITUT DE SANT POL-LA VALLALTA 

DILLUNS 21 12’30 H XERRADA: “TINTINVENTAIRE: UNA PASSEJADA PER L’UNIVERS DE TINTÍN” / SALVADOR BOIX. 
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ANNEXES  
Annex 3  
Mostra de notícies a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Pol  
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Annex 4  

Mostra de l’agenda del web de l’Ajuntament de Sant Pol  

 

Annex 5  

Mostra de cartells  
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Annex 5 

LA BIBLIOTECA EN IMATGES: APARADORS  

 

APARADOR FESTA MAJOR 

 APARADOR DE FESTA MAJOR 

 

APARADOR FESTIVAL DE JAZZ I FIRA 

GASTRONÒMICA 

  
APARADOR MALETES VIATGERES  

 

APARADOR REVISTES 
 

APARADOR ESTIU 
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APARADOR DEL TINTÍN 

      

APARADOR DEL NADAL 
 APARADOR DE TORNADA A L’ESCOLA 

 

RACONS D’EXPOSICIONS: VESTÍBUL  
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RACONS DE NOVETATS  

   

NOVEL.LES NOVES i NOVETATS DE NADAL  

   
NOVETATS DE TARDOR A DIFERENTS SALES  

     

PISSARRA INFORMATIVA A L’ENTRADA DE LA BIBIBLIOTECA    
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EXPOSICIONS DE CLUBS DE LECTURA                          NOVETATS A AUDIOVISUALS  

Activitats  

L’HORA DEL CONTE 
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TALLERS DE MANUALITATS  

  

ELS CLUBS DE LECTURA i LES TERTÚLIES EN CATALÀ 
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STORYTIME  

   

LES MALETES VIATGERES  

    

   



BIBLIOTECA CAN COROMINES – SANT POL DE MAR                                                                                   MEMÒRIA 2015 

 

65 

 

    

 

VISITES ESCOLARS I DE L’INSTITUT 

 

   

PHOTOCALL “I TU, QUÈ VENS A FER A LA BIBLIO?” 

   



BIBLIOTECA CAN COROMINES – SANT POL DE MAR                                                                                   MEMÒRIA 2015 

 

66 

 

 

 

ASSISTÈNCIA A LLETRAFERITS, FIRA EDITORIAL  

    

TALLER DE TERÀPIA CANINA  

  

BIBLIOTECA AL CARRER : SANT JORDI I MARATÓ TV3  
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XERRADES I PRESENTACIONS DE LLIBRES  

  

 

SORTIDA AL TEATRE: TROBADA DE CLUBS DE LECTURA DE LES BIBLIOTEQUES DEL MARESME  
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LES NOSTRES GUIES DE NOVETATS I TEMÀTIQUES  

     

     

L’AGENDA MENSUAL  
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