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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 2016. 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 va ser inaugurada el març de 2015.  És de titularitat municipal, 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 primer Pla d’acció de la biblioteca, elaborat per a l’any 2015, es va desenvolupar per a la posada en marxa 

del nou equipament. 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.  El Pla d’acció 2016 va significar la solidesa del 

nou equipament en el seu segon any d’existència, i les línies estratègiques definien actuacions que 

signifiquessin l’assentament del servei bibliotecari en el municipi.  

La construcció i la presentació de la present memòria 2016 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, 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 
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 i acollidora, però més petita del que 
correspondria. 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.  

 

                                                           

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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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).  

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 + 8 

Servei Wi-fi Sí 

Impressores 2 

Escàners 1 
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Sant Pol de Mar compta actualment amb 4.951 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 fa 

afrontar dos reptes importants en el 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. Com és habitual en biblioteques de llocs costaners i turístics, Can Coromines funciona 

com dues biblioteques diferents, amb una dinàmica variada entre els mesos de l’hivern i els mesos estiuencs. 

Seguim pautes de treball diferenciades segons les èpoques estacionals.  

Aportem algunes dades que explicaran la realitat que viu Sant Pol:3  

 

El poble ha anat perdent indústria pesquera, agrícola i indústria a canvi d’un creixement en el sector de 

serveis:4 

 

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

concentrar-se aquest en el sector turístic: 5 

  

 

                                                           

2  Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2017) 
3  Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2017) 
4 Programa Hermes. Sant Pol de Mar : Síntesi Municipal II . [En línia: http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp] 
5 Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2017) 

file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
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Una altra dada especial a tenir en compte és que té un considerable número de persones estrangeres vivint 

al municipi: 6 

 

I el nivell d’instrucció dels seus habitants és alt: 7 

 

Dinàmica cultural de Sant Pol  

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

important, de manera que 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 s’hi realitzen. 

Un dels objectius remarcables durant aquest any 2016 de la Biblioteca Can Coromines ha sigut continuar 

treballant propostes que involucressin 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. També és 

important observar que hem intentat sempre no duplicar ofertes culturals que ja es donaven en el poble.  

 

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 

 

 

                                                           

6 Programa Hermes. Sant Pol de Mar : Síntesi Municipal II . [En línia: https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=957] (març 
2017) 

7 Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2017) 

8 Dades de població: Idescat: [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (març 2017) 

https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=957
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
file:///F:/David/Desktop/BIBLIOTECA/Idescat.%20Padró%20municipal%20d'habitants
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Els municipis de Sant Iscle i Sant Cebrià disposen de  

servei de bibliobús, el Bibliobús Montnegre  de la 

Diputació de però cap dels dos no té biblioteca 

municipal. Molts usuaris de Can Coromines provenen 

d’aquests municipis, sobretot de Sant Cebrià. Durant 

l’any 2016 s’ha notat un increment important d’usuaris 

del municipi de Sant Cebrià sobretot, a la biblioteca de 

Sant Pol.  

 

 

 

 

2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL  

En el nostre Pla d’acció per a l’any 2016 recollíem la missió, visió i valors amb què treballa 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. 
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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 2016 de la biblioteca  

El pla d’acció 2016 de la biblioteca ha estat el primer pla d’acció anual complert. Disposava de 5 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.  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ 2016:  

Les línies estratègiques en les quals Can Coromines ha basat la seva gestió, esforços i recursos durant l’any 

2016 han estat:  

1. Foment de la lectura al municipi de Sant Pol 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. 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 

Amb els següents objectius:  

LÍNIA 1: Foment de la lectura al municipi de Sant Pol i dinamització cultural  

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

Acció 1. Realitzar entre 10 i 12 hores del conte a la biblioteca 

Acció 2. Mantenir la programació del club de lectura infantil de 10 a 12 anys i realitzar entre 10 i 12 trobades 
anuals. 

Acció 3. Iniciar un club de lectura infantil de 8 a 10 anys i realitzar entre 10 i 12 trobades anuals. 

Acció 4. Mantenir i realitzar l’Story Time setmanal durant el mes de juliol, fent una sessió setmanal.  

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

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

Acció 2. Iniciar el Programa Maletes Viatgeres en el curs de P3 de l’Escola 
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Acció 3. Mantenir les visites escolars seguint un Programa de Visites establert entre la Biblioteca i l’Escola 
durant el curs escolar vigent 

Acció 4. Mantenir els lots escolars amb els cicles infantil i inicial de l’Escola durant el curs escolar vigent 

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

Acció 1. Mantenir el Programa de visites del primer curs de l’Institut seguint el projecte treballat a la classe al 
trimestre 

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

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

Acció 1. Iniciar el Programa de visites de P2 de la Llar a la Biblioteca, una al semestre. 

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

Acció 1. Programar i realitzar entre 8 i 10 activitats de dinamització a la lectura per a adults durant  
 l’any  2016    

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

Acció 1. Programar i realitzar una trobada amb un autor important en relació amb els clubs de lectura per a 
adults de la biblioteca abans de 31/12/2016 

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

Acció 1. Programar 1 concurs de punts de llibres commemoratius de la Biblioteca per al març del 2016 

Acció 2. Realitzar 1 activitat infantil per al 1r Aniversari de la Biblioteca durant el març de 2016 

Acció 3. Realitzar 1 activitat per a adults per al 1r Aniversari de la Biblioteca durant el març de 2016 

Objectiu 1.8. Iniciar el servei de BiblioComerç 

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

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

Objectiu 2.1. Potenciar l’ús de la col·lecció de la biblioteca  

Acció 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 

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

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

Objectiu 2.2. Potenciar el fons local  

Acció 1. Identificar, seleccionar i adquirir documents de fons local  

Acció 2. Realitzar el buidatge de les publicacions periòdiques del municipi  

Acció 3. Iniciar el programa de recuperació històrica de Sant Pol amb la col·laboració de la gent gran del  
municipi  

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

Acció 1. Adquirir entre un 10 i 15% de fons per a la biblioteca amb els programes culturals i activitats anuals 
que s’hi realitzen en el municipi 

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

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

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

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

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

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

Acció 1. Comprar 4 ordinadors més d’accés a Internet per a la biblioteca: 2 per a adults i 2 per a infants 

Acció 2. Integrar a la xarxa d’Internet i + de la Diputació de Barcelona (gestió PuntXarxa) els 4 pcs. 

Objectiu 3.2. Posar en marxa un grup de tertúlia en anglès 

 Acció 1. Iniciar un grup de tertúlia en anglès d’entre 5 i 9 persones interessades i realitzar entre 8 i 10 trobades 
anuals  

LÍNIA 4. Integració de la biblioteca al treball en xarxa i cooperatiu de la XBM  

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

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

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

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

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

Objectiu 4.3. Col·laborar en els processos i gestions comuns de les BiblioMaresme 

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

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

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

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

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

Acció 2. Fer difusió de l’agenda de la biblioteca als mitjans de comunicació locals i globals: ràdio de Sant Pol, 
web de l’Ajuntament, Biblioteca Virtual i xarxes socials 

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

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

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

Acció 1. Crear recomanacions bibliogràfiques per a períodes determinats (Vacances Setmana Santa, Estiu i 
Vacances de Nadal) al web de l’Ajuntament de Sant Pol 
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El tancament del Pla d’actuació 2016 ha estat molt positiu, assolint-se el 95% dels objectius plantejats. 

L’assoliment dels objectius plantejats és el resultat de desenvolupar un pla d’acció més realista per al 2016 , 

adaptat a les necessitats del servei i de l’equipament, coneixedor de les característiques i particularitats de la 

biblioteca en el municipi de Sant Pol.  

 

Dades més significatives:  

Línia 1: Foment de la lectura al municipi de Sant Pol i dinamització cultural  

 La biblioteca ha posat especial èmfasi en el seu primer any de funcionament complert en continuar 

oferint serveis i projectes de col·laboració amb les entitats culturals i d’ensenyament del poble: 

visites dels centres d’ensenyament i entitats, continuació del projecte “Les maletes viatgeres” amb 

l’escola Sant Pau, préstec de lots escolars i entitats del poble, compra de llibres de lectura obligada...  

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

 En aquesta línia estratègica, durant el 2016 no hem confeccionat 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. La 

Política de la col·lecció de la Biblioteca torna a quedar reflectida en el Pla d’acció 2017.  

Línia 3: Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i creació 

 En aquesta línia no hem aconseguit realitzar una programació amb la gent gran de Sant Pol, sent un 

punt a treballar de nou en el Pla d’acció 2017. En canvi, mantenim la petita xarxa de voluntaris que 

col·laboren activament amb Can Coromines (coordinació de clubs de lectura, presentació de llibres, 

xerrades...), hem posat en marxa les tertúlies en anglès i hem incrementat el número de pcs d’accés 

a internet per part de l’Ajuntament de Sant Pol.  

 

 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

Línies estratègiques i objectius Assolits 
Parcialment 

assolits 

No 

assolits 
Total 

1.  Foment de la lectura al municipi de Sant Pol i dinamització 

cultural  
6 2 0 8 

2.  Gestió de la col·lecció de la biblioteca i potenciació del fons    3 1 0 4 

3. Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge i creació 2 0 0 2 

4. Integració de la biblioteca al treball en xarxa i cooperatiu de 

la XBM 
3 0 0 3 

5. Estratègies de comunicació: eines de difusió i visibilitat dels 

serveis de la biblioteca  
3 0 0 3 

TOTAL 17 3 0 20 
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Línia 4. Integració de la biblioteca al treball en xarxa i cooperatiu de la XBM 

 Can Coromines treballa totalment integrada al sistema de treball de la XBM i de les Biblioteques del 

Maresme. Al llarg de l’any 2016 constatem la pujada d’usuaris de Sant Cebrià de Vallalta sobretot a 

la nostra biblioteca. Podem dir que aquesta línia s’ha assolit plenament.  

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

 Coneixem i elaborem tots els protocols i 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...  Aquest any 2016 hem assolit la 

publicació dels butlletins electrònics mensuals de la biblioteca, així com la publicació en diferents 

canals de l’agenda mensual de les activitats.  

 

2.2 Plantejament del Pla d’acció 2017 de la biblioteca   

Les línies estratègiques en les quals Can Coromines basarà la seva gestió, esforços i recursos durant l’any 

2017 són:   

1. Foment de la lectura al municipi de Sant Pol 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. Integració de la biblioteca al treball en xarxa i cooperatiu de la XBM i de l’Ajuntament de Sant Pol  

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

 

El nou pla d’acció 2017 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: Dissabte de contes 

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

        3. Mantenir la programació del club de lectura infantil de 8 a 10 anys  

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

        5. Implementar entre 8 i 10 tallers de manualitats a la biblioteca. “Dissabte manual” 

  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  
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       2. Iniciar el Programa de visites de 2n i 3r de l’Institut seguint el projecte treballat a a classe al trimestre 

       3. Continuar amb la compra d’almenys 1 exemplar de les  lectures prescriptives de l’Institut per als alumnes 

   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   

      2. Iniciar el Programa Maletes Viatgeres en el curs de P2 de La Llar,  al gener de 2017 

      3. Implementar els lots de petits lectors per a la Llar d’Infants 

   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 

  1.7. Programar i dur a terme el 2r  Aniversari de la Biblioteca 

     1. Programar el 2n concurs de punts de llibre de la Biblioteca 

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

     3. Realitzar 1 activitat per a adults per al 2nr Aniversari de la Biblioteca 

   1.8  Iniciar el servei de BiblioComerç 

       1. Realitzar el servei de BiblioComerç a 8 comerços emblemàtics del municipi durant l’estiu 

  1.9. Iniciar el servei de BiblioCap 

       1. Engegar el Servei de BbilioCap amb el Cap de Sant Pol, amb 1 lot mensual de fins a 20 llibres. 

 1.10 Programar i dur a terme el 2n Concurs Infantil de Lectura Repte Gènius Estiu 2017 (juny / setembre 2017) 

       1.Programar 2n Concurs Infantil de Lectura Repte Gènius Estiu 2017 

       2. Realitzar una activitat infantil de cloenda del concurs, amb entrega de premis als participants 

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. Adquirir fons especial per a petits lectors  

   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 

   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  Crear un petit espai a la sala infantil per a Petits Lectors    

          1. Identificar un espai a la sala infantil per a petits lectors 

          2.  Realitzar la compra de mobiliari per a aquest espai i adaptació d’aquest a la sala infantil 

          3. Realitzar la compra de material per a petits lectors i integrar-la en el fons general 
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   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 

2017 

   3.3 Posar en marxa els Laboratoris infantil oferts per la Gerència de Biblioteques 

         1. Realitzar 3 sessions dels Laboratoris infantils oferts per la Gerència de Biblioteques d’acord amb la programació establerta 

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

OBJECTIUS I 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  

       3. Participar activament en la confecció de guies de lectura del Gènius 

   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 contingut 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 2017 de les Biblioteques del  Maresme 

     3. Realitzar les recomanacions pertinents a la Biblioteca Virtual i la revista comarcal digital “Panxing Maresme” durant el 2017 

  4.4  Mantenir reunions periòdiques amb l’Ajuntament de Sant Pol per unificar criteris de funcionament del servei bibliotecari 

      1. Realitzar reunions mensuals amb el Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pol 

      2. Realitzar reunions trimestrals amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pol 

      3. Realitzar reunions periòdiques amb l’Alcaldia de Sant Pol (un parell l’any) 

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

DE LA BIBLIOTECA 

OBJECTIUS I ACCIONS 

  5.1  Definir un pla de comunicació de la biblioteca: protocols de comunicació, productes de comunicació que s’hi realitzen i 

temporalització d’aquests.  

      1. Definir el protocol de comunicació que es realitzarà mensualment a la biblioteca (identificació d’elements de comunicació, 

processos a seguir, temporalització d’aquests) 

  5.2  Elaborar una agenda mensual de la biblioteca per a la seva difusió, tant en versió digital com de paper 

      1. Realitzar una agenda mensual en versió digital de les activitats de la biblioteca (mesos de juliol i agost junts) 

      2. Realitzar una agenda mensual en versió paper per entregar de les activitats de la biblioteca (mesos de juliol i agost junts) 

      3. 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  (mesos de juliol i agost junts) 

5.3. Incloure el Butlletí de notícies i novetats de la biblioteca en els elements de difusió d’aquesta 

      1. Realitzar la difusió del Butlletí digital de la biblioteca en les xarxes socials 

   5.4  Mantenir la col·laboració de la biblioteca amb les revistes locals 

      1. Col·laborar amb un article informatiu de la biblioteca amb la revista local Ens, el nou santpolenc (tret del mes d’agost), segons la 

periodicitat de publicació d’aquesta. 

       2. Realitzar una noticia mensual en “El full informatiu”, butlletí mensual de l’Ajuntament de Sant Pol 

   5.5  Elaborar recomanacions de documents per al web de l’Ajuntament de Sant Pol (www.santpol.cat) 
      1. Crear recomanacions bibliogràfiques per a períodes determinats (Vacances Setmana Santa, Estiu i Vacances de Nadal) al web de 

l’Ajuntament de Sant Pol  durant tot l’any 2017 

   5.6   Participar en la ràdio municipal “Ràdio Litoral” (ressenyes bibliogràfiques, agenda, recomanacions, notícies…) 

      1. Realitzar gravacions o emissions directes en un programa a la ràdio municipal, de manera mensual o quinzenal (tret dels mesos 

http://www.santpol.cat/
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de juliol i agost), durant tot l’any 2017. 

 

 

3. RECURSOS            

3.1 Recursos humans  

L’equip de la biblioteca Can Coromines està integrat per les mateixes 3 persones que vam inaugurar 

l’equipament, 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 2016 no hem tingut cap incidència en el personal de la biblioteca (ni baixes, ni 

indisposicions).  

 

L’equip de Can Coromines ha estat durant el 2016 de nou un equip compacte i cohesionat, treballant pels 

mateixos objectius i amb el mateix rigor i dedicació que el caracteritzà en la posada en marxa de 

l’equipament. 

 

3.2 Formació 

Durant l’any 2016 el personal de la biblioteca va realitzar 133 hores de formació. La formació durant aquest 

any ha baixat considerablement respecte l’any anterior ( 227 hores)  però hem de tenir en compte que el 

primer any de funcionament el personal de Can Coromines va assisir a tots els cursos que s’impartien a 

biblioteques noves des de la mateixa Gerència de Serveis de Biblioteques.  

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 

 FORMACIÓ ORGANITZA DATES HORES 

Àngels Gómez 

Directora 

Disseny d’aparadors per a biblioteques Diputació Març 8  

Prescripció literària en l'entorn virtual 

videvideorecomanacions)  
Diputació Maig 12 

Habilitats directives  Diputació  Maig 12 

Catalogació d’enregistraments sonors  Diputació  Maig 4 

Marc 21  Diputació Octubre 12 

Catalogació Sierra  Diputació  Novembre 4 

Direcció de projectes  Diputació  Octubre/Novembre 30 

Autocontrol emocional i gestió de l’estrés Diputació Desembre 12 

Sessió formativa Recursos Digitals Diputacío Novembre 5 

Total hores 99 

Lali Sala 
Gimp, Photoscape Diputació Abril 12 

Sessió formativa Laboratoris de lectura 

 

Dputació Novembre  3 
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3.3 Infraestructures: edifici i equipament 

Durant aquest any 2016 l’edifici ha tingut diferents avaries i incidències que han necessitat arranjament 

(llums, ascensor, alarmes antirobatori i d’incendis, caiguda de plaques del sostre...). Les avaries més 

importants han estat:  

 la climatització de l’edifici ha fallat i ha calgut reparar-la i 

 l’alarma d’incendi es disparava i ha calgut canviar d’empresa de manteniment.  

La resta d’incidències i avaries han estat solucionades pel mateix Ajuntament de Sant Pol. Cal dir que des de 

la biblioteca comuniquem que hi ha una sèrie de desperfectes que haurien de solucionar-se i encara no s’han 

fet: 

 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. 

 cal pintar les parets de l’escala i vestíbul 

3.4. Recursos econòmics  

Tècnic Auxiliar                                                                                                                     Total hores 15 

Maria Salvà 

Tècnic Auxiliar 

Gimp, Photoscape Diputació Maig 12 

Sessió formativa en Recursos Electrònics Diutació Maig 5 

Seessió formativa Recursos Digitals Diputació Novembre 5 

                                                                                                                    Total hores 22 

                                                                                                                                                TOTAL HORES     133 

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  2016 

EN FONS DOCUMENTAL 

Lots de llibres  

 

5.177 € 

Lots de CD   743 € 

Lots de DVD  834 € 

Subscripcions a revistes i diaris 2.497 € 

Subscripcions a recursos electrònics 441 € 

Compra directa  490 € 

TOTAL   9.693 €                    

ALTRES CONCEPTES   

Informàtica  10.886 € 

Assegurances 59 € 

Altres manteniments 1.190 € 

Transports 380 € 

Material fungible 239 € 

Activitats i difusió 111 € 

Serveis Centrals GSB 13.288 € 



BIBLIOTECA CAN COROMINES – SANT POL DE MAR                                                                 MEMÒRIA 2016 
 

17 

 

 

 

 

 Tornem a incidir en el fet que 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 2016 han estat 

suficientment àmplies com per poder atendre els seus serveis i programes, així com per poder 

                                                                                                                                                          TOTAL 26.123 € 

PERSONAL   

Sou del personal bibliotecari 57.882 €                                                                                                   

Sou d’itinerants  2.445 € 

TOTAL  60.327 € 

TOTAL DESPESES DIPUTACIÓ DE BARCELONA  95.981 € 

DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL 2016 

Comunicacions telefòniques 354 € 

Subministraments 855 € 

Neteja 4.800 € 

Material fungible 355 € 

Assegurances 1.500 € 

Lloguer i manteniment d'altres aparells 1.500 € 

Informàtica (maquinari i programari) 1.176 € 

Altres despeses de manteniment 2.343 € 

Inversions manteniment 2.500 € 

Inversions extraordinàries (mobililiari) 2.941 € 

TOTAL  18.324 €                                                                                                                                                                        

Despeses en activitats i difusió 

Publicacions 300 € 

Activitats 11.200 €   

Difusió i promoció 950 € 

  TOTAL 12.450 € 

Despeses en fons bibliogràfic 

Compra de material bibliogràfic 11.063 € 

Subscripcions a revistes i diaris 4.990 €   

                                                                           TOTAL 16.053 € 

 € Despeses de personal  tècnic auxiliar                                                                                    TOTAL  47.590 € 

90€           47.590 € TOTAL DESPESA MUNICIPAL   94.417 € 

DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN FONS DOCUMENTAL    

SAB (Generalitat de Catalunya)  1.182 € 

TOTAL   1.182 € 
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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.  

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 2016, la biblioteca comptava amb un fons total de 11.618 documents, sense comptabilitzar 

els exemplars de revistes. Durant el 2016 s’han ingressat un total de 2.258 documents.  

El fons documental en lliure accés consta de 10.924 documents, la qual cosa representa un 93% del fons 

total. Aquest 7% 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 2016 en 2.258 documents, representant una mitjana  de 

191 documents entrats mensualment.  

FONS 2015 2016 CREIXEMENT ANUAL 

9.320 

documents 

11.618 

documents 

2.315 documents 

 37 % llibres per adults  

 45% llibres infantils  

 1.19% col·lecció local  

 18% música i imatge 

  Mitjana mensual de creixement de fons: 191 documents 

 

 

 Tornem a ressaltar l’equilibri estudiat d’increment del fons, amb percentatges molt semblants per a 

adquisició de fons d’adults i de fons infantil. Aquest fet es deu a que hem seguit la mateixa política 

                                                           

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 PEL SERVEI AL PREU PÚBLIC 2016 

Impresssions d’Internet i carnets duplicats                                                                                                                           219 €  

Venda de productes promocionals (bosses Gènius)  45 € 

Servei de préstec interbibliotecari                                                                                                            280 € 

TOTAL INGRESSOS                      544 € 
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d’adquisició de la col·lecció que en el 2015, potenciant la compra de fons infantil i novetats de ficció 

amb el pressupost municipal.  

TIPOLOGIA DE FONS 

 

 

 

 

2015 

 

PERCENTATGE 

 

2016 PERCENTATGE 

 Adults coneixements 464 20,0% 356 15,7% 

Adults ficció 414 17,9% 473 
 

20,4% 

Total adults  878 37,9% 851 37.6% 

Infantil imaginació 625 27,0% 663 29,6% 

Infantil coneixements 190 8,2% 130 5,7% 

Total infantil  815 35,2% 797 35,30% 

Col.lecció local  149 6,4% 48 1.19% 

CD/DVD adults  311 13,4% 390 18% 

Infantil CD/DVD 104 4,5% 141 6.24% 

Total CD/DVD 415 17,9% 531 23.52% 

Total  2315 100,0 2258 100,0 

 

 

   

 

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

 fons infantil. Hem afegit 797 documents infantils (815 l’any 2015) aquest 2016, el que suposa un 

percentatge de 35% de creixement anual (35% l’any 2015 també) 

 novel·les noves, comprades en períodes estacionals concrets: Sant Jordi, Estiu i Nadal. Hem afegit  

297 novel·les durant el 2016 (414 l’any 2015) 

 novetats editorials de temàtiques determinades relacionades amb esdeveniments municipals i 

manuals de consulta bàsics de coneixements per a adults. El percentatge total de fons d’adult 

incrementat és de 37% (novel·les un 13% del total del fons d’adults, els llibres de matèries suposen 

un 17%).  
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 obres de col·lecció local, per tal de potenciar el fons local del municipi. Hem adquirit un total de 48 

obres de fons local, el que suposa un percentatge aproximat del 1’19%. L’any 2015 vam adquirir 149 

obres de col·lecció local, amb un percentatge total del 7%. La disminució d’adquisició de fons local 

aquest any entra dintre de la normalitat si tenim en compte que la major part de les adquisicions  ja 

la vam fer l’any 2015, dotant al fons de les obres locals publicades durant el 2016.  

 Sèries de televisió actuals i pel·lícules en DVD, per tal de potenciar aquest fons, molt demanat en 

préstec a Sant Pol. Hem adquirit durant el 2016 427 pel·lícules. L’increment de pressupost en les 

pel·lícules ha fet variar els percentatges de fons: el fons audiovisual va créixer l’any 2015 en un 17%, 

mentre que aquest any 2016 ha crescut en un 23%.   

 Les actuacions respecte a l’adquisició de fons ens semblen correctes tenint en compte els resultats 

obtinguts i continuarem amb aquesta dinàmica d’inversió per a l’any 2017.  

L’any 2016 tornem a gestionar nombrosos donatius dels ciutadans de Sant Pol 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 152 baixes (22 l’any 2015) d’exemplars perduts o malmesos. Cal ressaltar 

que la majoria del fons de la biblioteca és actual i es conserva en bon estat.  

 

La distribució del fons  

A desembre de 2016, el fons de la biblioteca és el següent:  

FONS 2016 

Llibres  9.324  

Enregistraments (cd i dvd)  2.253  

Revistes 1.380  

Altres tipus de material (recursos electrònics, 

mapes, partitures...) 

41  

 TOTAL: 12.998 
 

El gràfic de percentatge documental de documents és el següent:  
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 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 i internacionals, premis, dies internacionals, etc.  Durant el 2016 s’han realitzat 65 

exposicions de fons (novetats mensuals d’adults i infantils, novel·les noves, Dia de la Dona, Sant Jordi, 

Fira de la Maduixa, estiu, viatges, música i pel·lícules, Marató de TV3, Nadal...) 

 Realitzem guies de novetats i seleccions de documents mensuals, en format virtual i imprès, mitjançant 

el canal issuu i repartiment en paper. Durant el 2016 hem realitzat 31 guies. 

 L’únic fons especial amb què compta la biblioteca és el fons de Mares i pares, que el conformen 380 

documents.  

 

La col·lecció local  

El fons local és un element important per a la biblioteca: una de les línies estratègiques incideix clarament en 

la seva recuperació, tractament i difusió. Can Coromines va inaugurar amb 129 documents pertanyents al 

fons local i hem tancat l’any 2016 amb 311 documents, la qual cosa vol dir que hem quasi triplicat el fons 

local.  

COL·LECCIÓ LOCAL MARÇ 2015 DESEMBRE 2015 DESEMBRE 2016 AUGMENT ANUAL 

 129 documents 278 documents 311 documents 33 documents 

                                                                                                                                             Mitjana mensual: 3 documents 

 

 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.  

 

Revistes i publicacions periòdiques 

Durant el 2016 la biblioteca ha tingut 65 títols subscrits de revistes i 5 diaris, augmentant la subscripció de 

revistes. A l’hora de triar els títols de revistes per a l’any 2016, vam decidir subscriure’ns a  títols més 

divulgatius i no tan especialitzats com durant l’any 2015, per tal de potenciar la consulta i el préstec de les 

publicacions periòdiques entre els nostres usuaris. La prova que ens ha funcionat aquesta estratègia està en 

el número de préstecs de revistes, que s’ha triplicat. 

 

 

 

 

 

 2015 2016 

NÚMERO DE REVISTES I DIARIS 45 títols 65 títols 

PRÉSTEC DE REVISTES 532 1.602 
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Préstec 
revistes Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL 

2016 43 90 110 94 173 104 162 286 136 156 156 92 1602 

2015 0 0 2 30 53 41 76 118 45 85 46 36 532 

 

 De nou ressaltem els préstecs de revistes durant els mesos d’estiu, moments de màxima afluència 

d’usuaris.  

 Cal remarcar que l’Ajuntament de Sant Pol es fa càrrec durant el 2016 de la subscripció a diferents 

títols de revistes infantils (Cucafera, Tiroliro, Reporter Doc), revistes per a adults (El Temps, Serra 

d’Or) i 2 diaris (El Punt Diari i La Vanguardia) 

Recursos electrònics i llibres electrònics. 

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

biblioteca.  

A partir del 8 de juny de 2015 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.  

 

5. SERVEIS I PROGRAMES  

5.1. 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.  

 2015 2016 

DIES D’OBERTURA   214 281 

TOTAL D’HORES   1.167 1.503 

 

Les hores d’obertura setmanal són:  

 *33 hores a l’hivern / * 25 hores 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) 
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 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.  

 No hem tancat la biblioteca tampoc durant les setmanes de Nadal, tret dels dies exclusivament festius.  

 

5.2 Serveis  

ELS SERVEIS QUE OFEREIX LA BIBLIOTECA CAN COROMINES 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  

 

5.3 Dades dels usuaris 

Carnets  

 2015 2016 INCREMENT ANUAL 

USUARIS INSCRITS A 31 DE DESEMBRE  906 1328 350 

Mitjana de carnets expedits per mes 114 29  

 

Durant l’any 2016 s’han donat d’alta 350 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.   

 L’any 2015 els usuaris van respondre a l’efecte “inauguració” de la biblioteca i es feien el carnet. 

L’augment de nous usuaris ha crescut molt menys durant el 2016, com podem comprovar.  

Els usuaris distribuïts per grups d’edat:  

TIPUS D’USUARI USUARIS INSCRITS % USUARIS INSCRITS % 

 2015 2015 2016 2016 

Petits lectors (0 a 4 anys) 60 6,3% 74 5,5% 

Infants (5 a 14 anys) 349 41,4% 474 35,9% 

Joves (15 a 24 anys) 64 17,3% 106 7,9% 

Adults (25 a 39 anys) 89 23,3% 169 12,7% 

Adults (40 a 64 anys) 258 53,5% 363 27,3% 

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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Gent gran (més de 65 anys) 69 11,8% 124 9,3% 

Altres (Biblioteques, entitats...)  17 1,0% 18 1,3% 

TOTAL 906 100% 1328 100% 

 

 Durant l’any 2015 vam veure que el grup d’edat que es feia soci de la biblioteca era el públic adult amb 

409 carnet, seguit de prop del públic infantil, amb 349 carnets. Durant el 2016 els nous usuaris de la 

biblioteca continua pertanyent a aquest grup, amb 656 carnets, seguit pel públic infantil, amb 548 

carnets nous. Preocupa la xifra de 106 carnets nous pertanyents al públic juvenil. Si aquest desequilibri 

persisteix, hauríem d’aplicar dinàmiques per atraure usuaris joves a la biblioteca.  

 Es continua entenent l’equipament com un espai familiar, on el públic infantil té molt de pes.   

 

5.4 Visites  

Durant l’any 2016, han visitat la biblioteca 46.559 persones, suposant una mitjana de 166 persones per dia. 

 

 

 

 

2015 2016 INCREMENT ANUAL 
VISITES ANUALS 30.298 46.559 16.361 

Mitjana mensual 4.260 4.980  

Mitjana diària 142 166  

 En la comparativa anual podem veure com les visites han augmentat significativament durant el 2016. 
Podem atribuir aquest augment a la consolidació del servei bibliotecari durant aquest any, fidelitzant 
usuaris i atraient de nous (Sant Cebrià de Vallalta, municipis propers...). La rica programació d’activitats 
de la biblioteca contribueix a la visita continuada dels usuaris. En l’increment de visites anuals hem de 
comptar que la biblioteca ha estat tot l’any oberta per primera vegada, doncs al 2015 es va inaugurar a 
finals de març, i el fet que no s’ha tancat cap dia durant l’estiu i el Nadal del 2016. 

 Tornem a destacar, a nivell d’afluència, la pujada d’usuaris durant els mesos d’estiu. Hem constatat 
que durant aquests mesos cal reforçar el personal de la biblioteca, resultant totalment insuficient dues 
persones només per atendre els serveis. Davant la demanda continuada del personal de la biblioteca de 
reforç estival, durant el 2017 està previst una tercera persona per a aquests dos mesos, treballant 
conjuntament la Gerència de Serveis de Biblioteques i l’Ajuntament de Sant Pol en aquest tema.   

VISITES 2015 2016 

Gener  2.756 

Febrer  3.543 

Març 815 3.729 

Abril 1.925 4.469 

Maig 2.299 3.522 

Juny 2.443 3.416 

Juliol 3.603 4.164 

Agost 5.635 5.001 

Setembre 3.604 4.199 

Octubre 3.542 4.014 

Novembre 3.917 4.508 

Desembre 2.515 3.338 
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5.5 Préstec 

Durant l’any 2016, s’han realitzat 24.399 préstecs de documents a la biblioteca, suposant una mitjana de 

2.033 documents mensuals.  

PRÉSTECS  2015 2016 

TOTALS 15.931 24.399 

Mitjana mensual   1.770 2.033 

Mitjana d’ús del servei de préstec per dia  59 69 

 

 Tornem a comprovar com les dades del préstec ha augmentat, en contra de la tònica general en les 

biblioteques, en Can Coromines. Novament creiem que l’augment es deu a la consolidació del servei 

bibliotecari a San Pol, i a l’augment de les visites durant tot l’any a la biblioteca. Tornem a remarcar 

que la biblioteca ha estat per primera vegada els 12 mesos de l’any donant servei.  

Evolució anual del servei de préstec:  

 2015 2016 

Gener  1.591 

Febrer  1.826 

Març 610 1.994 

Abril 1.424 1.898 

Maig          1.650 1.997 

Juny 1.725 1.633 

Juliol 1.876 2.352 

Agost 2.389 3.305 

Setembre 1.436 2.087 

Octubre 1.680 1.965 

Novembre 1.869 2.147 

Desembre 1.236 1.604 

 TOTAL*  15.931 24.399 

*Comptant préstecs, renovacions i préstec d’e-books 

 

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

 En la comparativa per tipus de material, podem constatar com les revistes han augmentat el 

percentatge de préstec considerablement respecte l’any anterior, passant de ser del 3% (2015) al 

doble justament, el 6%. El canvi de subscripcions, amb títols més divulgatius i no tan especialitzats 

ha donat els seus resultats i els usuaris se les enduen més en préstec.  

 El fons de cinema i música ha baixat el préstec considerablement, suposem degut a que els usuaris 

de Sant Pol ja coneixen el fons de pel·lícules que té la biblioteca, tot i haver fet una compra 

considerable de films i sèries de televisió.  

 És significativa la dada del préstec del fons infantil,  amb un 49% per cent del total del préstec, el que 

demostra que la meitat dels documents que surten en préstec de la biblioteca són llibres per a 

infants.  
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Durant el 2016 s’han realitzat 2.819 renovacions de documents, tant presencials com en línia.  

RENOVACIONS 2015 2016 

 2.135 2.819 

      

5.6 Préstec interbibliotecari  

 

 La gràfica demostra que el préstec interbibliotecari, tant en la vessant de llibres deixats de la 
biblioteca com en llibres rebuts, ha augmentat a la nostra biblioteca. Els usuaris coneixen el pi i no 
dubten a utilitzar-lo cada cop més. 

5.7. Préstec a entitats 

PRÉSTECS A ENTITATS 2015 2016 

TOTAL D’ENTITATS  3 4 

TOTAL DE LOTS   11 20 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 
 LLIBRES DEIXATS  

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL 

2016 61 69 50 60 42 81 119 124 52 92 68 55 873 

2015 
  

3 5 26 36 38 25 45 75 38 30 321 

              PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI  
LLIBRES REBUTS   

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL 

2016 42 49 29 34 27 69 107 116 33 45 43 35 629 

2015 
  

3 5 49 25 23 23 33 43 23 15 242 
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Les entitats que han sol·licitat lots en préstec són:  

 Escola Sant Pau – 10 lots (una mitjana de 20 llibres per lot)  

 Esplai Sant Pol de Mar – 8 lots (una mitjana de 15 llibres per lot) 

 Escola Turó del Drac de Canet  – 2 lots (una mitjana de 20 llibres per lot) 

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

 

5.8 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 pertanyents a la Diputació de Barcelona.   

Al febrer de 2016 l’Ajuntament de Sant Pol va dotar la biblioteca de 4 equips més, que reforcen la connexió a 
internet pels usuaris, connectats aquests pcs a la xarxa de l’Ajuntament de Sant Pol.  La localització dels pcs 
és de 2 per a adults i 2 més per a infants, i estan integrats en el servei PuntXarxa, de manera que els usuaris 
poden connectar-se amb el carnet de biblioteca. No es permés imprimir treballant amb aquests pcs.  

Hem de presentar estadístiques de consulta diferenciades dels dos serveis.  

Durant el 2016 han utilitzat aquest servei  5.949 usuaris, el que suposa una mitjana de 17 usuaris diaris. Les 

dades novament tripliquen les estadístiques d’usos de la biblioteca en aquest servei respecte a l’any 

anterior. 

INTERNET i+ 2015 2016 

   Diputació Ajuntament 

 
ÚS del servei (usuaris diferents dies acumulats) 2.529 5.945* 3.496 2.449 

Mitjana d’ús del servei per dia de  servei 15 17   

     

  *Comptant els equips de la 

Diputació i de l’Ajuntament de Sant 

Pol 

 

 Podem constatar com els equips que l’Ajuntament de Sant Pol ha posat a la biblioteca per a la 

connexió a internet pels usuaris és altament rendible, utilitzant-se aquests com els pcs de la 

Diputació, tot i la problemàtica de no imprimir.  

 

Les dades d’accés a xarxa Wi-fi  

Durant el 2016 hem tingut 5.102 connexions wifi, 13 de mitjana diària. 

SERVEI WI-FI 2015 2016* 

ÚS del servei (usuaris diferents dies acumulats) 2.045 5.102 

Mitjana d’ús del servei per dia de  servei 13 14 
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WI-FI 2015 2016 

Gener  380 

Febrer  416 

Març 41 403 

Abril 49 331 

Maig          161 400 

Juny 111 271 

Juliol 335 601 

Agost 968 1069 

Setembre 286 287 

Octubre 293 302 

Novembre 294 365 

Desembre 330 277 

 TOTAL*  2.045 5.102 

*Comptant préstecs i renovacions  

 

 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.  

  

Ús de la biblioteca  

En el següent gràfic queden reflectits els usos dels serveis bibliotecaris, així com la comparativa que podem 
establir respecte l’any anterior, 2015. 

Augmenten els préstecs a la biblioteca, els usos dels serveis d’ofimàtica i accés a wi-fi i els assistents a les 
activitats.  

ÚS DE LA BIBLIOTECA 2015 2016 

Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats) 5092 7512 

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

2562 5.945 *(sumant els usos dels pcs de 

l’Aj. De Sant Pol) 

Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats) 2037 2902 

Assistents a activitats 2289 4206 
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 Ressaltem la importància de d’ús del servei de préstec en la biblioteca, amb una estadística d’ús molt 
més elevada que la resta de serveis. Durant el 2016 la tendència segueix sent la mateixa que l’any 
passat. 

 Té rellevància igualment la quantitat de préstecs fets de la biblioteca, amb 7.512 usuaris que han fet 
fet ús d’aquest servei, i 24.399 documents prestats, xifra extraordinàriament alta si tenim en 
compte que la biblioteca comptava a 31 de desembre amb 11.618 documents. Novament durant el 
2016 la tendència segueix sent la mateixa que l’any passat.  

 Podem constatar que aquest any 2016 a Can Coromines l’assistència a activitats de foment de la 
lectura ha esdevingut un ús important en la biblioteca, a diferència del primer any de funcionament 
on els usos eren primordialment els serveis de préstec i connexions a internet i xarxa wi-fi.  

 Respecte als usos d’Internet i accés wi-fi, podem veure en els gràfics corresponents que l’ús 
majoritari dels ordinadors per connectar-se a internet és dels nens, mentre que les consultes amb 
accés wi-fi a la biblioteca es dóna per part dels adults, seguint la tendència normal a les biblioteques 
de la Xarxa (els adults es connecten amb els seus propis dispositius).  
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5.8 Activitats de foment de la lectura 

El nostre pla de dinamització de la biblioteca ha treballat de nou en 

aquest 2016 entorn tres grans eixos: 

 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. 

 

Al llarg de l’any 2016 la biblioteca ha realitzat un total de 126 

activitats, que han comptat amb un total de 5.038 participants i 

assistents.  

Aquestes activitats s’han dut a terme a les instal·lacions de la biblioteca i a la sala adjacent a l’equipament, 

Sala Ainaud de Lasarte.  

  ACTIVITAT NOMBRE / SESSIONS  

HORES DEL CONTE 12 

STORYTIME 3 

VISITES ESCOLARS  27 

CLUBS DE LECTURA  5 CLUBS / 65 

SESSIONS TALLERS  6 

PRESENTACIONS DE LLIBRES  9 

TROBADA CLUB DE LECTURA (MARESME) 1 

CONFERÈNCIES I XERRADES  8 

FESTIVAL MULTIPOLAR 2015 2 

LA BIBLIOTECA AL CARRER  2 

EXPOSICIONS 65 

APARADORS CULTURALS  25 

CONCURSOS 2 

LA BIBLIOTECA A LA RÀDIO 12 

REPRESENTACIONS TEATRALS  1 

LECTURES TEATRALITZADES 1 

ALTRES (CESSIÓ D’ESPAIS) 3 

TOTAL ACTIVITATS 126 

TOTAL ASSISTENTS  5.038 

 

 HORES DEL CONTE 

Hem realitzat 12 hores del conte amb 510 assistents. Durant el 2016 es fidelitzen els dissabtes al matí a les 

12 del migdia, vista la gran acceptació d’aquesta activitat pel públic infantil.  

S’incorporen diferents tècniques en aquesta activitat: teatre infantil, presentació de llibres, kamishibai... a fi 

de mostrar originalitat i creativitat en la narració de contes. 
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30 gener Qüestió d’orelles. Sílvia Serra.  40 assistents 

5 març Qui no té nas? Mon Mas 60 assistents 

12 març Bufa que bufaràs. Sílvia Serra  60 assistents  

30 abril Més enllà del bosc. Àngels Consuegra 20 assistents  

7 maig  La màgia dels contes. Mari Carmen Medina 20 assistents  

28 de maig  Teatre infantil. Companyia infantil Plat i Cullera Crea Teatre  60 assistents  

4 de juny La màgia del Kamishibai. Lamat Teatre 30 assistents 

23 setembre Sota les onades. Mon Mas  60 assistents 

15 octubre Els tres porquets. Mercè Estarlich i Mireia Ros 50 assistents 

5 novembre Llàgrimes de cucudrilu. Sílvia Serra 40 assistents 

19 novembre Un món pirata. Fina Josehp 40 assistents 

26 novembre L’Artur i la Clementina. Sílvia Serra 30 assistents  

 

 STORYTIME 

Es realitzen 3 sessions d’Storytime,  amb assistència de 80 persones. 2 durant el mes de juliol (amb Serena 

Wordsdell) i 1 a l’abril (amb Kimbra Smith).  

9 abril StoryTime. Kimbra Smith 20 assistents 

8 juliol StoryTime. Serena Wordsdell 30 assistents 

15 juliol StoryTime. Serena Wordsdell 30 assistents  

 

 VISITES ESCOLARS  

Durant el 2016, es programen al juny les activitats a fer per al proper curs 2016-2017 entre biblioteca i 

escola, pautant i determinant com es realitzaran segons els cursos.  

Es realitzen 27 visites escolars de l’Escola Sant Pau del municipi, passant per la biblioteca tots els cursos i 

grups de l’escola. Les visites escolars a la nostra biblioteca consisteixen, segons els cursos, en explicació 

general del funcionament de la biblioteca, assistència a la lectura de classe i realització de tallers i explicació 

de contes i xerrades per part del personal de la biblioteca o algú extern.  

De nou en la programació per al 2017 les visites escolars conformen un punt important en la línia  

estratègica.  

21 gener 3r primària (3 classes). L’ofici de pintar. Cristina Losantos 60 nens 

18 abril 4t primària (3 classes). Taller infantil amb la Mireia Córdoba 60 nens 

27 abril 5è primària (1 classe). Formació d’usuaris 30 nens  

4 maig 5è primària (1 classe). Formació d’usuaris 30 nens  

11 maig 5è primària (1 classe). Formació d’usuaris 30 nens  

14 juny P5 (3 classes). Retorn de Les Maletes Viatgeres 60 nens 

16 juny P4 (3 classes). Retorn de Les Maletes Viatgeres 60 nens 

17 octubre P5 (3 classes). Entrega de les Maletes Viatgeres  60 nens  

18 octubre P4 (2 classes). Entrega de les Maletes Viatgeres  50 nens  

21 octubre Kadingir, lectura a l’escola. Mercè Masnou  60 nens  

24 octubre  2n (2 classes). Entrega de les Maletes Viatgeres 50 nens  

25 octubre 1r (2 classes). Entrega de les Maletes Viatgeres 50 nens  
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 CLUBS DE LECTURA 

Al desembre de 2016 hi ha 4 clubs de lectura funcionant a ple rendiment: 2 per a adults (novel·la i novel·la 

històrica) i 2 clubs infantils (de 8-10  i de 10-12 anys). Al juny de 2016 vam tancar la programació de les 

Tertúlies en català, per baix seguiment (van estar funcionant de l’octubre 2015 al maig 2016).  

 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 18’30 de la tarda. Hi ha uns 8 assistents per sessió, 

realitzant-ne un total de  23 .  

Lectures: 

Victus. Albert Sánchez Piñol 

El lector de Julio Verne. Almudena Grandes  

La catedral del mar. Ildefonso Falcones  

El asombroso viaje de Pomponio Flato. Eduardo  

Mendoza  
El nom de la rosa. Umberto Eco 

El tiempo entre costures. Maria Dueñas 

El trobador oscuro. Carlo Frabetti 

El siglo de las luces. Alejo Carpentier 

La bodega. Noah Gordon 

La Ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza  

   

  Durant el mes d’agost no realitzen trobades. 

 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 11 sessions totals.  

Lectures:  

GENER. Sota la roda. Hermann Hesse 

FEBRER. El vigilant en el camp de sègol. J.D. Salinger   

MARÇ. Una veritat delicada. John Le Carré  

Mendoza  
ABRIL. El retrat de Dorian Grey. Oscar Wilde  

MAIG. Toquio Blues. Haruki Murakami 

JUNY. Últimas tardes con Teresa. Juan Marsé  

JULIOL. Trilogia de Nova York. Paul Auster  

SETEMBRE. El soroll i la fúria. William Faulkner 

OCTUBRE. Los Santos inocentes. Miguel Delibes  

NOVEMBRE. Que ningú no et salvi la vida. Flàvia Company 

DESEMBRE. La rebel·lió dels animals. George Orwell 

 

Durant el mes d’agost no realitzen trobades. 

2 novembre P3 (3 classes). Entrega de les Maletes Viatgeres 60 nens  

7 novembre 5è primària (1 classe). Formació d’usuaris 30 nens 

8 novembre 5è primària (1 classe). Formació d’usuaris 30 nens 

16 novembre 3r prmària (2 classes). Taller infantil amb la Mireia Córdoba 60 nens  

5 desembre 4t primària (2 classes). Taller infantil amb la Mireia Córdoba 60 nens  
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 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. Després de la lectura els nens 

realitzen tallers i manualitats relacionades.  

Lectures:  

El màgic d’Oz. L. F. Baum 

S’ha de ser animal. Mercè Canela 

La tortuga tranquil·la i altres contes. Michael Ende 

Un somni dins el mitjó. Eulàlia Canal  

El forat de les coses perdudes. Joan Armengué 

Lectures de Roald Dahl 

Agència de lectura. Montserrat Galícia 

El llibre de la selva. Rudyard Kipling 

  Durant els mesos de juliol i agost no realitzen trobades.  

 

 El club de lectura infantil de 10 a 12 anys, coordinat per Carme Vila (Mestra. Voluntària):  

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:  

El forat de les coses perdudes. Joan Armengué 

Jo Elvis Riboldi. Bono Bidari 

La invenció de l’Hugo Cabret. Brian Selznick 

Igraine la valenta. Cornelia Funke 

Harry Potter i la pedra filosofal. J.R. Rowling 

El libro de Guillermo. Carlo Frabetti 

Harry Potter i la cambra secreta. J.R. Rowling 

Durant els mesos de juliol i agost no realitzen trobades.  

 

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

Realitza trobades setmanals entorn una lectura en català. La iniciativa sorgeix arran d’entrar en el programa 

de Voluntariat per la Llengua del CNL Maresme, en el qual la biblioteca participa. Hi ha una mitja de 3 

persones per setmana, des del principi, octubre de 2015. Deixen de fer-se al juny de 2016, per baixa 

participació. Fins el mes de juny les lectures que s’hi realitzen són:  

Pedra de tartera. Maria Barbal  

10 camins i una foguera. Autors locals  
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 TROBADA DELS CLUBS DE LECTURA DEL MARESME 

La biblioteca Can Coromines va assistir a la Trobada del Club de Lectura del Maresme (Trobada amb Rafel 

Nadal) el 19 de novembre de 2015, amb 10 assistents dels seus clubs de lectura, juntament amb les altres 

biblioteques de la comarca.  

 

 TALLERS 

Es realitzen 7 tallers de manualitats per als infants, comptant amb una assistència aproximada de 190 
nens i nenes: 

20 febrer Fem un teatrí. Mireia Córdoba 25 assistents 

27 febrer Redecorem la biblioteca amb plantes. Carme Bermúdez 20 assistents 

23 abril Construeix un drac. Dario Martone 25 assistents 

16 novembre Taller d’entrepans monstruosos: Roald Dalh. Mireia Córdoba.  35 assistents 

3 desembre Fes teu el Nadal: fes un estel. Dario Martone 25 assistents  

5 desembre La medicina d’en Jordi: Roald Dalh. Mireia Córdoba. 35 assistents 

10 desembre Fes teu el Nadal: fent l’arbre de la biblioteca.  Dario Martone 25 assistents 

 

 PRESENTACIONS DE LLIBRES  

S’han realitzat 9 presentacions de llibres, comptant amb una assistència aproximada de 366 assistents:    

29 gener Una volta a la Cerdanya. Eduard Jornet  35 assistents 

27 febrer Assaig sobre l’exotisme de Victor Segalen. Joan Puigdefàbrega 20 assistents 

20 maig  I like Art. Ezequiel Saad 18 assistents  

3 juny Genealogia de Sant Cebrià de Vallalta. Francesc Boix. Arxiu Municipal 20 assistents  

10 juny La família estiuejava a Sant Pol... i el pare pintava. Núria Vinyolas 80 assistents 

21 juny Les cançons de la nostra vida. Pep Blay 10 assistents 

19 agost Les dones i el mar. Eulàlia Torra i Eliseu Carbonell  70 assistents 

28 setembre La despiadada frontera entre el silencio y el latido: poemari. David Yeste 18 assistents 

4 novembre Els àngels de gel. Tony Hill 15 assistents 

 

 XERRADES I CONFERÈNCIES 

S’ha realitzat 8 xerrades, comptant amb una assistència aproximada de 305 assistents totals:  

11 març Les arrels de l’Holocaust. Michel Leiberich 65 assistents 

27 febrer Els pares com a models dels fills.Lluís Vilalta 40 assistents 

12 juny Història dels Goigs de Sant Antoni de Sant Pol. Museu de Pintura de SantPol 80 assistents 

1 juliol 25 LiteraRutes: 3 Perejaumes de Sant Pol. Perejaume 40 assistents 

20 octubre Un any rodó. Daniel Rojo i Núria Singla 40 assistents 

16 novembre Els vespres de l’Arxiu. Arxiu Municipal de Sant Pol 20 assistents 

18 novembre Les arrels del benestar. Brigitte Hansmann 10 assistents 

2 desembre La mitologia catalana. Daniel Rangil.  10 assistents  
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 REPRESENTACIONS TEATRALS 

Dintre dels actes del 1r aniversari de la biblioteca, es representa l’obra “Can Coromines, estampes d’un 

edifici” a càrrec de la Companyia de Teatre del Centre Cultural de Sant Pol, amb una centena d’assistents.  

22 de març “Can Coromines, estampes d’un edifici”. Centre Cultural de Sant Pol 100 assistents 

 

 LECTURES TEATRALITZADES 

Dintre dels actes de la Revetlla Literària de Sant Jordi: 

22 abril “Calaveres indóòmites” de Jesús Moncada. Tastacontes 25 assistents 

Activitat afegida al programa de “Festival Multipolar de Primavera 2016 de les Biblioteques 
del Maresme. 

 

 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, Nadal... 

 

 EXPOSICIONS ALIENES 

La biblioteca ha allotjat 2 exposicions d’artistes locals: 

1-15 juliol Percepcions: diàlegs entre tu i jo. Pintures de Marta Teixidor 

15 juliol-15 agost Aquarel.les. Mariano Unzueta 

 

 LA BIBLIOTECA AL CARRER 

La biblioteca ha estat present al carrer en dues ocasions: 

 Paradeta de la biblioteca a la Placeta de davant de la biblioteca: 24 d’abril de 2016. Estand de la 
biblioteca amb presentació de novetats i informació.  

 Parada de la biblioteca a la Fira de la Tardor. Estand de la biblioteca amb informació, fons sobre 
el tema i taller d’activitats. 
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 CONCURSOS:  

  “MARCA’T UN PUNT: 1R CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE LA BIBLIOTECA”.  

Des de l’1 de febrer al 23 d’abril, dia de presentació dels punts de llibre impresos,  la Biblioteca va organitzar  
el Concurs “Marca’t un punt: 1r concurs de punts de llibre”,  amb una participació de 83 punts (16 d’adults,  
77 d’infantils) presentats. Dels punts presentats, la biblioteca va publicar 12 punts, premiats i finalistes, per 
tal d’utilitzar-los com a punts de llibre exclusivament de la biblioteca.  

 

 REPTE GÈNIUS: CONCURS DE FOMENT DE LA LECTURA. ESTIU 2016 

Del 22 de juny al 23 de setembre, la biblioteca va organitzar el concurs infantil de foment de la lectura 
“Repte Gènius”, amb 51 participants d’entre 7 i 12 anys.  El 23 de setembre la biblioteca va organitzar la 
festa de cloenda del Concurs amb una sessió especial de contes i repartiment de premis.  

 

 PROGRAMA DE SERVEI DE LECTURA “BIBLIOCOMERÇ” 

De l’1 de juliol al 5 de setembre la biblioteca organitza el servei “BiblioComerç”, servei de lectura amb la 
col·laboració de 5 comerços emblemàtics del poble. S’hi presten un total de 500 llibres.  

 

 FESTIVAL MULITPOLAR 

La Biblioteca ha format part del Festival Multipolar 2015 de les Biblioteques del Maresme, de primavera i 
tardor de 2016, amb una participació de 2 activitats per edició:  

22 abril Calaveres indòmites, de Jesús Moncada. Tastacontes, lectura teatralitzada 25 assistents 

28 setembre La despiadada frontera entre el silencio y el latido: poemari. David Yeste 18 assistents 

 

 GUIA DE RECURSOS DEL MARESME 2016 

Participació en la guia de recursos 2016 de les Biblioteques del Maresm 25 Literarutes, amb la proposta de 
l’artista Perejaume en la nostra part de la guia:  25 LiteraRutes: 3 Perejaumes de Sant Pol.  

Implicació en aquest cas d’un artista local de renom internacional.  

 

 LA BIBLIOTECA A LA RÀDIO 

La biblioteca participa quinzenalment a la ràdio municipal, Ràdio Litoral, amb gravació de notícies, 
comentaris de llibres, novetats bibliogràfiques. Entre l’octubre i el desembre de 2016 passen els 4 clubs de 
lectura de la biblioteca per la ràdio per parlar de les seves trobades i les seves lectures.  
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 ALTRES 

 Cessió d’espais 

La biblioteca ha cedit els seus espais en 5 ocasions: 

5 juliol Cloenda Programa Voluntariat per la Llengua. CNL / Benestar Social Sant Pol / Biblioteca  

3 juny Genealogia de Sant Cebrià de Vallalta. Francesc Boix. Arxiu Municipal 

12 juny Història dels Goigs de Sant Antoni de Sant Pol. Museu Cultural de Sant Pol  

26 juny Eleccions generals. Seu electoral del municipi santpolenc. Ajuntament de Sant Pol   

16 desembre Entrega de premis a les postals de Nadal de P5 de l’Escola. Ajuntament de Sant POL  

 
Tret dels casos en què s’utilitza la biblioteca com a seu electoral (s’ha de tancar i precintar la sala 
infantil des de divendres tarda fins dilluns tarda, amb la qual cosa ens veiem obligades a tancar 
serveis o inutilitzar-los), la resta d’entitats a les quals hem cedit els nostres espais no han suposat 
cap pèrdua de serveis o atenció a l’usuari.  

 

5.9 Activitats de formació  

Escola Sant Pau del municipi 

 Durant el 2016 s’han realitzat 27 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.   

 Es continua realitzant el programa “Maletes viatgeres”, iniciat per l’antiga biblioteca municipal de 

Sant Pol, i redefinit i posat amb un format nou en marxa l’any 2015. La il·lustradora Cristina Losantos 

és la creadora del logo del programa.  

 Es fan 5 sessions als cursos que intervenen en el programa (des de P3 a Segon de primària) de 

presentació i explicació de les noves Maletes viatgeres. Aquest any 2016 la Gemma Sales ha explicat  

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. Durant l’any 2016 la biblioteca torna a incidir en la  

 Compra de lectures obligatòries  

 Demana a l’Institut col·laboració en el 1r Concurs de Punts de Llibre (repartiment de bases, 

instigació a participar, Jurat...)   

Llar d’infants El Pi del soldat  

 Al juny de 2016 la biblioteca compra material per a crear l’espai de Petits Lectors. Demana 

col·laboració a la Llar d’Infants per a compra de material adient i bibliografia recomanada. Es 

mantenen reunions per a possibles col·laboracions futures.   
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Esplai de Sant Pol de Mar 

 Durant el 2016 es mantenen reunions amb la Direcció de l’Esplai de Sant Pol de Mar per tal d’acordar 

possibles col·laboracions futures. 

 La Biblioteca Can Coromines s’encarrega de la seva gestió i repartiment de lots de lectura al club de 

lectura de l’Esplai de Sant Pol de Mar.  

Lots oferts:  

L’últim patriarca. Gabriel García Márquez.  

Te trataré como a una reina. Rosa Montero. 

El celler. Noah Gordon  

La quinta mujer. John Irving 

La casa cantonera. Sílvia Alcántara 

La catedral del mar. Ildefonso Falcones 

 

 

5.6 Serveis virtuals  

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

1. 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...),   

2. 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...)  

3. I els propis de la biblioteca a través de la 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.  

Hem introduït:  

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

 43  notícies  (novetats, guies de lectura,  

 79 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. 

 

https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme
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Presència en la 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.  

Puntualment, la biblioteca publica noticies interessants referents a activitats o recursos propis de la 
biblioteca interessants per a la seva comunitat d’usuaris.  

 -Concurs de Punts de llibre, novetats de Sant Jordi, novetats d’estiu, novetats de nadal...  

Canals propis  

Facebook de la biblioteca 

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

 407 seguidors 

 851 post generats durant el 2016 

 

Twitter  

https://twitter.com/bibliosantpol 

 340 seguidors 

 568 twits generats durant el 2016 

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. 

Issuu 

https://issuu.com/bibliotecacancoromines 

Eina d’informació bibliogràfica sobre el fons de la biblioteca, amb edició de butlletins de novetats i selecció 
de documents, per a informació dels usuaris. Hem realitzat 42 guies de novetats i expositives de fons durant 
el 2016.  

Piktochart 

https://magic.piktochart.com/dashboard#_=_  

Eina d’edició de pòsters i imatges per a difusió virtual. Hem realitzat 3 pòsters amb informació sobre la 
biblioteca (Estadístiques 2015, guia de novel·les d’estiu i concurs Repte Gènius) 

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. 

 

 

 

http://santpol.cat/biblioteca
https://www.facebook.com/Biblioteca-Can-Coromines-Sant-Pol-de-Mar-779664985462283/
https://issuu.com/bibliotecacancoromines
https://magic.piktochart.com/dashboard#_=_
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5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

La biblioteca treballa conjuntament amb altres entitats per tal de difondre els seus serveis i assolir els 
objectius d’integrar-nos i associar-nos amb els col·lectius i xarxes d’entitats del poble.  

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”.  

 Ràdio Litoral. Espai setmanal a la Ràdio Municipal.  Difusió puntual d’activitats de la biblioteca. 

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

 Sant Pol informa. Publicació d’articles, notícies i activitats de la biblioteca en la revista local.  

 Serveis Socials de Sant Pol. Informació sobre el projecte de Memòria Històrica. Converses amb 
el Regidor de Serveis Socials, Josep Parada, per tal d’integrar-nos a l’execució del programa. 

 Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Concertació d’ús de la biblioteca com a lloc 
de trobada de Parelles Lingüístiques 

 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 – Celebració del 1r Aniversari de la Biblioteca. Integració 
de la biblioteca en el Programa del Centre Cultural per a la la Marató de TV3.  

 Fundació Coromines. Donació de llibres. 

 Ca l’Arturo. PIJ. Suport logístic i tècnic a la biblioteca.  

 Llibreria local l’Ona. Compra i adquisició de llibres, sobretot en temàtica local. Presentació de 
llibres.  

 Cantada dels Goigs de Sant Antoni Abad al pati de la biblioteca.  Diumenge 10 de juny de 2016  

 Associació de Comerciants de Sant Pol. Participació activa en el programa BiblioComerç. Juliol i 
agost 2016 

 Museu de Pintura de Sant Pol. Amics de les Arts. Col·laboració en la Cantada de Goigs de Sant 
Antoni i activitats puntuals.  

 AMPA de l’Escola Sant Pau i AMPA de l’Institut de Sant Pol. Col·laboració en la xerrada “Els 
pares com a models dels nostres fills”, de Lluís Vilalta. 

 Arxiu Municipal de Sant Pol. Col·laboració en cessió de fons arxivístic per a exposicions a la 
biblioteca, i xerrades “Els vespres de l’Arxiu”.  

 Àrees i Regidories de l’Ajuntament: Àrea de Promoció Econòmica de Sant Pol. Participació a la 
Fira de la Tardor, amb parada al carrer de la biblioteca. Àrea de Benestar Social. Participació en 
la cloenda del Programa de Voluntariat per la Llengua. Regidoria d’Igualtat. Col·laboració en el 
Dia de la Violència de Gènere.  
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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. Tornem a contemplar-la per 
l’any 2017.  

 

Biblioteques del Maresme  

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

 Reunions comarcals 

 S’ha assistit a la totalitat de reunions de treball i sessions formatives organitzades a la comarca 
durant el 2016. 

 Sessions formatives de treball 

Assistència a les reunions formatives de les Biblioteques del Maresme: assistim a la sessió de treball 
sobre estadístiques i recursos electrònics administrada per la Gerència de Serveis de Biblioteques. Biblioteca 
Antoni Comas de Mataró, 15/11/2016, de 10 a 14 h.  

 Festival multipolar 2016 de contes per a adults  

Participem en les diferents edicions del Festival Multipolar 2016 amb la programació de 2  activitats:  

22 abril Calaveres indòmites, de Jesús Moncada. Tastacontes, lectura teatralitzada 25 assistents 

28 setembre La despiadada frontera entre el silencio y el latido: poemari. David Yeste 18 assistents 

 

 Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme  

Participació en la Guia de recursos del 2015 de les Biblioteques del Maresme "25 LiteraRutes pel Maresme". 
Comptem amb la col·laboració de Perejaume.  

 Elaboració de calendaris i punts de llibre anuals  

Participació en la confecció de calendaris i punts de llibre de les Biblioteques del Maresme per l’any 2016. 

 Participació en la Trobada de Clubs de lectura del Maresme  

Al 10 de novembre de 2016 assistim a la Trobada de Clubs del Maresme amb Rafael Nadal (Teatre 
Monumental, Mataró) 11 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.  

 Participació en la campanya de la Marató de TV3 

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 2016) 
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 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 d’ells ja destacats en el punt 5.6. Serveis virtuals de la 
biblioteca.  

 Perfil al twitter: https://twitter.com/bibliosantpol 

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

 Perfil a l’Issuu:  https://issuu.com/bibliotecacancoromines  

Durant el 2016 el canal Issuu de Can Coromines recull: 42 guies de novetats i expositives de 
fons realitzades:  

  -9 novetats d’adults 

  -12 novetats infantils 

  -5 guies de novel·les 

  -4 guies de fons de música i cinema 

  -1 guia de revistes (Revistes 2016) 

  - 11 agendes mensuals (gener-desembre 2016. Juliol i agost comparteixen agenda) 

  

 Edició de pòsters amb l’eina Piktochart: https://magic.piktochart.com/dashboard#_=_ 

-Estadístiques 2015 

-Novel·les Estiu 2016 

-Estadístiques Concurs Repte Gènius Estiu 2016 

 

 Espai web de la biblioteca a la pàgina oficial de l’Ajuntament de Sant Pol: 
https://santpol.cat/biblioteca 

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

 Espai web de la Biblioteca Virtual i Gènius: http://bibliotecavirtual.diba.cat/sant-pol-de-mar-
biblioteca-can-coromines 

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,al plafó de les activitats i xarxes socials. 

https://twitter.com/bibliosantpol
https://issuu.com/bibliotecacancoromines
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 Notificació de les activitats als usuaris donat d’alta en el mailing de la biblioteca via correu electrònic  

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

 

 

 Butlletí Electrònic de la biblioteca. Al 
mes de març elaborem el primer 
butlletí electrònic de la biblioteca, 
creat a partir de l’eina de butlletins de 
la Diputació de Barcelona. Al llarg del 
2016 es fan 9 butlletins (conformant 
els mesos de juliol i agost en un sol 
butlletí informatiu).  

 

 

 

 Notícies destacades de les nostres activitats al web municipal  

 Espai radiofònic amb difusió d’activitats i notícies destacades a Ràdio Litoral de Sant Pol 

 Notes de premsa publicades al web municipal.  

 Canal youtube, compartit amb la comarca per visualitzar vídeos relacionats amb les biblioteques del 
Maresme.  

 Premsa comarcal: Can Coromines participa, conjuntament amb les altres biblioteques del Maresme, 
amb la revista “Pànxing Maresme”. Durant el 2016 es publica la  recomanació literària “La merceria”, 
de Teresa Roig.   
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8. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE 
FUTUR  

 (Imatge presa a l’entrada de la biblioteca) 

 

 

 

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 Biblioteques10. És una biblioteca petita i vertical, amb els 
greus inconvenients que això suposa.  

Continuem amb els mateixos problemes d’espai d’ençà que es va inaugurar, agreujats perquè cada vegada 
tenim més fons. Calculem que en 2 anys haurem arribat a la capacitat màxima de disposició de fons al 
prestatge: haurem de fer més selecció i esporgada de fons.  

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 soluciona diàriament amb èxit aquesta problemàtica, però aquest fet crea angoixes i excés de feina.  

Un altre greu important de l’edifici és que no disposem d’aparells antirobatoris, sent impossible 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. A l’estiu del 2016 dues persones per tot l’equipament és 
clarament insuficient. Per a l’any 2017 l’Ajuntament de Sant Pol estudia la viabilitat de posar una persona de 
reforç amb el suport de la Diputació de Barcelona, i en la reunió mantinguda a l’octubre de 2016 amb la 
Gerència de seguiment de la biblioteca, s’acorda així.   

 

                                                           

10
  Estàndars bibliotecaris de la Gerència de Serveis de Biblioteques  
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Pel que fa als  recursos documentals:  

Durant el 2016 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.  

Els usuaris de Sant Pol comencen a identificar la biblioteca com un lloc on es troben les últimes novetats 
editorials, sobretot en matèria de ficció infantil i adults, i això els fidelitza. Realitzem una feina prescriptora 
molt important, fet que contribueix a aquesta fidelització.  

Cal remarcar el moviment continu que tractem d’impregnar al nostre fons: a través de lots mòbils a les 
escoles de Sant Pol, Canet i Hortsavinyà, a través de punts de lectura externs com el BiblioComerç, o 
concursos de foment de la lectura intentem que el fons de la biblioteca sigui un fons dinàmic, que es conegui 
i surti fora del nostre equipament, procurant-li visibilitat i difusió al nostre servei bibliotecari.  

Pel que fa al  Foment de la lectura:  

Hem incorporat 1 activitat mensual fixa per a infants i per a adults al nostre catàleg d’activitats, que tenen 
bona acollida. Iniciatives com els concursos de lectura, de punts de llibre i els servei de BiblioComerç tenen 
una excepcional acollida i molt bon nombre de participants.  Intentem programar les activitats tenint en 
compte les particularitats dels habitants de Sant Pol.  

Pel que fa a la cooperació territorial:  

Continuem treballant per establir una xarxa associativa amb les entitats del municipi i territori. Necessitem 
arribar a més entitats i fer-nos un lloc més sòlid al teixit associatiu de Sant Pol.   

Les línies i les perspectives de futur que treballarem,  

presentades en el Pla d’Acció 2017, 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,  

 continuar omplint els buits temàtics de la col·lecció i fer arribar als usuaris novetats editorials, 

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

Destaquem les dades estadístiques de la biblioteca:  

tot i haver una baixada general del préstec a les biblioteques de la Xarxa, Can Coromines s’ha caracteritzat 
aquest any 2016 per tenir més visites presencials, més usuaris de préstec i més documents prestats. Els 
números creixen també en quant a seguidors de xarxes socials, assistents a les activitats i usuaris d’accés a 
internet i ofimàtica.  

Creiem que les bones dades estadístiques es deuen a l’afiançament durant tot l’any 2016 de l’equipament al 
municipi, i la difusió per a nous usuaris com ara els habitants de Sant Cebrià de Vallalta, sense biblioteca.  Un 
altre factor important és la feina feta per l’equip humà de la biblioteca, amb la Lali Sala i la Maria Salvà com a 
part important de l’equip, que aporten professionalitat i eficàcia al servei bibliotecari. Remarquem en aquest 
context la labor d’equip que fa el col·lectiu professional de Biblioteques del Maresme,  recolzant les feines 
diàries de cadascuna de les biblioteques de la comarca.  
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I sobretot, creiem que el reforçament econòmic i la total col·laboració que proporciona en tot moment  
l’Ajuntament de Sant Pol en quant a col·lecció i activitats de la biblioteca està donant els seus fruïts.  

Des d’aquesta memòria 2016, tornem a agrair el suport prestat.  

Àngels Gómez 

Maig 2016 
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ANNEXES  

1. TAULA CRONOLÒGICA D’ACTIVITATS  

GENER HORA ACTIVITAT 

DIJOUS 7  17’30 H PASSI DE LA PEL·LÍCULA “HARRY POTTER I LA PEDRA FILOSOFAL”. CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 

ANYS) / CARME VILA DILLUNS 11 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ 

DIJOUS 14 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DILLUNS 18 17’30 H TERTÚLIA EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ 

DIJOUS 21 11 H VISITA 3R CURS DE L’ESCOLA SANT PAU. ACTIVITAT “L’OFICI DE PINTAR” DE CRISTINA LOSANTOS 

DIJOUS 21 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DISSABTE 23  12 H STORY TIME, AMB KIMBRA SMITH 

DIMECRES 27  19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART  

DIJOUS 28 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 29  17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DIVENDRES 29 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ UNA VOLTA A LA CERDANYA”, D’EDUARD JORNET/ ADULTS  

DISSABTE 30 12 H L’HORA DEL CONTE / SÍLVIA SERRA CONTACONTES  

FEBRER HORA  ACTIVITAT 

DILLUNS 1  15’30 H INICI DEL 1R CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE “MARCA’T UN PUNT”, 1R ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA 

DILLUNS 1  17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA 

DIJOUS 4  18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIJOUS 11  18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIJOUS 18 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DISSABTE 20 12 H TALLER INFANTIL: “FEM UN TEATRÍ” / MIREIA CÓRDOBA  

DIMECRES 24 19 H CCLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART  

DIJOUS 25 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 26 17’30 H  CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI  

DISSABTE 27 12 H TALLER INFANTIL DE JARDINERIA “REDECOREM LA BIBLIOTECA” / CARMINA BERMÚDEZ 

DILLUNS 29 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA  

MARÇ HORA  ACTIVITAT 

DIJOUS 3 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 4 17 H CONFECCIÓ DEL PASTÍSOS D’ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA  

DISSABTE 5 12 H ESPECTACLE INFANTIL “QUI NO TÉ NAS?” / MON MAS  

DILLUNS 7  17 H. PUBLICACIÓ DELS PREMIS DEL 1R CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE “MARCA’T UN PUNT!”  

DILLUNS 7  17’30 TROBADA DELS CLUBS DE LECTURA 2016: TEATRE A MANRESA  

DIMARTS 8 17 H EXPOSICIÓ PUNTS DE LLIBRE PARTICIPANTS AL CONCURS  

DIJOUS 10 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 11 19 H XERRADA “LES ARRELS DE L’HOLOCAUST” / MICHEL LIEBERICH 

DISSABTE 12 12 H L’HORA DEL CONTE “QÜESTIÓ D’ORELLES” / SÍLVIA SERRA  

DILLUNS 14 17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

 DIJOUS 17 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 18 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DISSABTE 19 12 H TEATRE AMB EL CENTRE CULTURAL DE SANT POL “CAN COROMINES, ESTAMPES D’UN EDIFICI”   

DISSABTE 19  12 H ENTREGA DE PREMIS DEL 1R CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE “MARCA’T UN PUNT” 

DILLUNS 21 17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMARTS 22 15’30 1R ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA: ENTREGA DE BOSSES /ENTREGA DE PUNTS DE LLIBRE   

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

DIJOUS 31 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 
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ABRIL HORA  ACTIVITAT 

DIVENDRES 1    19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ASSAIG SOBRE L’EXOTISME” / JOAN PUIGDEFÀBREGA 

DILLUNS 4 17’30 H CLUB INFANTIL DE LECTURA (10-12 ANYS) / CARME VILA 

DILLUNS 4 17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 7     18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DISSABTE 9 12 H STORY TIME / KIMBRA SMITH 

DILLUNS 11  17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 14     18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DILLUNS 18 10 H VISITA 4T DE L’ESCOLA SANT PAU / TALLER INFANTIL A CÀRREC DE MIREIA CÓRDOBA  

DILLUNS 18  17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIJOUS 21     18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO  

DIVENDRES 22 20 H REVETLLA LITERÀRIA DE SANT JORDI: “TASTACONTES AMB CALAVERES INDÒMITES, DE JESÚS MONCADA”  

DISSABTE 23 MATÍ PARADETA DE SANT JORDI A LA PLACETA: NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES PER A NENS I ADULTS  

DISSABTE 23 12 H TALLER DE SANT JORDI: “CONSTRUEIX UN DRAC I UNA ESPASA” / DARIO MARTONE 

DILLUNS 25  17’30 H TERTÚLIES EN CATALÀ / MERCÈ MARTÍNEZ  

DIMECRES 27 15 H VISITA ESCOLAR DE 5È DE L’ESCOLA SANT PAU  

DIMECRES 27 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART 

DIJOUS 28 18’30  CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 29 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DISSATE 30  12 H L’HORA DEL CONTE I PRESENTACIÓ DEL CONTE “MÉS ENLLÀ DEL BOSC” D’ÀNGELS CONSUEGRA 

MAIG  HORA  ACTIVITAT  

DILLUNS 2 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA  

DIMECRES 4 15 H VISITA ESCOLAR DE 5È DE L’ESCOLA SANT PAU 

DIJOUS 5  18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DISSABTE 7 12 H L’HORA DEL CONTE “VIU LA MÀGIA DELS CONTES” /MARI CARMEN MEDINA 

DIMECRES 11 15 H VISITA ESCOLAR DE 5È DE L’ESCOLA SANT PAU 

DIJOUS 12 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIJOUS 19 18’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 20 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “I LIKE ART” / EZEQUIEL SAAD 

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

DIJOUS 26 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 27  17’30  CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DIVENDRES 27 19 H XERRADA “ELS PARES I MARES COM A MODELS PELS NOSTRES FILLS” / LLUÍS VILALTA 

DISSABTE 28  12 H TEATRE INFANTIL AMB LA COMPANYIA INFANTIL PLAT I CULLERA  

JUNY HORA ACTIVITAT 

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

DIVENDRES 3 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “GENEALOGIA DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA” / FRANCESC BORRELL. A CÀRREC 

DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR  DISSABTE 4 12 H L’HORA DEL CONTE” LA MÀGIA DEL KAMISHIBAI” / LAMAT TEATRE  

DILLUNS 6 17’30H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA. PRESÈNCIA DE L’AUTOR DEL LLIBRE CARLO 

FRABETTI DIJOUS 9 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 10 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA FAMILIA ESTIUEJAVA I EL PARE PINTAVA... A SANT POL” / NÚRIA VIÑOLAS 

DIUMENGE 12 22 H XERRADA “LA HISTÒRIA DELS GOIGS DE SANT ANTONI” / MUSEU DE PINTURA DE SANT POL DE MAR  

DIJOUS 16 10 H RETORN DE LES MALETES VIATGERES DE P4 DE L’ESCOLA SANT PAU 

DIMARTS 21 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LES CANÇONS DE LA NOSTRA VIDA” / PEP BLAY 

DIMECRES 22 15’30 H INICI DEL CONCURS “REPTE GÈNIUS: CONCURS DE LECTURA D’ESTIU” PER A INFANTS 

DIMECRES 22 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART 

DIJOUS 30 18 H TROBADA DELS CLUBS DE LECTURA INFANTILS: BERENAR CLOENDA DELS CLUBS DE LECTURA  

JULIOL HORA  ACTIVITAT 

DIVENDRES 1 12 H INICI DEL BIBLIOCOMERÇ: SERVEI DE LECTURA A L’ESTIU 
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DIVENDRES 1 15 H INICI DE L’EXPOSICIÓ DE L’OBRA “PERCEPCIONS: DIÀLEGS ENTRE TU I JO”/MARTA TEIXIDÓ 

DIVENDRES 1 19 H PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE RECURSOS 2016 DE LES BIBLIOTEQUES DEL MARESME “25 LITERARUTES”: 

“3 PEREJAUMES DE SANT POL” / PEREJAUME DIMARTS 5 18’30 H CLOENDA PARELLES LINGÜÍSTIQUES I TERTÚLIES EN CATALÀ / CNL MARESME I BENESTAR SOCIAL  

DIMARTS 5 12 H ENTREVISTA A RÀDIO LITORAL SANT POL 

DIJOUS 7 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 8 17 H CANVI DE LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 8 19 H STORY TIME / SERENA WORSDELL 

DIJOUS 14 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 15 15 H INICI DE L’EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA “AQUAREL·LES DE MARIANO UNZETA” / MARIANO UNZETA 

DIVENDRES 15 17 H CANVI DE LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 15 19 H STORY TIME / SERENA WORSDELL 

DIMARTS 19  12 H CNTREVISTA A RÀDIO LITORAL SANT POL 

DIJOUS 21 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO. ÚLTIMA TROBADA FINS EL SETEMBRE 

DIVENDRES 22 17 H CANVI DE LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIMECRES 27 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART. ÚLTIMA TROBADA FINS EL SETEMBRE 

DIVENDRES 29 17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

AGOST  HORA ACTIVITAT  

DIJOUS 5  17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 12  17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIMARTS 16 15 H FINALITZA EXPOSICIÓ D’AQUAREL·LES DE MARIANO UNZETA 

DIVENDRES 19 17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 19 19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LES DONES I EL MAR” / EULÀLIA TORRA I ELISEU CARBONELL   

DIVENDRES 26 17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

SETEMBRE HORA ACTIVITAT  

DIVENDRES 2 17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 26 17 H CANVI LLIBRES BIBLIOCOMERÇ 

DIVENDRES 15 18’30  H INICI DEL CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 15 21 H FINALITZA CONCURS REPTE GÈNIUS 

DIVENDRES 15 21 H FINALITZA BIBLIOCOMERÇ 

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

DISSABTE 24 12 H FESTA DELS LECTORS GENIALS / MON MAS 

DIMARTS 27  12 H GRAVACIÓ DE NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA A RÀDIO LITORAL / BIBLIOTECA  

DIMARTS 28 19 H INICI DEL CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA / EVA LLEONART  

DIMARTS 28 20 H PRESENTACIÓ DEL POEMARI ” LA DESPIADADA FRONTERA ENTRE EL SILENCIO Y EL LATIDO” / D. YESTE 

OCTUBRE HORA  ACTIVITAT  

DIMECRES 5 12 H VISITA A CRISTINA LOSANTOS / DONACIÓ DE LLIBRES DE L’AUTORA  

DIJOUS 6 10 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA A RÀDIO LITORAL/ COORDINAT PER JOSÉ LUIS LOZANO 

DIJOUS 6  18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIJOUS 13 12 H GRAVACIÓ DE NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA A RÀDIO LITORAL / BIBLIOTECA  

DIJOUS 13  19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DISSABTE 15 12 H HORA DEL CONTE / MIREIA ROS I MERCÈ ESTERLICH 

DILLUNS 17 10 H ENTREGA MALETES VIATGERES P5 ESCOLA SANT PAU / GEMMA SALES  

DIMARTS 18 10 H ENTREGA MALETES VIATGERES P4 ESCOLA SANT PAU / GEMMA SALES 

DIJOUS 20 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIJOUS 20 19 H XERRADA “UN ANY RODÓ” / NÚRIA SINGLA I DANI ROJO 

DIVENDRES 21 10 H VISITA A L’ESCOLA SANT PAU, LECTURA DE 6È / “KADINGIR” / MERCÈ MASNOU 

DILLUNS 24 10 H ENTREGA MALETES VIATGERES 2N ESCOLA SANT PAU / GEMMA SALES 

DILLUNS 24 17’30 H INICI CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) /  CARME VILA  

DIMARTS 25 10 H ENTREGA MALETES VIATGERES 1R ESCOLA SANT PAU / GEMMA SALES 
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DIMECRES 26 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  / EVA LLEONART 

DIJOUS 27 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL.LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 28 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

NOVEMBRE HORA ACTIVITATS 

DIMECRES 2 10 H ENTREGA MALETES VIATGERES P3 ESCOLA SANT PAU / GEMMA SALES  

DIJOUS 3   15 H FORMACIÓ D’USUARIS DE 5È DE L’ESCOLA SANT PAU   

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

DIVENDRES 4  19 H PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ELS ÀNGELS DE GEL” / TONY HILL 

DISSABTE 5 12 H L’HORA DEL CONTE / SÍLVIA SERRA  

DILLUNS 7 14’30 H GRAVACIÓ DE NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA A RÀDIO LITORAL / BIBLIOTECA  

DILLUNS 7  15 H FORMACIÓ D’USUARIS DE 5È ESCOLA SANT PAU  

DIMARTS 8 15 H FORMACIÓ D’USUARIS DE 5È ESCOLA SANT PAU  

DIMARTS 8 17’30 H CLUB DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIJOUS 10 19 H TROBADA CLUBS DE LECTURA DEL MARESME (MATARÓ) / RAFAEL NADAL  

DISSABTE 12 10 H BIBLIOFIRA A LA FIRA DE LA TARDOR DE SANT POL / PARADA DE LLIBRES I TALLERS INFANTILS  

DIMARTS 15 17’30 H VISITA DEL CLUB INFANTIL DE LECTURA (8-10 ANYS) A RÀDIO LITORAL / COORDINA MARIANNA TRICHINI 

DIMECRES 16  MATÍ PPARADA DE LLIBRES DE LA MARATÓ TV3 

DIJOUS 16  19 H ELS VESPRES DE L’ARXIU: CONFERÈNCIA A CÀRREC DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT POL  

DIJOUS 16  10 H VISITA DE 3R DE L’ESCOLA SANT PAU / TALLER INFANTIL A CÀRREC DE MIREIA CÒRDOBA 

DIVENDRES 18 19 H XERRADA –PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LES ARRELS DEL BENESTAR” / BRIGITTE HANSMANN  

DISSABTE 19  12 H HORA DEL CONTE I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INFANTIL “UN MÓN PIRATA” / FINA JOSEHP 

DILLUNS 21 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (10-12 ANYS) / CARME VILA  

DIJOUS 24 12’30 H GRAVACIÓ DE NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA A RÀDIO LITORAL / BIBLIOTECA  

DIJOUS 24 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO 

DIVENDRES 25 17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI  

DISSABTE 26 12 H HORA DEL CONTE PER A LA COEDUCACIÓ I LA IGUALTAT / SÍLVIA SERRA  

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

DESEMBRE HORA ACTIVITATS 

DIJOUS 1 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ LUIS LOZANO 

DIVENDRES 2 19 H PRESENTACIÓ DEL “CALENDARI DE MITOLOGIA ROMANA” / DANI RANGIL 

DISSABTE 3 12 H TALLER INFANTIL DE NADAL / DARIO MARTONE 

DILLUNS 5  10 H VISITA ESCOLAR 4T ESCOLA SANT PAU / TALLER INFANTIL/ MIREIA CÓRDOBA  

DILLUNS 5 17’30 H EL CLUB DE LECTURA INFANTIL (10 – 12 ANYS) VISITA RÀDIO LITORAL / CARME VILA  

DISSABTE 10  12 H TALLER INFANTIL DE NADAL / DARIO MARTONE 

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

DIJOUS 15 18’30 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA / JOSÉ L. LOZANO  

DIVENDRES 16  17’30 H CLUB DE LECTURA INFANTIL (8-10 ANYS) / MARIANNA TRICHINI 

DIVENDRES 16 18’30 H ENTREGA DE PREMIS DE POSTALS NADALENQUES ALS NENS DE P5 / ALCADIA DE SANT POL  

DIJMECRES 21 19 H CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA / EVA LLEONART 
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2. QUADRES GRÀFICS:  
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3. GALERÍA FOTOGRÀFICA 

 

Hora del conte 

 

 

 

Agenda mensual 

 

Cartell Club de lectura 

 

Piktochart Concurs Repte Gènius  

 

 

Premis Concurs Repte Gènius 

 

Aparador Estiu 

 

Usuaris a sala 

 

Club de lectura  
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Guia de novetats Juny 2016 

 

Preparació presentació de llibre 

 

 

 

Visita escolar i club de lectura infantil 

 

Aparador de Sant Jordi  

 

Pissarra informativa a l’entrada 

 

                 Sant Jordi 2016 
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Visita escolar  

 

 

Bossa promocional Aniversari i punts 

de llibre 1r Concurs  

 

 

Xerrada Les arrels de l’Holocaust, amb Michel Leiberich  

Concurs de punts de llibre 

 

1r aniversari de la biblioteca. Teatre 

 

Pastís dels desitjos. 1r aniversari 
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4. DADES ESTADÍSTIQUES ANUALS SIGNIFICATIVES  

 

 

 

 

 

 

 


