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1 INTRODUCCIÓ  

Aquest document recull les dades més significatives de la Biblioteca Can Coromines de Sant Pol de Mar, 

generades durant l’any 2017. Fa una radiografia de la feina feta durant el 2017, per treure’n conclusions i 

propostes de futur.  

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) amb un conveni (pendent de signar) amb la Diputació de Barcelona. 

El Pla d’Acció del 2017 és un pla d’acció d’un equipament ja consolidat que busca reforçar els vincles amb les 

entitats del municipi i potenciar els serveis que ja existeixen i que funcionen. 

La construcció i la presentació de la present memòria 2017 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.  

1.1 La biblioteca Can Coromines 

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

alhora, és la seu de la Fundació Pere Coromines. 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. 

Existeix una sala polivalent annexa a l’Ajuntament de Sant Pol que fa les funcions de Sala d’Actes de la 
biblioteca quan es necessita. 

 L’horari d’obertura de la biblioteca és de 33 hores setmanals durant l’època d’hivern i 25 hores setmanals 
durant l’època d’estiu (15 de juny al 15 de setembre). Durant el 2017 s’ha fet una modificació de l’horari per 
respondre a les demandes de conciliació familiar fetes des de l’Ajuntament, tancant la biblioteca a les 20h 
(tant a l’estiu com a l’hivern) i obrint a les 15h. 

Fitxa de la biblioteca 

                                                           

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: ] 

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 
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1.2 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 durant els mesos 

d’hivern (Parc del Litoral).  

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.  

 

                                                           

2  Idescat [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (febrer 2018) 

M2 de prestatgeria 259 

M2 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 



Memòria Can Coromines 2017   Pàgina 5  

 

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

Població Sant Pol de Mar 
Població. Per grups d'edat. 2016   

De 0 a 14 anys 793 

De 15 a 64 anys 3.139 

De 65 a 84 anys 882 

De 85 anys i més 137 

Total 4.951 

 

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

serveis: 

Treball Sant pol de mar 

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 12/2017 

Agricultura 0 

Indústria 291 

Construcció 16 

Serveis 490 

Total 799 

 

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

al municipi: 4 

Població Sant Pol de Mar 

Població. Per nacionalitat. 2016   

Espanyola 4.548 

Estrangera 403 

Total 4.951 

 

I el nivell d’instrucció dels seus habitants és alt: 5 

Població Sant Pol de Mar 

Població de 16 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2011   

Sense titulació 0 

Primer grau 580 

Segon grau 2.240 

Ensenyament universitari 1.156 

Total 4.109 

 

                                                           

3  Idescat [En línia: Idescat. El municipi en xifres] (febrer 2018) 
4 Idescat [En línia: Idescat. El municipi en xifres] (febrer 2018) 

5 Idescat [En línia: Idescat. El municipi en xifres] (febrer 2018) 
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1.3 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.  

1.4 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.)  6 

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.  

Tot i això les dades no reflecteixen aquesta realitat perquè 

s’ha detectat que molts habitants que tenen l’adreça a Sant 

Cebrià o Sant Iscle, estan associats al municipi de Sant Pol 

de Mar (camp Municipi del programa Sierra). 

 

                                                           

6 Dades de població: Idescat: [En línia: Idescat. Padró municipal d'habitants] (febrer 2017) 
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2 OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL  

En el nostre Pla d’acció per a l’any 2017 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, mitjançat la planificació estratègica delimitada en els seus plans d’actuació anuals.  

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

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

Valors 

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

-Transparència de processos i gestió de serveis, 

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

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

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

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

 

2.1 Línies estratègiques del pla d’acció 2017:  

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

2017 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  
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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 

Compliment d’objectius i accions: 

 

 

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  

Realitzar entre 10 i 12 hores del conte a la 

biblioteca. “Dissabtes de conte” 

S’han fet 23 sessions (incloses les sessions fetes durant el retorn de les 

maletes viatgeres), amb 751 assistents. 

 

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

S’han llegit: La invenció de l’Hugo Cabret, Wonder, L’Oriol pelacanyes 

es vol fer d’or, Ala de corb, Com un llebrer, El curiós incident del gos a 

mitjanit, Billy Elliot i Carta al rei. 

A partir d’octubre el club va deixar de coordinar-lo la Carme Vila i va 
passar a fer-ho la Marta Quer. 

Al desembre, hi havia 8 nens inscrits. 

 

Mantenir la programació del club de lectura 
infantil de 8 a 10 anys i realitzar entre 8 i 10 
trobades anuals. 

S’ha llegit: S’ha de ser animal!, Jo que vaig dormir amb lleons, 
Cornèlius i el rebost d’impossibles, Un petó de mandarina, La bossa 

groga i Gelsomino al país dels mentiders. 

El club el coordina la Marianna Trichini. Al desembre hi havia 11 nens 
inscrits. 

 

Mantenir i realitzar l’Story Time setmanal 
durant el mes de juliol, fent una sessió 
setmanal realitzant entre 2 i 3 sessions. 

S’han fet tres sessions al juliol amb 45 assistents.  

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

S’han fet 7 tallers familiars (un, amb triple sessió i un altre amb doble 
sessió). 

 

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

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

A l’entrega de maletes del curs 2017-18 hi ha col·laborat l’il·lustrador 
Jorge del Corral. 

Durant el retorn de les maletes, s’han explicat contes de l’Elmer 

 

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

  

Mantenir les visites escolars seguint un 
Programa de Visites establert entre la 
Biblioteca i l’Escola durant el curs escolar 
vigent 

Cada un dels cursos de l’escola ha passat (com a mínim) un cop per la 
biblioteca durant el curs escolar. 

 

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

Durant el curs 16-17, els lots han funcionat correctament. 

L’inici del curs 17-18, l’oferta del servei segueix oberta, però la 
demanda ha davallat (només una mestra ha demanat el servei) 
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Objectiu 1.3. Programar i dur a terme activitats de col·laboració amb l’Institut de Sant Pol 

Realitzar una visita de tots els cursos de 
l’Institut oferint una oferta d’activitats 
adient a la programació dels projectes 
treballats a les classes. 

  

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

No s’han pogut aconseguir totes les lectures prescriptives. Sí que s’ha 
enviat una llista a l’institut amb els exemplars dels quals disposem, 
tant en versió paper com en versió ebiblio. 

 

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

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

Es va canviar la visita de P2 per unes hores del conte explicades a la 
Llar d’Infants (així els infants, no havien de sortir). 

 

Iniciar el Programa de Maletes Viatgeres en 
el curs de P2 de La Llar. 

Aquest objectiu s’ha posposat fins al 2018.  

Implementar els lots de pre-lectors per a la 
Llar d’infants 

S’ha fet, però l’avaluació feta per part de l’escola va estimar que no 
havia tingut el resultat esperat. Per tant, es van anul·lar els lots. 

 

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

Programar i realitzar entre 8 i 10 activitats 
de dinamització a la lectura per a adults 
durant l’any  2017    

S’han fet 7 presentacions de llibres, 3 xerrades i una sessió de contes 
per adults. 

 

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

Programar i realitzar una trobada amb un 
autor important en relació amb els clubs de 
lectura per a adults de la biblioteca abans 
de 31/12/2017 

  

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

Programar 2n concurs de punts de llibres 
commemoratius de la Biblioteca 

S’hi ha presentat 173 participants repartits en 3 categories  

Realitzar 1 activitat infantil per al 2n 
Aniversari de la Biblioteca 

S’ha fet un photocall perquè els usuaris s’hi puguin fer fotografies.  

Realitzar 1 activitat per a adults per al 2n 
Aniversari de la Biblioteca 

S’ha fet un photocall perquè els usuaris s’hi puguin fer fotografies.  

Objectiu 1.8. Iniciar el servei de BiblioComerç 

Engegar el servei de BiblioComerç a 8 
comerços emblemàtics del municipi durant 
l’estiu, amb lots de fins a 10 llibres 

S’han fet 60 lots (12 lots per cada establiment) i s’han prestat 900 
llibres en total. 

La valoració dels comerciants que hi han participat és de 4,8 (sobre 5). 

 

Objectiu 1.9. Iniciar el servei de BiblioCap 

Engegar el servei de BiblioCap amb el CAP 
de Sant Pol. 

Mensualment s’han anat prestant 20 llibres al CAP. El funcionament 
és correcte. 

 

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

Hi han participat 54 nens i nenes.  

Realitzar una activitat infantil de cloenda 
del concurs, amb entrega de premis 

S’ha fet una festa final on s’han donat els premis als Superlectors (a 
càrrec de la Mon Mas). 

 

  

Objectius Assolits Objectius mig assolits Objectius NO assolits 

6/10 2/10 2/10 

 

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  

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 

Compra feta a La Llopa  

Redactar el document de la política de 

col·lecció del fons 

Redactada i aprovada al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de l’11 

d’octubre del 2017. 

 

Adquirir fons especials per a petits lectors 
entre un 8 i un 10% del fons general de la 
biblioteca. 

  

Objectiu 2.2. Potenciar el fons local  

Identificar, seleccionar i adquirir documents 
de fons local 

No existeix una sistemàtica per detectar totes les novetats locals. A 
mida que es van publicant, i ens n’arriba la informació, es van 
comprant. 

 

Realitzar el buidatge de les publicacions 
periòdiques del municipi 

S’ha començat el buidatge de la revista “El rellotge” de Sant Pol  

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

Adquirir entre un 5 i 10% de fons per a la 
biblioteca amb els programes culturals i 
activitats anuals que es realitzen en el 
municipi 

Tot i que s’ha comprat fons per assolir l’objectiu, no s’ha arribat als % 
proposats 

 

Realitzar entre 5 i 6 exposicions de 
documents de la biblioteca relacionats amb 
l’oferta cultural i local. 

S’han fet exposicions relacionades amb efemèrides locals (fira de la 
maduixa, firamar...) i s’ha fet una guia sobre literatura i mar (pel 
Firamar 2017). 

 

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

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 

Hem ingressat 2.048 llibres nous durant el 2017, que representa un 
18% del fons total. 

 

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

S’han publicat 11 guies amb novetats i 3 guies temàtiques (guia de 
lectura per sant Jordi, llibres al tren i Literamar) 
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Realitzar entre 10 i 12 mailings culturals 
dels butlletins, guies de novetats i agenda 
mensual d’activitats 

S’han enviat 11 butlletins amb l’agenda d’activitats (amb 941 inscrits), 
més recordatoris puntuals d’activitats destacades. 

 

 

Objectius Assolits Objectius mig assolits Objectius NO assolits 

3/4 1/4 0 

 

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

Objectiu 3.1. Crear un petit espai a la sala infantil per a Petits Lectors 

Identificar un espai a la sala infantil per a 
petits lectors 

  

Realitzar la compra de mobiliari per a 

aquest espai i adaptació d’aquest a la sala 

infantil. 

  

Realitzar la compra de material per a petits 
lectors i fer la difusió pertinent. 

  

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

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

S’han fet 30 sessions amb 12 inscrits  

Objectiu 3.3. Posar en marxa els Laboratoris infantils oferts per Gerència de Biblioteques 

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

S’han fet els Laboratoris: “L’armari de l’Olivia”, “Quatre caixes i un 
univers” i “Avui és un bon dia per canviar el món”. 

 

 

   

Objectius Assolits Objectius mig assolits Objectius NO assolits 

3/3 0 0 

 

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 

Assistir a les reunions del grup del portal 
infantil Gènius 

  

Realitzar recomanacions infantils per al 

portal del grup assignat (diferents edats) 

amb la freqüència assignada 

Durant el 2017 s’han fet un total de 14 recomanacions des de la 

Biblioteca de Sant Pol. 

 

Participar activament en la confecció de 
guies de lectura del Gènius 

S’ha col·laborat amb la guia “Fem les paus”, dedicada a la mediació  
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Objectiu 4.2. Mantenir la pàgina de la biblioteca al dia en la Biblioteca Virtual i Gènius  

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 

Realitzar una sessió de contes per a adults 
en cada programació estacional del Festival 
Multipolar, en un total de 3, abans de 
finalitzar l’any. 

S’ha programat una activitat dins del Festival Multipolar amb una 
assistència de 30 persones. 

 

Realitzar la guia de recursos 2017 de les 
Biblioteques del Maresme 

S’ha parlat de l’ofici antic de Paler amb la col·laboració de l’Eliseu 
Carbonell.  

 

Realitzar les recomanacions pertinents a la 
BV i “Pànxing Maresme” 

S’ha fet una recomanació al Pànxing Maresme i una 
Videorecomanació per la Biblioteca Virtual. 

 

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

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

Les reunions no s’han programat de forma mensual però sí que hi ha 
hagut un contacte directe i setmanal amb el tècnic de cultura. 

 

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

Les reunions, tot i no ser programades s’han fet sempre que hi ha 
hagut necessitat. 

 

Realitzar reunions periòdiques amb 
l’Alcaldia de Sant Pol 

Les reunions, tot i no ser programades s’han fet sempre que hi ha 
hagut necessitat. 

 

 

 

Objectius Assolits Objectius mig assolits Objectius NO assolits 

3/4 1/4 0 

 

  

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

Objectiu 5.1. Definir un pla de comunicació de la biblioteca: protocols de comunicació, productes de comunicació que 
s’hi realitzen i temporització d’aquests. 

Definir el protocol de comunicació que es 
realitzarà mensualment a la biblioteca 

Fet internament.   

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

Realitzar una agenda mensual en versió 
digital de les activitats de la biblioteca 

L’agenda mensual s’ha difós a través de Facebook, penjant el pdf a 
ISSUU 

 

Realitzar una agenda mensual en versió 
paper de les activitats de la biblioteca 

No s’han fet còpies en paper de l’agenda.   
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Fer difusió de l’agenda de la biblioteca als 
mitjans de comunicació locals i globals 

L’agenda s’han enviat periòdicament a l’àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament que ho ha anat publicant a la web. 

 

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

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

  

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

Col·laborar amb un article informatiu de la 
biblioteca amb la revista local ENS, el Nou 
Santpolenc 

Des del mes de juny no s’ha col·laborat amb les revista perquè 
aquestes no s’han publicat. 

 

Realitzar una notícia mensual en el “full 
informatiu” (butlletí mensual de 
l’Ajuntament) 

Des del mes de juny no s’ha col·laborat amb les revista perquè 
aquestes no s’han publicat (canvis de personal a l’Ajuntament). 

 

Objectiu 5.5 Elaborar recomanacions de documents per a la web de l’Ajuntament de Sant Pol 

Crear recomanacions bibliogràfiques per a 
períodes determinats a la web de 
l’Ajuntament. 

  

Objectiu 5.6 Participar en la ràdio municipal “Ràdio Litoral” 

Realitzar gravacions o emissions en directe 
en un programa de ràdio municipal de 
manera mensual o quinzenal. 

Durant la primera meitat de l’any es van fer col·laboracions puntuals. 
Durant la segona meitat de l’any, hi ha hagut canvis de personal a la 
ràdio i no ha funcionat amb normalitat. Es reprendrà l’objectiu de cara 
al 2018. 

 

     

Objectius Assolits Objectius mig assolits Objectius NO assolits 

2/6 1/6 3/6 

 

2.2 Conclusions 

El tancament del Pla d’actuació 2017 ha estat molt positiu.  

Dels 26 objectius programats pel 2017, se n’han complert 17, 4 s’han quedat a mig camí i  5 no s’han pogut 

complir. Malgrat això, les línies estratègiques han estat treballades i desenvolupades durant el 2017. El punt 

més dèbil ha estat el de la comunicació, tot i que cal puntualitzar que en aquest cas no depeníem només de 

nosaltres i que el moviment de personal dins l’Ajuntament de Sant Pol ha fet que els mitjans de comunicació 

públics quedessin aturats durant la segona meitat de l’any. 
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3 RECURSOS            

3.1 Recursos humans  

L’equip de la biblioteca Can Coromines està integrat 3 persones: una bibliotecària/directora (personal de la 

Diputació de Barcelona) i dues tècniques auxiliars (personal de l’Ajuntament de Sant Pol). 

Durant el 2017 hi ha hagut un canvi de direcció al centre. Al maig va marxar l’Àngels Gómez i al juny es va 

incorporar la Marta Quer (totes dues, personal de la Diputació de Barcelona). 

 

Els canvis de personal no han truncat el treball en equip, s’ha seguit treballant de forma cohesionada i 

especialitzada en cada àrea assignada.  

No hi ha hagut cap incidències com ara baixes o indisposicions, i s’ha comptat amb 29 hores fetes per 

voluntaris. 

Els usuaris estan molt satisfets amb el personal de la biblioteca. 

3.2 Formació 

Durant l’any 2017 el personal de la biblioteca va realitzar 43 hores de formació. Durant el 2017 ha continuat 

disminuint molt les hores de formació respecte el 2015 i 2016. Això és degut als dos anys que fa des de la 

inauguració de la nova biblioteca i per tant es dona per finalitzada la formació inicial. 

Les 43 hores destinades a formació s’han repartit entre el personal de la següent manera. 

 

 Formació Organitza Dates Hores 

Àngels Gómez 

 / Marta Quer 

Directora 

Edició de vídeo per recomanacions (Àngels) Diputació Febrer 12 

 Formació en prevenció de riscos laborals 

per a directius i comandaments 

Diputació Oct./ Nov. 10 

 Ús dels Llistats Sierra Bib. Mataró Novembre 2 

 Total hores   24 

Personal Categoria laboral Administració Tipus Jornada 

Àngels Gómez Lendínez 

(fins maig) 
Directora /Bibliotecària Diputació Funcionària 37.30 h 

Marta Quer Rodríguez (a 

partir de juny) 
Directora /Bibliotecària Diputació Interina 37.30 h 

Lali Sala Andrés Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 37.30 h 

Maria Salvà i Pibernat Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 33 h 
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Lali Sala 

Tècnic Auxiliar 

Sessió formativa Laboratoris de lectura Diputació Març 5 

 Sessió co-creació Laboratoris de lectura Diputació Octubre 6 

 Total Hores   10 

Maria Salvà 

Tècnic Auxiliar 

Curs d’eBiblio Bib. Mataró Juny 5 

 Buidats de revistes Bib. Mataró  Novembre 2 

 Ús dels Llistats Sierra Bib. Mataró Novembre 2 

 Total Hores   9 

3.3 Infraestructures: edifici i equipament 

Durant aquest any 2017 l’edifici ha tingut diferents avaries i incidències que han necessitat arranjament. Les 

avaries més importants han estat:  

� la climatització de l’edifici ha fallat i s’ha canviat la màquina sencera (agost) 

� La porta d’entrada ha patit diverses avaries que s’han anat solucionant sense més incidència. 

A nivell de millores de la biblioteca cal destacar: 

� Adequació de la zona de magatzem (planta baixa) amb la instal·lació d’estanteries metàl·liques 

A nivell d’equipament, la Diputació de Barcelona ha comprat per la biblioteca una tauleta Android que 

utilitzem tant per la formació d’usuaris com per la gestió de les xarxes socials. 

I l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha invertit en un eReader que serveix com a reclam per a l’ús de la 

plataforma eBiblio i per la formació dels usuaris en aquesta nova eina de lectura. 

3.4 Recursos econòmics  

                                                           

7
 No s’hi inclou la despesa de Capítol 1 (personal) 

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  2017 

En fons documental 

Lots de llibres  9.189,77€ 

Àudiovisuals 1.495,73€ 

Subscripcions a revistes i diaris 2.580,00€ 

Subscripcions a recursos electrònics 909,00 € 

Compra directa  490,00 € 

TOTAL   14.664,50€ 

Altres conceptes   

Material fungible 725,38 € 

                                                                                                                                                          TOTAL 725,38 € 

TOTAL DESPESES DIPUTACIÓ DE BARCELONA7  15.389,88 € 
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Destaquem 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 2017 han estat suficientment àmplies com per poder atendre els 

seus serveis i programes, així com per poder efectuar compra de material bibliogràfic adquirit per a omplir 

buits temàtics detectats (fons infantil i coneixements d’adults) i novetats bibliogràfiques, especialment 

valorades a la comunitat d’usuaris.  

Despeses de l’Ajuntament de Sant Pol 2017 

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  

Inversions manteniment 20.000€ 

Inversions extraordinàries (mobiliari)  

                       

Despeses en activitats i difusió 

Publicacions 539,36€ 

Activitats 11.175,53€   

Difusió i promoció 1.134,43€ 

  TOTAL 11.770,60 € 

Despeses en fons bibliogràfic 

Compra de material bibliogràfic 9.007,59€ 

Subscripcions a revistes i diaris 490 €   

                                                                           TOTAL 9.497,59 € 

Despeses de personal  tècnic auxiliar  

Tècnics auxiliars 47.590 € 

TOTAL DESPESA MUNICIPAL  100.476,91 € 

Despeses de la generalitat de Catalunya en fons documental    

SAB (Generalitat de Catalunya)  4.000€ 

TOTAL   4.000 € 
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Els ingressos destinats per la biblioteca en concepte de taxes per diferents serveis bibliotecaris han estat els 
següents: 8 

 

 

 

 

 

 

3.5 Conclusions 

La Biblioteca Can Coromines disposa de pressupost propi dins de l’Ajuntament de Sant Pol. El pressupost és 

adequat per les activitats i la compra de fons que es fan des de la biblioteca. A més, des d’altres 

departaments es contemplen partides per a si cal fer reparacions o millores en l’edifici. 

A nivell de personal s’ha cobert de forma satisfactòria les vacances del personal i es considera un nivell 

correcte de persones treballant. 

                                                           

8
 Conceptes de recaptació 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 2017 

Impressions en blanc i negre 277,40€ 

Impressions en color 170,40€ 

Auriculars 8,00€ 

Préstec interbibliotecari i duplicats de carnet 582,50€ 

Venda de productes promocionals 75,00€ 

TOTAL INGRESSOS                      1.113,30 € 
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4 COL·LECCIÓ 

En finalitzar l’any 2017, la biblioteca comptava amb un fons total de 13.464 documents, sense comptabilitzar 

els exemplars de revistes. Durant el 2017 s’han ingressat un total de 2.394 documents i s’han donat de baixa 

401 documents. 

El 96% d’aquest fons és de lliure accés. El 4% restant el formen documents de la col·lecció local, diccionaris o 

lots de llibres d’ús intern. 

Durant el 2017 s’ha aprovat la Política de Desenvolupament de la Col·lecció que fixa com s’ha de distribuir el 

fons de la biblioteca en funció de la tipologia del seu fons i el públic a qui va destinat i proposa uns 

indicadors anuals per poder fer un seguiment de l’evolució dels fons documental de la biblioteca. 

4.1 Distribució del fons (segons PDC) 

Tipologia de fons 

 

% segons PDC % real 

Llibres, còmics i revistes 77% 81% 

CD 14% 8% 

DVD 9% 11% 

Altres -- -- 

Públic destinatari % segons PDC % real 

Adults 69% 68% 

Infantil 31% 32% 

Ficció / no ficció % segons PDC % real 

Ficció 45% 51% 

No-ficció 55% 49% 

 

4.2 Indicadors 

 Indicador  

2016 

Indicador  

2017 

% de la col·lecció que ha sortit en préstec 54% 54% 

Creixement de la col·lecció 25% 4% 

Préstec per document 2% 1,66% 

Documents/ habitant 2,63 2,7 

Quota de renovació 19,21 17,78 

Préstec / Habitant 3,21 4,86 
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4.3 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 2017 amb 392 documents, la qual cosa vol dir que hem quasi triplicat el fons 

local.  

Col·lecció Local Desembre 2015 Desembre 2016 Desembre 2017 Augment anual 

 278 documents 311 documents 392 documents 81 documents 

                                                                                                                                             Mitjana mensual: 6,75  

 

4.4 Revistes i publicacions periòdiques 

Durant el 2017 la biblioteca ha tingut 54 títols subscrits de revistes i 3 diaris. Les revistes divulgatives tenen 

un gran èxit entre el públic de la biblioteca, especialment els mesos d’estiu. De cara al 2018 es vol fer la 

subscripció a revistes en altres idiomes (francès i anglès). 

Préstec de revistes 

 Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. TOTAL 

2016 43 90 110 94 173 104 162 286 136 156 156 92 1.602 

2017 146 155 149 174 92 99 228 268 128 85 100 72 1.896 

 

� 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 2017 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) 

4.5 Recursos electrònics i llibres electrònics. 

Durant el mes de juny es va comprar un eReader per tenir-lo a la biblioteca i poder ensenyar als usuaris com 

utilitzar el préstec d’eBooks a través de la plataforma eBiblio Catalunya. 

El dispositiu ha servit com a reclam perquè molts usuaris s’atreveixin a utilitzar aquest nou servei. 

 

Préstec d’eBooks 

 Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. TOTAL 

2017 8 9 7 4 9 13 22 18 24 13 8 13 148 
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4.6 Donatius 

Seguim rebent un gran número de donatius, sense tenir temps de gestionar-los tots. Aquest 2017 han 

representat un 33% dels documents ingressats al nostre fons. Cal dir que aquest alt percentatge respon a la 

gestió que s’ha fet de bona part del fons de donacions que teníem acumulat a la biblioteca i a qual se li ha 

volgut posar ordre. Per tant es preveu que de cara al 2018 aquest % es reduirà considerablement. 

 % fons incorporat 
DIBA 40 % 

Ajuntament de Sant Pol 20 % 

Donatiu 33 % 

Altres 7 % 

 

Amb l’aprovació de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció hem pogut crear un racó anomenat 

“Segona lectura” on podem posar els donatius que no incorporem al fons i els llibres que donem de baixa de 

la nostra biblioteca. 

De cara al 2018 hem transmetre als usuaris que no acceptarem donacions de coneixement (amb possibles 

excepcions si així ho considerem oportú), i que els donatius de ficció poden acabar a l’espai de la “Segona 

lectura”. 

L’acceptació de donatius no pot superar la inversió que fa l’Ajuntament de Sant Pol o la Diputació de 

Barcelona al fons documental de la biblioteca. 

4.7 Conclusions 

Hi ha un desviament pel què fa al nombre de CD que (segons la PDC) hauríem de tenir a la biblioteca i el que 

realment tenim i en el repartiment de documents en funció de si són de ficció o de no-ficció. En canvi 

l’equilibri entre el fons destinat a adults i el destinat a infantil és quasi perfecte. 

Destaca notablement el percentatge de documents que han sortit en préstec respecte el total de documents 

que tenim a la biblioteca: 54%, (la mitjana amb les altres biblioteques de la xarxa és del 20%). Això vol dir 

que el nostre fons es mou  molt entre els usuaris.  

Durant el 2017, tornem a gestionar nombrosos donatius dels ciutadans de Sant Pol per a la biblioteca. Per 

donar una sortida més ràpida a les donacions i no col·lapsar el magatzem de la biblioteca, s’ha creat el racó 

de “Segona lectura”, un lloc d’intercanvi lliure de llibres entre els usuaris. 

D’aquest racó no se’n treuen xifres però la sensació és que més del 50% dels llibres que s’hi posen, marxen 

cap a casa d’algun usuari. 

Pel què fa a la Col·lecció local, no existeix una política escrita per al desenvolupament d’aquesta part del fons 

i per tant no queda clar quins exemplars formen part d’aquesta col·lecció i quins no, així com tampoc queda 

clar quants exemplars s’han de guardar de cada document. Definir aquesta política ha de ser un dels punts 

claus per al 2018. 
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5 SERVEIS 

5.1 Horari i serveis 

La biblioteca ha obert un total de 278 dies, amb un total de 1.495 hores, per tal d’oferir el servei bibliotecari 

al municipi.  

Amb el canvi cap a l’horari d’estiu (15 de juny) es va aprofitar per introduir un nou horari en línia amb la 

conciliació familiar que l’Ajuntament ha volgut aplicar a tots els seus serveis. 

 *33 hores a l’hivern / * 25 hores a l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) 

1/1 al 14/6 MATINS: dijous i dissabtes de 10 a 14 h.  

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

15/6 al 14/9 MATINS: dijous de 9 a 14 h. 

TARDES: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.  

15/9 al 

31/12 

MATINS: dijous de 9.30 a 13.30 i dissabtes de 10 a 14 h.  

TARDES: de dilluns a divendres de 15 a 20 h. 

 

La biblioteca ha estat oberta durant tot l’any tancant només els dies festius i el 15 d’abril (Setmana Santa) i el 

9 de desembre (Pont de la Puríssima). 

La biblioteca de Sant Pol té una gran afluència de públic durant els mesos d’estiu i per tant la biblioteca ha 

d’estar oberta per donar resposta a la demanda dels usuaris. Això ha estat possible gràcies a les 

substitucions que s’han produït per part de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona (per permetre que 

les treballadores poguessin fer vacances tot i tenir la biblioteca oberta). 

 

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  
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5.2 Perfil d’usuaris 

Continua augmentant el nombre d’inscrits a la biblioteca. Això significa que un 34% de la població de Sant 

Pol té un carnet vinculat a la Biblioteca Can Coromines. 

 2016 2017 Increment anual 
Usuaris inscrits a 31 de desembre  1.328 1.680 352 

 

Els nou usuaris han estat majoritàriament infants (de 5 a 14 anys) i Adults (40-65 anys). El 50% dels usuaris 

de la biblioteca són adults (majors de 25 anys). 

Usuaris distribuïts segons les edats 

 

 

Si analitzem qui utilitza el carnet de la biblioteca (per fer préstec, o per connectar-se a la wi-fi o a internet 

i+), veiem que tornen a ser les dues mateixes franges d’edat que destaquen en el número de carnets fets: 

infants (5 a 14 anys) i adults (de 40 a 65 anys). 

Usuaris que han utilitzat el carnet 

 

Per tant podem dir que el públic familiar (pares i fills) són la tipologia de públic més nombrosa a la biblioteca, 

seguida pels jubilats. Els joves, per contra, són el grup minoritari. 
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Ara bé, hi ha hagut una davallada de  persones que tenen el carnet de la biblioteca i que en fan ús. Hem 

passat d’un 25% el 2016 a un 18% durant el 2017. 

Si comparem amb biblioteques del nostre mateix tram de població, hem passat de ser la tercera a la vuitena 

població amb més usuaris actius. 

5.3 Visites presencials 

Durant l’any 2017, han visitat la biblioteca 49.297, és a dir que hem rebut una mitjana de 177 visites diàries. 

 2016 2017 
Visites anuals 46.559 49.297 
Mitjana diària 166 177 

La gran oferta d’activitats culturals i la situació física de la biblioteca la converteixen en un punt de trobada 
bàsic per a la gent culturalment activa. 

Les visites presencials continuen augmentant respecte el 2016. Tot i que s’ha equilibrat l’afluència de públic 
entre les diferents èpoques de l’any. 

 

 2016 2017 
Hivern (gener, febrer, març) 10.028 12.536 

Primavera (abril, maig, juny) 11.407 12.910 

Estiu (juliol, agost, setembre) 13.364 12.259 

Hivern (octubre, novembre, desembre) 11.860 11.592 

Anual 46.659 49.297 

5.4 Servei de Préstec 

5.4.1 Préstec 

El préstec és un dels punts forts de la biblioteca. Tot i que hi ha hagut un manteniment respecte el 2016, 

continuem amb xifres superiors a la mitjana del nostre tram de població. I si tenim en compte que s’ha 

reduït el nombre d’usuaris actius però s’ha mantingut el nombre de préstecs fets, podem deduir que el 

servei de préstec ha augmentat el seu ús. 

Durant l’any 2017, s’han realitzat 24.077 préstecs de documents a la biblioteca, suposant una mitjana de 

més de 2.000 documents mensuals.  

 

 Sant Pol Mitjana 

Préstecs per habitant 4,8 2,9 

% de visites que fa ús del préstec 16% 16% 

% de la població amb un préstec o més durant l’any 54% 20% 
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Evolució anual del servei de préstec:  

 

Préstec per hores 

 

 
L’època de màxim volum de préstec són els mesos d’estiu. L’hora preferida per fer ús del servei de préstec és 

entre les 19 a l’estiu i les 18h a l’hivern. 

Els llibres i els DVD (pel·lícules i sèries) són els documents que més es presten al llarg de l’any.  

A l’estiu l’augment del servei de préstec és generalitzat i força accentuat en el cas de les revistes, ja que 

durant aquesta època es fan un 36% dels préstecs totals d’aquest material. 

Préstec per tipus de document 

 

5.4.2 Préstec interbibliotecari 

El préstec interbibliotecari ha notat una davallada important pel què fa a les peticions d’altres biblioteques, 

en canvi es manté el número de documents que els usuaris demanen que portem de fora. 
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Destaquem que una de les estratègies que utilitzem a la biblioteca per tal que l’usuari presencial trobi allò 

que vol (tenint en compte el nostre fons limitat) és el gran número de documents que tenim exclosos de 

préstec interbibliotecari, i possiblement aquesta és la causa de la davallada de peticions. 

 

 

 

5.4.3 Préstec a entitats 

 

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

� Escola Sant Pau – 4 lots (amb 165 llibres prestats)  

� Esplai Sant Pol de Mar – 7 lots (amb 91 llibres prestats) 

� Escola Turó del Drac de Canet  – 3 lots (amb 60 llibres prestats) 

� Llar d’infants El Pi del Soldat – 2 lots (amb 35 llibres prestats) 

� Llar d’infants El Rial de Sant Cebrià – 1 lot (amb 20 llibres prestats) 

5.5 Internet i + i Wi-fi  

La Biblioteca de Sant Pol (com totes les de la Xarxa de Biblioteques Municipals) ofereix dues vies per 
connectar-se a internet: a través dels ordinadors d’Internet i + i a través de la xarxa Wi-fi. 

Can Coromines disposa d’ordinadors de la Diputació de Barcelona (4) i de l’Ajuntament de Sant Pol (4), tots 
connectats a través de PuntXarxa per oferir el servei d’Internet i+. Hi ha 5 ordinadors a la sala d’adults i 3 a la 
sala infantil. 

La diferència principal entre uns i altres i és que els de la Diputació de Barcelona ofereixen la possibilitat 

d’imprimir, i els de l’Ajuntament de Sant Pol, no. 

Hi ha dos ordinadors configurats per sessions ràpides (30’) i la resta estan configurats per sessions de màxim 

una hora. 

 Ajuntament Sant Pol Diputació de Barcelona TOTAL 
Ús del servei d’Internet i + 2.573 2.496 5.069 

Ús del servei de Wi-fi -- 2.400 2.400 
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De mitjana, cada dia s’han utilitzat 18 sessions d’Internet i + i s’han connectat 9 persones  a la xarxa wi-fi. 

El 15% dels usuaris inscrits a la biblioteca, han fet ús del servei de wi-fi, i el 20% han utilitzat Internet i+. Això 

ens deixa en la segona posició si ens comparem amb altres biblioteques del mateix tram de població. 

5.6 Ús de la biblioteca  

Del total de visites que hem rebut a la biblioteca, el 16% han vingut per fer préstec, el 10% a connectar-se a 

internet (via wi-fi o internet i +) i la resta ha utilitzat serveis que no requereixen la identificació de l’usuari 

(participar en activitats, llegir, estudiar, consultar informació...). 

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

Ús de la biblioteca 2016 2017 

Ús del servei de préstec (usuaris diaris acumulats) 7.512 7.797 

Ús del servei d'Internet i Ofimàtica (usuaris diaris acumulats) 5.945 5.069 

Ús del servei de Wi-Fi (usuaris diaris acumulats) 2.902 2.400 

Assistents a activitats 4.206 3.586 

 

5.7 Conclusions 

El servei amb més acceptació és el servei de préstec que any rere any supera la mitjana de préstecs de les 

biblioteques del nostre mateix tram. 

El canvi d’horari que vam aplicar a partir del 15 de juny de 2017, no ha comportat una pèrdua destacable 

d’usuaris ni una reducció en el préstec, sinó que ha comportat un canvi d’hàbits en l’ús de la biblioteca. 

El grup d’usuaris més actius a la biblioteca són els infants (5 a 14 anys) i els adults (40 a 65 anys), cosa que 

ens fa pensar que són famílies les que venen juntes a compartir una estona a la biblioteca, ja sigui fent ús del 

préstec, llegint plegats o utilitzant els ordinadors que tenim a disposició. 
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6 ACTIVITATS 

El nostre pla de dinamització de la biblioteca ha treballat de nou en aquest 2017 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 2017 la biblioteca ha realitzat un total de 105 activitats amb inscripció i 59 activitats sense 

inscripció.  

De les 105 activitats amb inscripció prèvia, 98 han estat sessions dels diferents clubs de lectura (Book Club, 

Club de novel·la històrica, Club de novel·la, Hiperil·luminati i Lletres amb cor). I de les activitats obertes a 

tothom (sense inscripció), 23 han estat sessions d’hores del conte. 

A més, s’han fet un total de 21 visites escolars per on han passat tots els alumnes de primària de Sant Pol de 

Mar, i 7 concursos oberts a diferents edats. 

Han gaudit de les diferents activitats un total de 3.228 persones.  

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.  

Activitats amb inscripció  

 Sessions Participació 
Clubs de lectura 98 729 

Cursos TIC 1 2 

Altres activitats 6 116 

 

Activitats sense inscripció  

 Sessions Participació 
Hores del conte9 23 751 

Altres activitats 36 1.002 

 

Visites escolars i Concursos 

 Sessions Participació 
Educació infantil 9 257 

Primària 12 371 

Concursos 7 358 

 

                                                           

9
 Les hores del conte es comptabilitzen també les fetes a l’entrega/recollida de maletes viatgeres, que anaven 

destinades a un públic escolar. 
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6.1 Activitats infantil 

Les activitats dirigides al públic infantil són activitats amb una gran acceptació per part del públic receptor. 

Com a novetat del 2017, s’ha iniciat una col·laboració amb la Llar de Persones Grans de Sant Pol i s’ha creat 

un espai per a famílies amb infants de 0-3 (durant l’època d’estiu). 

6.1.1 Hores del conte 

Hem realitzat 11 hores del conte obertes a tothom. Durant el 2017 es fidelitzen els dissabtes al matí a les 12 

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

L’hora del conte “tradicional” està donant pas a altres vies de transmetre la passió per la lectura com ara 

tallers de creació o laboratoris de lectura. 

Data Títol 
14 de gener La bruixa Bufasomnis 

8 d’abril Plat i cullera 

6 de maig La buena bruja 

13 de maig Contes amb Kamishibai 

10 de juny La pallassa Priska 

20 de juny El cantallaire, set ratolins cecs i altres contes i cançons 

27 de juliol Història d’un Jardí 

23 de setembre BOM. Contes de bruixes, ogres i monstres 

7 d’octubre PET, contes pudents 

4 de novembre La filla del sol i d ela lluna 

2 de desembre Contes en clau Rodari 

6.1.2 Storytime 

Es realitzen 3 sessions d’Storytime durant el mes de juliol. Tots a càrrec de la Serena Wordsdell. 

6.1.3 Lletres amb cor (club de lectura de 8 a 10 anys) 

Coordinat per Marianna Trichinni (Dinamitzadora infantil. Contracte per part de l’Ajuntament de Sant Pol):  

Realitza trobades mensuals, l’últim divendres de mes a les 5’30 de la tarda. Hi ha una assistència aproximada 

de 8 nens per sessió, realitzant 9 sessions.  

Durant el 2017 s’ha llegit: 
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6.1.4 El club de lectura infantil de 10 a 12 anys, coordinat per Carme Vila (Mestra. Voluntària):  

Realitza trobades mensuals, els últims dilluns de mes a les 5’30 de tarda, a partir de novembre es canvia la 

data i passa a l’últim dimarts de mes. Hi ha una assistència aproximada de 7 nens per sessió, realitzant 8 

sessions totals. Al desembre canvia la coordinadora del club i passa a ser la Marta Quer. 

Durant el 2017 s’ha llegit: 

    

    

 

El 30 de juny es va fer un berenar pels dos clubs de lectura infantils per acomiadar el curs i desitjar un bon 

estiu. 
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6.1.5 Vine a jugar 

Aquesta activitat és una col·laboració amb l’Esplai de la Gent gran de Sant Pol, que vol acostar dues 

generacions com són la dels avis i la dels néts (generacionalment parlant). 

Aquesta aproximació es va fer a través dels jocs de taula com ara el Tridomino, el dòmino o el Rumikub. Es 

van fer tres sessions: 4, 11 i 18 de desembre amb un total de 4 àvies voluntàries i 24 nens. 

6.2 Activitats adults 

6.2.1 Clubs de lectura 

Can Coromines ofereix des de ja fa un parell d’anys una gran oferta de clubs de lectura. Per al públic adult 

n’hi ha tres en funcionament: BookClub, Club de lectura de novel·la històrica i Club de lectura de novel·la. 

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 de la tarda. Hi ha uns 7 assistents per sessió, realitzant-ne 

un total de  37.  

Durant el 2017 s’han llegit: 

 

Gener, febrer i març 

 

Abril 

 

Abril, maig i juny 

 

Setembre i octubre 

 

Novembre i desembre 
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El club de novel·la, coordinat per l’Eva Lleonart (Autora santpolenca). Realitza trobades mensuals, l’últim 

dimecres de cada mes, a les 7 de la tarda. Hi ha una assistència aproximada de 10 persones per sessió, 

realitzant 10 sessions totals.  

Durant el 2017 s’ha llegit: 

    

    

   

 

 

BookClub 

Trobades de tertúlia en anglès a càrrec de la Mireia Ros. S’han fet 30 sessions a l’any i hi ha assistit unes 10 

persones a cada sessió. 

Hi ha molta demanda d’aquest tipus d’activitat i això es nota amb la llista d’espera que hi ha per poder 

accedir a aquestes trobades. 
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Al febrer es començar a llegir Billy Elliot, de Melvin Burgess i la lectura va durar fins al març. A partir de l’abril 

s’ha deixat de treballar amb un llibre concret i s’han passat a fer sessions desvinculades de la lectura d’un 

llibre. 

6.2.2 Trobada dels clubs de lectura i Club del llibre 

La biblioteca Can Coromines va assistir a Club del Llibre (Trobada amb Sílvia Soler, a Mataró) el 23 de 

novembre de 2017, amb 6 assistents dels seus clubs de lectura, juntament amb les altres biblioteques de la 

comarca.  

El 6 de novembre també es va participar a la Trobada de clubs de lectura de la XBM que es va fer a 

Granollers per anar a veure Els tres aniversaris. Hi van anar 6 persones. 

6.2.3 Presentacions de llibres  

S’han realitzat 8 presentacions de llibres.    

Data Títol 

20 gener Somnis compartits, un conte per a gent gran. Josep Carreras 

17 febrer Sport & Cook. Àstrid Barqué 

9 juny Un collar de petxines. Núria Viñolas  

16 de juny Quan plouen granotes, de Pep Blay, Eduard Costa i Assumpta Mateu 

13 de juliol La primera vegada, d’Albert Fargas 

27 de juliol Veus sense refugi, Anna Cabot 

15 de setembre Com un Roure, Eliseu Carbonell 

15 de desembre Història del bonsai, Dani Rius 

 

6.2.4 Xerrades i conferències 

S’ha realitzat 4 xerrades:  

Data Títol 
8 març Decidides: set dones contra corrent, a càrrec d’Elisenda Albertí. 

17 març Lóczy, una insòlita atenció personal: la meva mirada, a càrrec de Rocío 

Galindo 23 abril L’ofici de paler a Sant Pol de Mar, a càrrec de Pep Mestres i Eliseu Carbonell 

16 novembre Malalties infeccioses (La Marató TV3) 

 

6.2.5 Festival Mulitpolar 

La Biblioteca ha format part del Festival Multipolar 2017 de les Biblioteques del Maresme d’estiu: 

Data Títol 
29 de setembre Paraules amb cos, Xon Belmonte i David Montero 
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6.3 Activitats familiars 

Es realitzen 11 activitats entre tallers i laboratoris per a les famílies. Aquesta línia de treball, més 
experimental i més en la línia de creació, és la línia que va agafant més protagonisme respecte altres 
activitats de foment lector. 

Data Títol 
4 de febrer Els petits quitapenas 

18 de febrer Laboratori: L’Armari de l’Olivia 

18 i 15 de març La màgia del Kamishibai (taller) 

1 d’abril Frozen (cinema a la biblioteca) 

22 d’abril Titelles: la llegenda de Sant Jordi i el drac 

20 de maig Laboratori: Quatre caixes i un univers  

22 de juny Taller infantil d’instruments musicals 

24 i 31 agost Sons per nadons 

21 octubre i 11 novembre El país dels contes 

18 de novembre Laboratori: Avui és un bon dia per canviar el món 

1 de desembre Taller de postals de Nadal 

 

6.3.1 Petits lectors, al pati! 

El canvi d’horari d’aquest estiu va comportar, per primer cop, obrir els matins de dijous durant l’època 

d’estiu. Per donar visibilitat a aquest nou horari, es va crear l’espai “Petits lectors, al pati!”. 

Aquest espai es va ubicar al pati de la biblioteca, ambientat de forma adequada per acollir famílies amb 

infants de 0-3 anys. Juliol i agost són dos mesos en els quals la llar d’infants ja no fa l’horari de curs escolar i 

molts avis es queden a cuidar els néts. Oferir-los un espai on anar a passar una estoneta (10, 20 minuts, 

mitja hora...) vam pensar que podia ser una bona proposta. 

L’espai no comptava amb cap activitat dirigida, simplement amb una selecció de contes aptes pels infants i 

una música relaxant per crear un bon clima. Els dos últims dijous de mes (27 de juliol i 24 d’agost) sí que vam 

fer activitats dirigides. L’èxit va ser tant gran que una de les sessions la vam haver de tornar a repetir per 

poder acollir totes les famílies que s’hi havien apuntat. 

Data Títol Assistents 
27 de juliol Història d’un jardí (Eva González) 20 nens i 15 adults 

24 d’agost Sons per nadons (Alquímia Musical) 11 nens i 13 adults 

31 d’agost Sons per nadons (Alquímia Musical) 13 nens i 13 adults 

 

6.4 Altres activitats 

6.4.1 Exposicions i aparadors culturals 

Les exposicions bibliogràfiques per potenciar les novetats o destacar part del fons, són contínues i varien en 

funció de l’actualitat o de la necessitat de la biblioteca. 

No es porta un control numèric d’aquestes exposicions, tot i que es canvien (com a mínim) mensualment. 

La biblioteca disposa d’un petit aparador a la planta baixa (sala infantil) que permet exposar de forma més 

visual alguna selecció de llibres o revistes en funció de les necessitats de la biblioteca. No existeix un pla 
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tancat per a fer els aparadors, sinó que és una activitat que es fa sobre el calendari i en funció de les 

necessitats de la biblioteca. 

Alguns aparadors d’aquest 2017: 

    

Primavera Estiu Tardor Hivern 

 

6.4.2 Exposicions alienes 

La biblioteca ha allotjat 1 exposició feta des del PIJ de Sant Pol (Ca l’Arturo) 

3 de juliol al 31 d’agost Sant Pol, una mirada adolescent 

 

6.4.3 La biblioteca al carrer 

La biblioteca ha estat present al carrer en dues ocasions: Sant Jordi i la Fira de la tardor. 

Festa de Sant Jordi: totes les activitats programades per la biblioteca es van fer a la placeta que hi ha situada 
davant de la biblioteca. Va ser la manera de donar més visibilitat a les activitats programades per aquell dia 
per part de la biblioteca. 

Parada de la biblioteca a la Fira de la Tardor. Estand de la biblioteca amb informació, fons sobre el tema i 
taller d’activitats “El país dels contes” on les famílies creaven les cases on vivien els personatges dels llibres 
de la biblioteca. Aquesta activitat va servir per fer un dels aparadors de Tardor. 

6.4.4 Concursos 

Durant el mes de març es va realitzar el 2n concurs de punts de llibres “Marca’t un punt”. L’entrega de 

premis es va fer el 22 d’abril. Hi van participar 173 persones en 3 categories diferents. Es van editar els punts 

guanyadors i són els que s’utilitzen a la biblioteca per apuntar la data de retorn del préstec dels documents. 

Al mes d’abril es van entregar els Passaports Gènius: l’aventura de llegir, i el dia 
22 d’abril es va fer entrega dels premis als 10 primers lectors que van aconseguir 
el repte. 

Al maig es va fer el concurs de Pastissos i postres de maduixa emmarcat dins la 
Fira de la Maduixa 2017. 

Del 26 de juny al 15 de setembre, la biblioteca va organitzar el concurs “Repte 
Gènius”, amb una participació de 54 participants entre 7 i 12 anys, amb 287 
llibres llegits i 12 microcontes escrits. El dia 23 de setembre es va fer l’entrega de 
premis. 
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6.4.5 Programa de servei de lectura: “Bibliocomerç”, “Bibliocap” i “Bibliollar” 

L’1 de març es va posar en funcionament el BiblioCAP i el BiblioLlar, dues iniciatives que acostaven lots de 
llibres a aquests dos equipaments municipals. 

   

 

Mensualment es renovaven els llibres perquè els lectors trobessin lectura nova cada cop que fessin ús del 
servei. Tant el BiblioCAP com el BiblioLLAR estan destinats a un públic infantil. 

De l’1 de juliol al 15 de setembre la biblioteca organitza el servei “BiblioComerç”, servei de lectura amb la 
col·laboració de 5 comerços emblemàtics del poble.  

El 22 de desembre (i fins el 8 de gener) es va fer el “Bibliocomerç d’hivern”, repetint la fórmula i els 
comerços del Bibliocomerç que s’havia fet a l’estiu. 

 

 

6.4.6 Guia de recursos del maresme 2017 

Participació en la guia de recursos 2017 de les Biblioteques del Maresme: Fent i desfent aprèn l’aprenent: 
oficis d’abans del Maresme, amb la col·laboració de Josep Mestres i Eliseu Carbonell, per explicar l’ofici de 
Paler. 

 

6.4.7 La biblioteca a la ràdio 

A l’agost es va fer una col·laboració amb la Ràdio de Sant Cebrià. La Ràdio de Sant Pol no s’ha reactivat 
durant el 2017. Es preveu que el 2018 torni a funcionar amb normalitat. 
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6.4.8 Celebració 2n aniversari 

Durant el mes de març es va posar a la biblioteca un photocall per celebrar el segon aniversari de Can 

Coromines. Les fotografies van estar exposades a la sala infantil i a la sala d’adults fins al juny del 2017. 

6.4.9 Formació eBiblio 

Al novembre es van proposar 4 tallers per explicar el funcionament dels llibres digitals. Només se’n va poder 

realitzar un ja que no va haver-hi suficients inscrits. 

En aquest sentit ha funcionat millor la formació “in situ”, sense citació prèvia. 

6.4.10 Altres 

A l’estiu es va convidar als usuaris a convertir-se en Bibliolovers i compartir amb altres usuaris (a través de 

les xarxes socials) les lectures que s’emportaven cap a casa. Els Bibliolovers es feien una fotografia que la 

biblioteca pujava al seu perfil de Facebook i Twitter. 

 

6.5 Activitats de formació / Visites escolars 

Escola Sant Pau del municipi 

Durant el 2017 s’han realitzat 21 visites escolars de l’Escola Sant Pau. 

Data Visita Curs 

23 de febrer Veniu a descobrir la biblioteca! 3r 

22 al 31 de maig Retorn de les maletes viatgeres 1r i 2n 

1 al 8 de juny Retorn de les maletes viatgeres P3 a P5 

17, 19 i 24 d’octubre Entrega de les maletes viatgeres, amb la col·laboració 
de l’il·lustrador Jorge del Corral 

De P3 a 2n 

6, 7 i 9 de novembre Per anar pel món 5è 

 

Un any més (i aquest serà el novè curs) es continuen realitzant les “Maletes viatgeres” amb els alumnes de 

P3, P4, P5, 1r i 2n de l’escola. 
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La il·lustradora del logotip és la Cristina Losantos, i durant l’entrega de les maletes s’ha volgut posar en valor 

la feina de l’il·lustrador. Aquest curs 17-18, l’il·lustrador convidat ha estat en Jorge del Corral que ha fet un 

dibuix en directe que els nens s’han endut a la classe per pintar.  

 

L’activitat funciona molt bé gràcies a la integració que han fet, des de l’escola, dins del currículum escolar 

dels alumnes. Una setmana a l’any, els alumnes tenen la maleta a casa per llegir i compartir en família. 

Institut de Sant Pol i de la Vallalta   

No s’han fet visites ni sessions de formació amb els cursos de l’Institut. La col·laboració amb aquest 

equipament educatiu ha estat: 

� Compra de lectures obligatòries o difonent les existents a l’eBiblio 

� Demanar a l’Institut col·laboració en el 2n Concurs de Punts de Llibre (repartiment de bases, 

instigació a participar, Jurat...)   

Llar d’infants El Pi del soldat  

El 25 d’abril, la biblioteca col·labora amb la Setmana Cultural de la Llar d’Infants Pi del Soldat, amb l’expilació 

de contes per part del personal de la biblioteca. 

Es posa en funcionament el BiblioLlar, tot i que la valoració final per part de la Llar fa adoptar la decisió de 

repensar la col·laboració de cara al curs vinent. 

Esplai de Sant Pol de Mar 

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

l’Esplai de Sant Pol de Mar a través del CEPSE.  

Vine a jugar, una activitat que es va fer durant el mes de desembre en el qual es posava en contacte les 

persones grans amb els infants a través dels jocs de taula. 
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7 WEB I XARXES SOCIALS 

La biblioteca Can Coromines té presència a 3 espais diferents dins del món virtual: 

� Els que s’ofereixen a través de la Biblioteca Virtual i Gènius, comuns a totes les biblioteques de la 
Xarxa (sol·licituds de carnet, renovacions, reserves d’ordinadors, informació particular de cada 
biblioteca...),   

� Els que s’ofereixen a través de canals de comunicació comuns de les Biblioteques del Maresme 
(canal de vídeos Youtube, issuu, app de les BioblioMaresme...)  

� I els propis de la biblioteca a través de la web de l’Ajuntament o a través de les eines 2.0: Facebook, 
Twitter i Issuu.  

7.1 Biblioteca Virtual i Gènius  

Hem treballat per a què la informació de La Biblioteca Can Coromines estigui permanentment actualitzada al 
web de la XBM, i des de finals d’any s’ha convertit en la principal pàgina web de la biblioteca (a través de 
l’adreça http://santpol.cat/biblioteca es redirigeix directament a la web de Can Coromines dins la Biblioteca 
Virtual). 

S’ha uniformitzat les imatges de la biblioteca (guies de recursos, webs locals...) per seguir les línies d’estètica 
marcades des de la Gerència.  

S’han publicat notícies rellevants, com a mínim, un cop al mes, i s’ha mantingut actualitzat el calendari 
d’activitats de la biblioteca. 

 Totals Úniques 

Visites a la pàgina de la BV 2.340 1.347 

 

7.2 Biblioteques del Maresme  

Les Biblioteques del Maresme disposen de canal propi al Youtube, i Can Coromines hi és present des del 
2015. (https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme). 

A més, també estem presents a l’App que BibliosMaresme té disponible tant per a iOs com per Android. 

 

7.3 Recursos propis 

Entenem com a recursos propis de la biblioteca, l’espai que tenim a la web de l’Ajuntament de Sant Pol, i a 
les xarxes socials de Twitte, Facebook i Issuu. 

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. Aquesta informació està duplicada amb la que trobem a la Biblioteca Virtual i per tant es pren la 
decisió (des de desembre de 2017) de deixar-la com a una pàgina purament d’informació general i utilitzar la 
BV com l’eina principal per difondre notícies i activitats. 
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 Visites 

Web de la biblioteca 1.181 

Web xarxa local 2.193 

 

Les xarxes socials que utilitza la biblioteca són: Issuu (per compartir publicacions de novetats o agenda 
d’activitats) i Twitter i Facebook per donar informació més informal i directa als usuaris. 

S’han unificat els usuaris amb els quals se’ns pot buscar a les dues Xarxes Socials (FB i TW): @bibliosantpol 

 Seguidors Posts/Tweets 

Facebook 490 492 

Twitter 509 460 

 

El creixement de seguidors a les Xarxes Socials segueix sent positiu, cada mes sumem nous seguidors als 

nostres perfils. Si els fixem en la velocitat de creixement, Twitter té un creixement més ràpid que no pas el 

Facebook, possiblement està relacionat amb l’augment d’activitat a twitter a partir del juliol i la reducció 

d’activitat de Facebook a partir de la mateixa data. 

Evolució dels seguidors a les xarxes socials 

 

Evolució de les publicacions a les xarxes socials 

 

Finalment, l’Issuu s’utilitza com a repositori de l’agenda i de les guies de novetats que s’elaboren des de la 

biblioteca (https://issuu.com/bibliotecacancoromines). S’han publicat 41 documents. 
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8 RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

8.1 Entitats de Sant Pol 

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.   

� Ràdio Litoral.  

� Centre de Normalització Lingüística del 
Maresme.  

� Esplai de Sant Pol.  

� Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol  

� Ca l’Arturo.  

� Llibreria local l’Ona.  

� Associació de Comerciants de Sant Pol.  

� CAP de Sant Pol 

� Arxiu Municipal de Sant Pol.  

� Àrees i Regidories de l’Ajuntament: Àrea 
de Promoció Econòmica de Sant Pol. Àrea 
de Benestar Social. Regidoria d’Igualtat.  

� Associació Artística 

 

Formar part activa de la xarxa d’equipaments socials i culturals del municipi és bàsic per arribar al màxim de 
públic potencial i oferir una màxima difusió de les activitats i serveis que es duen a terme a la biblioteca. 
Quanta més gent ens conegui, a més gent podrem oferir la oportunitat de gaudir del servei de biblioteca 
pública. 

8.2 Biblioteques del Maresme i Gerència de Serveis de Biblioteques 

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 2017. 

� Sessions formatives de treball. Són trobades entre professionals per compartir coneixements 
sobre temes concrets (buidats Sierra o llistes Sierra, per exemple). 

� Festival multipolar 2016 de contes per a adults: el festival de contes per adults que es fa a nivell 
del Maresme. 

� Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme: “Fent i desfent aprèn l’aprenent” 

� Elaboració de calendaris i punts de llibre anuals  

� Participació en la Trobada de Clubs de lectura del Maresme  

� 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 

Per primer any, la biblioteca de Sant Pol ha participat en els tallers RUTLLA per analitzar quins aspectes de la 
biblioteca es poden millorar i quins camins existeixen per aconseguir aquesta millora. 
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9 DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

La difusió de les activitats i dels serveis de la biblioteca es du a terme a través de diferents canals: 

� Cartells en paper 

Elaborats per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, i que exposem al vestíbul de la biblioteca i als taulells de 

préstec. 

    

 

Dels cartells dissenyats en paper, també se n’imprimeixen petits flyers (en mida A6) que es donen als usuaris 
que ho sol·liciten.  

� Mailing de la biblioteca. Aquest mail amb les activitats de la biblioteca s’envia a 941 persones que 

estan subscrites al butlletí. 

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

 

 

� Notícies destacades de les nostres activitats al web municipal  

� 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”.  
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10 CONCLUSIONS  

 

Recursos materials 

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.  

La limitació d’espai ens obliga a tendir al creixement 0 pel què fa al número de documents dels quals 
disposem. Per tant, l’esporgada ha de formar part del dia a dia de la biblioteca.  

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… o deixant sense accés als usuaris de part del fons (especialment DVD). Tot i 
que al setembre, els DVD es van moure de lloc perquè això deixés de passar. 

Des de l’Ajuntament se’ns a promès que ens adaptaran una habitació dins del magatzem actual per posar-hi 
exclusivament material de la biblioteca.  

Recursos humans 

El nombre de persones és el correcte, i la substitució de l’estiu ha funcionat del tot correctament. De cara al 
2018, caldria estudiar la possibilitat de crear els llocs de treball dins de l’estructura de l’Ajuntament 
(actualment les dues places de tècnic auxiliar no estan creades). 

Recursos del fons documental  

Durant el 2017 hem tingut pressupost suficient per cobrir els buits detectats a la nostra col·lecció. Els usuaris 
de Sant Pol continuen identificant 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, 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.  

Activitats de foment lector 

Hi ha un gran nombre d’activitats de foment lector, sobretot enfocat a públic infantil i/o familiar.  

La biblioteca, que forma part del mòdul L0, disposa de 3 clubs de lectura per adults i 2 per infants. A més 
d’activitats fixes com ara hores del conte o tallers i altres activitats esporàdiques com participacions en la 
vida cultural de Sant Pol, presentacions de llibres o xerrades. 

Serveis 

El servei que més destaca és l’ús del servei de préstec. I en un moment que aquest servei perd embranzida, 
Sant Pol va en direcció contrària i manté unes estadístiques per sobre de la mitjana. 

El servei d’internet i +, wi-fi i impressores té un ús limitat, segurament per causes externes (velocitat de 
connexió i inexistència de la Fibra Òptica al municipi). 

                                                           

10
  Estàndars bibliotecaris de la Gerència de Serveis de Biblioteques  
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Creiem que és molt important destacar la col·laboració total i absoluta que hi ha per part de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar tant pel que fa a activitats, com a temes logístics o suport econòmic per a l’adquisició de 
fons bibliogràfic.  

11 ANNEXES  

11.1 Taula cronològica d’activitats  

Gener Hora Activitat 
Dijous 12 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 14 12:00 Titelles: la bruixa bufasomnis (L’Auleta) 

Dimecres 18 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 19 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 19 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 20 19:00 Presentació de llibre (de Josep Carreras) 

Dijous 26 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 27 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Dilluns 30 17:30 Hiperil·luminati (Carme Vila) 

Febrer Hora Activitat 

Dijous 2 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 2 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 4 12:00 Taller infantil (Sònia Armengol i Ester Samblas) 

Dijous 9 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 9 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 16 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 16 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 17 17:30 Lletres amb cors (Mariana Trichinni) 

Divendres 17 19:00 Presentació de llibre (Àstrid Barqué) 

Dissabte 18 12:00 Laboratori de lectura (Mariana Trichinni) 

Dimecres 22 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 23 Matí Formació usuaris 3r 

Dijous 23 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 23 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 27 17:30 Hiperil·luminati (Carme Vila) 

Març Hora Activitat 

Dijous 2 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 2 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dimecres 8 19:00 Xerrada (Elisenda Alberti) 

Dijous 9 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 9 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 16 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 16 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 17 19:00 Xerrada (Rocio Galindo) 

Dissabte 18 12:00 Taller familiar (Lamat Teatre) 

Dijous 23 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 23 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 25 12:00 Taller familiar (Lamat Teatre) 

Dilluns 27 17:30  Hiperil·luminati (Carme Vila) 
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Dimecres 29 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 30 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 30 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 31 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Fins el 31   Concurs “Marca’t un punt” 

Dimecres 1  Inici BiblioCAP i Bibliocomerç 

Abril Hora Activitat 

Dissabte 1 12:00 Passi de pel·lícula 

Dijous 6 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 6 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 8 12:00 Teatre infantil (Plat i cullera) 

Dijous 13 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 13 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 20 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 20 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 22 11:00 Titelles (Associació Artística) 

Dissabte 22 11:30 Entrega de premis (Passaport Gènius i Punts de llibre) 

Dissabte 22 10:30 Xerrada (Pep i Guillermo Mestres) 

Dilluns 24 17:30 Hiperil·luminati (Carme Vila) 

Dimarts 25 10:00 Contes infantils (Lali Sala) 

Dimecres 26 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 27 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 27 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 28 17:30 Lletres amb cors (Mariana Trichinni) 

Maig Hora Activitat 

Dijous 4 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 4 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 6 12:00 Hora del conte (Lucía Gavilán) 

Dijous 11 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 11 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 12 17:00 Concurs de pastissos 

Dissabte 13 12:00 Hora del conte (Lamat Teatre) 

Dijous 18 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 18 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 20 11:00 Laboratori de lectura (Mariana Trichinni) 

Dll 22 a Dv 26 Matí Retorn de maletes viatgeres 

Dijous 25 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 25 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 26 17:30 Lletres amb cors (Mariana Trichinni) 

Dll 29 a Dv 31 Matí Retorn de maletes viatgers 

Dimecres 31 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Juny Hora Activitat 

Dijous 1 9:30 Retorn de maletes viatgeres 

Dijous 1 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 1 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dimarts 6 9:30  Retorn de les maletes viatgeres 

Dijous 8 9:30 Retorn de les maletes viatgeres 

Dijous 8 10:30 Book Club (Mireia Ros) 
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Dijous 8 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 9 19:00 Presentació de llibre (Núria Viñolas) 

Dissabte 10 12:00 Hora del conte i taller infantil (Eva González) 

Dilluns 12 17:30 Hiperil·luminati 

Dijous 15 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 15 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 16 18:30 Presentació de conte (CAIEV – Ca l’Aulet) 

Dimarts 20 18:00 Hora del conte (Ferran Campabadal) 

Dijous 22 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 22 18:30 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 22 18:00 Taller infantil (Joan Manuel Chouciño) 

Dilluns 26 Tarda Inici Repte Gènius 

Dimecres 28 18:30 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 29 18:30 Club de novel·la historica (José Luís Lozano) 

Divendres 30 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Divendres 30 18:30 Berenar de club de lectura infantils 

Juliol Hora Activitat 

Dilluns 3  Inici Bibliocomerç 

Dilluns 3  Inici Exposició (PIJ – Ca l’Arturo) 

Dijous 6 Matí Petits lectors, al pati! 

Divendres 7 19:00 Storytime 

Dijous 13 Matí Petits lectors, al pati! 

Dijous 13 19:00 Presentació de llibre (Albert Fargas) 

Divendres 14 19:00 Storytime 

Dijous 20 Matí Petits lectors, al pati! 

Divendres 21 19:00 Storytime 

Dimecres 26 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 27 Matí Hora del conte (Eva González) 

Dijous 27 19:00 Presentació de llibre (Anna Cabot) 

Agost Hora Activitat 

Dijous 3 Matí Petits lectors, al pati! 

Dijous 10 Matí Petits lectors, al pati! 

Dijous 17 Matí Petits lectors, al pati! 

Dijous 24 11:00 Sons per nadons (Alquímia musical) 

Dijous 31 11:00 Sons per nadons (Alquímia musical) 

Setembre Hora Activitat 

Dijous 14 18:30 Club de lectura històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 15 19:00 Presentació de llibre (Francesc Roura) 

Dissabte 23 12:00 Festa dels Lectors Genials (Mon Mas) 

Dimecres 27 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Divendres 29 19:00 Recital poètic (Xon Belmonte) 

Octubre Hora Activitat 

Dijous 5 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 5 18:00 Club de lectura històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 7 11:00 Hora del conte (Gisela Llimona) 

Divendres 13 18:00 Club de lectura històrica (José Luís Lozano) 

Dimarts 17 Matí Entrega maletes viatgeres (Jorge del Corral) 

Dijous 19 Matí Entrega maletes viatgeres (Jorge del Corral) 
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Dijous 19 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 19 18:00 Club de lectura històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 21 11:00 Taller familiar (Dario Martone) 

Dimarts 24 Matí Entrega maletes viatgeres (Jorge del Corral) 

Dimecres 25 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 26 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 26 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 27 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Dilluns 30 17:30 Hiperil·luminati (Carme Vila) 

Novembre Hora Activitat 

Dijous 2 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 2 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dissabte 4 12:00 Hora del conte (Marta Catalan) 

Dilluns 6 15:00 Visita escolar 

Dimarts 7 15:00 Visita escolar 

Dijous 9 15:00 Visita escolar 

Dijous 9 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 9 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 9 11:00 Aprèn a llegir amb l’eBook (Marta Quer) 

Dissabte 11 11:00 Taller (Dario Martone) 

Dimecres 15 19:00 Aprèn a llegir amb l’eBook (Marta Quer) 

Dijous 16 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 16 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 16 19:00 Xerrada (La Marató TV3) 

Dissabte 18 12:00 Laboratori de lectura (Mariana Trichinni) 

Dijous 23 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 23 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dijous 23 19:00 Trobada de Clubs de lectura (Mataró) 

Divendres 24 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Dissabte 25 12:00 Aprèn a llegir amb l’eBook (Marta Quer) 

Dilluns 27 19:00 Trobada de clubs de lectura de la XBM 

Dimarts 28 17:30 Hiperil·luminati (Carme Vila 

Dimarts 28 19:00 Aprèn a llegir amb l’eBook (Marta Quer) 

Dimecres 29 19:00 Club de lectura (Eva Lleonart) 

Dijous 30 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 30 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Desembre Hora Activitat 

Divendres 1 17:00 Taller de Nadal (Dario Martone) 

Dissabte 2 10:30 Hora del conte (Joan de Boer) 

Dilluns 4 17:30 Vine a jugar (Esplai de persones grans) 

Dijous 7 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Dilluns 11 17:30 Vine a jugar (Esplai de persones grans) 

Dijous 14 10:30 Book Club (Mireia Ros) 

Dijous 14 18:00 Club de novel·la històrica (José Luís Lozano) 

Divendres 15 17:30 Lletres amb cor (Mariana Trichinni) 

Dissabte 16 12:00 Presentació de llibre (Dani Rius) 

Dilluns 18 17:30 Vine a jugar (Esplai de persones grans) 

Dimarts 19 17:30 Hiperil·luminati (Marta Quer) 
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Dimecres 20 19:00 Melalcor (Eva Lleonart) 

Dijous 21 18:00 Club de novel·la història (José Luís Lozano) 

Divendres 22  Inici Bibliocomerç d’hivern 

 

11.2 Quadre de comandament 

El quadre de Comandament elaborat des de la Gerència de Biblioteques és una eina estadística que permet 

obtenir dades concretes per analitzar el funcionament de la biblioteca. 

 

 

Segons les dades del Quadre de comanament, tenim oportunitats de millora en els següents àmbits: 

� Superfície útil de servei per cada 1.000 habitants 

� Fons documental per habitant 
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� Ordinadors d'ús públic per cada 1.000 habitants 

� Despesa en manteniment per m² 

� Despesa operativa per visita 

� Despesa operativa per préstec 

� Hores de voluntaris per cada 100 hores dels treballadors de plantilla 

� Visites al web per habitant 

� % de visites que assisteixen a activitats de dinamització cultural 

� % de visites que fan ús del servei d'Internet i + 

I els següents punts forts: 

� Adquisicions per cada 1.000 habitants 

� Creixement de la col·lecció 

� Préstecs per document 

� % de la col·lecció que ha sortit en préstec 

� Visites per treballador 

� % de la població del municipi que fa ús dels serveis de la biblioteca 

� Visites presencials per habitant 

� Visites per cada usuari actiu de la biblioteca 

� Préstecs per habitant 

� Préstecs per cada resident al municipi que ha fet ús del servei de préstec 

11.3 Galeria fotogràfica 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

Hores del conte Storytime Lletres amb cor 
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Els Hiperil·luminati Vine a jugar! Book Club 

Club de lectura de novel·la històrica Club de lectura Trobada de Clubs de lectura XBM 

   

Presentacions de llibres Xerrades i conferències Festival Multipolar 

   

Petits lectors, al pati! Exposicions alienes Fira de la tardor 

   

Concurs Punts de llibres Bibliocomerç Guia de recursos 
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2n Aniversari Biblioteca Formació eBiblio Bibliolovers 

   

Visites escolars 
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11.4 La biblioteca en xifres 

 

  

 


