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INTRODUCCIÓ 

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

de Mar, generades durant l’any 2019. Fa una radiografia de la feina feta durant aquest any, per 

treure’n conclusions i propostes de futur. 

L’anàlisi s’ha fet tenint en compte les dades proporcionades per la Gerència de Serveis de 

Biblioteques i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, a partir de les quals hem pogut fer una 

comparativa amb altres biblioteques similars a la nostra (en nombre d’habitants i de personal) 

i treure’n unes conclusions. 

Aquesta metodologia (anàlisi i comparació) ens ha permès veure la nostra evolució i saber si 

estem en la mateixa línia que altres biblioteques de l’entorn i en quins punts ens cal millorar i 

en quins altres anem per bon camí. 

A més s’ha volgut associar les línies de treball definides al Pla d’Acció 2019, amb alguns dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides per donar 

visibilitat a aquelles petites accions que afavoreixen aquests ODS. 

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. 
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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 

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 2 

Ordniadors de catàleg 2 

Ordinadors fixos de treball intern 3 

Ordinadors portàtils de treball intern 1 

Ordinadors amb servei d’Internet i + 8 

Servei Wi-fi Sí 

Impressores  3 (1 pública; 2 ús intern) 

Escàners 1 

eReaders 1 

Tauletes 2 
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Àmbit d’actuació: Sant Pol i  la seva àrea d’influència 

 

 

 

Les dades indicades al gràfic, s’han 

tret de l’Idescat, la web Hermes de 

la DIBA i de la web de l’Ajuntament 

de Sant Pol de Mar. 

 

La zona de La Vallata, que inclou els 

municipis de Sant Iscle, Sant Cebrià i 

Sant Pol. I fa frontera amb Calella 

(pel nord) i Canet (pel sud). 

Sant Cebrià i Sant Iscle disposen del 

servei de Bibliobús del Montnegre.  

El centre neuràlgic de Sant Pol de 

Mar és l’Ajuntament i el Carrer Nou, 

que estan al costat de l’edifici de la 

biblioteca i on es fa la major part de 

la vida social santpolenca. Altres 

punts importants com el Parc del 

Litoral, la plaça de l’hotel o Els 

Garrofers, també són fàcilment 

accessibles des de la biblioteca (a 

peu). 

La franja més comuna a Sant Pol és 

la dels 40 als 49 anys. 

Els cinc principals països d’origen de 

persones migrades són: Rússia, 

Marroc, Itàlia, Regne Unit i Estats 

Units d’Amèrica. 
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El gruix de les empreses estan 

situades a la categoria de Petita i 

Micro empresa (és a dir entre 1 i 50 

treballadors), majoritàriament del 

sector serveis (turisme i comerç). 

Sant Pol i  la cultura 

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. 

Seguint en la línia ja treballada durant el 2018,  durant aquest any 2019 de la Biblioteca Can 

Coromines ha reforçat les 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 en l’àmbit local a través de l’Arxiu Municipal.  

Existeix un calendari de Fires i Festes anual que permet planificar la participació per part de la 

biblioteca en aquests esdeveniments: 
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Primavera - Estiu 

• Fira alternativa  

• Fira de la maduixa  

• Mostra gastronòmica  

• Festival del Jazz Galet Club.  

• Firamar i Festival d’Havaneres 

Tardor - Hivern 

• Festa de la tardor (Organitzada per l’Ajuntament de Sant Pol) 

• La Marxa de Sant Pau (Organitzada pel Grup de l’Hotel) 

Altres biblioteques similars 

Una part important de la memòria és conèixer què s’ha fet durant l’any a la biblioteca Can 

Coromines. L’altra part és poder-nos comparar amb biblioteques similars a la nostra per poder 

conèixer si seguim la tendència general, hem de millorar o podem servir d’exemple. 

En aquest sentit, s’ha analitzat amb quines biblioteques ens podem comprar analitzant els 

següents criteris: 

• La població a la qual es dona servei 

• El nombre de treballadors 

• El nombre d’activitats realitzades durant l’any 

Des d’aquests tres punts de vista, les biblioteques més similars a la de Sant Pol són: 

Població Nom Biblioteca Població Mòdul m2 

Cabrera de Mar (mkb1) Ilturo 4.664 L1 359 

Collbató (lqo1) Biblioteca 4.458 L1 783 

Capellades (acp1) El Safareig 5.211 L2 734 

Gironella (dgi1) Biblioteca 4.834 L2 972 

Sant Pol de Mar (mpl1) Can Coromines 5.178 L0 275 
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Objectius i principals línies de treball del 2019 

El Pla d’Acció del 2019, feia el següent anàlisi DAFO que permetia arribar a la següent 

conclusió: 

Després de 3 anys de funcionament la biblioteca és un punt clau dins del 
municipi de Sant Pol. Cada tarda la biblioteca s’omple de gent amb necessitats 
diverses (estudiar, treballs en grup, oci,...). L’espai no ha de ser un impediment 
perquè tothom trobi a Can Coromines allò que està buscant. 

Si la biblioteca continua reforçant la cohesió social i el treball en xarxa, podem 
millorar també el nombre de persones que assisteixen als actes programats des 
de la Biblioteca. 

La posada en marxa de l’autopréstec a la biblioteca ha de permetre dedicar 
més temps d’atenció personalitzada i a pensar i redissenyar serveis i activitats 
dirigides als diferents públics de la biblioteca. 

En aquest sentit es va redactar el Pla d’Acció seguint 4 línies estratègiques: 

• Línia 1. Acompanyament en el procés de canvi i l’apoderament de l’usuari 

• Línia 2. Foment a la lectura, a la creació i a la formació. Espai de trobada 

• Línia 3. Treball en xarxa amb la comunitat (entitats públiques i privades) 

• Línia 4. Punt d’accés i difusió de la cultura local 

 

L1 — Acompanyament en el procés de canvi i l ’apoderament de 

l’usuari 

  

Objectiu 1. Donar més protagonisme a l’usuari de la biblioteca 

INDICADOR 2018 

(usuaris actius) 

INDICADOR 2019 

(usuaris actius) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

61% 55% 70% 
 

 

Accions no desenvolupades 

• Presentar les activitats de la biblioteca acompanyada d’un usuari actiu de la biblioteca 

• Redactar un objectiu pel 2020 sorgit de les idees dels usuaris 
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• Iniciar la campanya “Una persona, un carnet” per evitar l’ús d’un carnet per part de 

diferents persones. 

Accions sí desenvolupades 

• Establir un calendari de treball intern a la tercera planta, de tal forma que ens permeti 

tenir les taules netes perquè l’usuari no tingui la sensació de “molestar” quan acut al 

taulell: algunes feines internes es fan al despatx de l’última planta i es destina una 

estona cada setmana a llegir llibres/ressenyes. 

• Selecció directa del fons bibliogràfic per part de l’usuari: S’han fet dues edicions del 

programa “Fes la teva tria” (Estiu i Nadal), a més s’ha iniciat el projecte “Compra’m” 

pels alumnes de 6è de primària. 

 Llibres comprats 

Fes la teva tria – Estiu 34  

Fes la teva tria – Nadal 36  

Compra’m – Sessió setembre 10 

TOTAL 80 

 

 

• Elaborar 2 aparadors en col·laboració amb dues entitats del municipi: Crisol i el 

Col·lectiu Feminista de Sant Pol. 

Tot i que no s’ha assolit l’indicador que es va escollir per fer el seguiment de l’objectiu, la 

percepció subjectiva és que s’ha integrat més la opinió dels usuaris dins de les activitats i 

serveis de la biblioteca. 

Algunes de les accions que s’havien plantejat, no s’han arribat a desenvolupar. En canvi 

d’altres han agafat més importància al llarg de l’any i l’experiència ha estat més positiva 

(Fes la teva tria). 

Tot i això no s’ha aconseguit que hi hagi un % més elevat d’usuaris amb el carnet que en 

facin ús. 
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Objectiu 2. Introduir l’usuari en l’ús d’eines digitals per al consum de cultura. 

INDICADOR 2018 

(préstec d’eBooks) 

INDICADOR 2019 

(préstec d’eBooks) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

482 601 600 
 

 

Accions no desenvolupades 

• Potenciar la visualització de pel·lícules a la biblioteca a partir de la plataforma eBiblio. 

Accions sí desenvolupades 

• Formar als usuaris en l’ús de l’eBiblio 

• Prestar l’eReader entre els usuaris 

La formació de tots els alumnes de l’Institut i la formació personalitzada a la 

biblioteca, ha comportat un augment de l’ús del servei d’eBiblio. 

Queda pendent de potenciar l’ús de les pel·lícules en streaming, però és un tema 

que seguirem treballant de cara al 2020. 

 

Objectiu 3. Millorar la comunicació usuari - biblioteca / biblioteca - usuari 

INDICADOR 2018 

(participació activitats) 

INDICADOR 2019 

(participació activitats) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

8 ass./act. (amb inscrip.) 

22 ass./act. (sense inscrip.) 

10 ass./act. (amb inscrip.) 

27 ass./act. (sense inscrip.) 
Augmentar  

 

Accions no desenvolupades 

• Enquesta anual de satisfacció 

• Crear un punt d’opinió lectora 

• Potenciar l’app per consultar l’agenda d’activitats 

Accions sí desenvolupades 

• Protocol d’us de les xarxes socials 
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Les hores guanyades gràcies a la màquina d’autopréstec ens permet utilitzar les xarxes socials 

per arribar al públic de la biblioteca, i potenciar el contacte directe amb els nostres lectors. 

D’aquesta manera, tenim informació de primera mà dels gustos i necessitats de bona part del 

públic de Can Coromines. 

Objectiu 4. Convertir Can Coromines en una biblioteca inclusiva 

S’ha fet un estudi de les necessitats específiques (treballant conjuntament amb Serveis Socials) 

i s’han detectat dos petits grups de persones que podrien ser objecte de Plans d’Inclusió: dues 

persones cegues i gent gran que viu sola. 

Veient que hi ha poc públic potencial, s’ha decidit no fer cap pla específic però sí col·laborar 

amb serveis socials per fer accions puntuals amb aquests dos col·lectius. 

S’ha fidelitzat un usuari amb ceguesa gràcies al contacte fet per mostrar-li el material que 

teníem a disposició. Cal dir que no fa ús del material, però sí que fa ús d’altres serveis de la 

biblioteca. 

L’estudi de les necessitats ens ha dut a establir contactes amb Serveis socials que ens permet 

desenvolupar altres projectes com ara l’acompanyament a persones que viuen soles, i treballar 

en xarxa amb voluntaris de l’Esplai de Sant Pol. El treball en xarxa comporta sovint canvis o 

reformulacions de les propostes inicials. 

També s’ha detectat una usuària amb Sensibilitat Química Múltiple (SQM) a qui li és impossible 

assistir a llocs públics. S’han aplicat petits canvis en la neteja de l’edifici, i s’ha definit un petit 

“protocol” pels assistents als clubs de lectura, que permet que la biblioteca sigui un lloc 

accessible per aquest tipus d’usuaris poc visibles en la nostra societat. 

Conclusions  

 

Al llarg de l’any hem treballat amb diferents iniciatives per 

posar l’usuari al centre de tot el que es fa a la biblioteca. 

Creiem que tenir en compte l’usuari s’ha de convertir en un 

dels valors de la nostra biblioteca i és per això que de cara 

al 2020 desapareix com a línia estratègica i passa a ser un 

valor transversal de la biblioteca. 
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L2. Foment a la lectura, a la creació i a la formació. Espai de 

trobada. Objectius, accions, recursos i  responsables 

 

Objectiu 1. Convertir els usuaris en prescriptors de literatura 

INDICADOR 2018 

(préstecs realitzats) 

INDICADOR 2019 

(préstecs realitzats) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

25.000 27.821 27.000 
 

 

Accions no realitzades 

• Bibliolovers 

• Booktràliers 

Accions sí realitzades 

• Recomanacions fetes pels usuaris al programa “Entre Llibres” de Ràdio Sant Pol 

• Formació a l’escola per fer ressenyes 

Si bé no s’han desenvolupat algunes de les accions que teníem previstes, s’ha treballat molt en 

el tracte personal amb l’usuari per conèixer els seus gustos i traslladar-los de manera informal 

a altres usuaris. El full de valoració que es posa en algunes novel·les, és un sistema que 

funciona i que cada cop utilitzem a més llibres, i hi ha alguna biblioteca del Maresme que s’ha 

interessat per aquest sistema. 

Objectiu 2. Convertir la biblioteca en un punt de trobada social 

INDICADOR 2018 

(visites presencials x dia de 

servei) 

INDICADOR 2019 

(visites presencials x dia de 

servei) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

79 86 200 
 

 

Accions no realitzades 
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• Escacs per adults i infants 

• Oferir sales de treball en grup (fora de l’edifici de la biblioteca) 

Accions sí realitzades 

• Espai de trobada per infants de 0-3 anys 

• Espai de jocs de taula per infants de primària 

L’indicador fixat en el PA2019 no era realista. Ara bé, sí que s’han consolidat diferents espais 

de trobada que “s’activen” en diferents moments de l’any i tenen una molt bona acollida. 

Aquests espais no es poden oferir de forma fixa per la manca de m2 de la biblioteca. 

Objectiu 3. Potenciar l’accés a la formació dels usuaris 

Accions no realitzades 

• Elaborar dues guies amb material que ajudi a formar usuaris 

• Oferir contes en anglès 

Accions sí realitzades 

• Acreditar Can Coromines com a punt ACTIC 

• Participar en el projecte LECXIT 

El Projecte LECXIT no va funcionar i per tant no es repetirà l’experiència (veure avaluació del 

projecte). El certificat ACTIC està a la fase final de la seva concessió, és a dir que es calcula que 

a principis del 2020 ja podrem ser un centre ACTIC.  

L’autoformació de l’usuari és un tema que no ha estat central durant el 2019. 

Objectiu 4. Oferir una agenda d’activitats enfocades a la creació i experimentació 

INDICADOR 2018 

(assistents per activitat) 

INDICADOR 2019 

(assistents per activitat) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

8 ass./act. (amb inscrip.) 

22 ass./act. (sense inscrip.) 

10 ass./act. (amb inscrip.) 

27 ass./act. (sense inscrip.) 

9 (amb) 

35 (sense) 
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Accions no realitzades 

• Crear un laboratori de lectura propi 

• Participació a la Mostra Literària del Maresme 

Accions sí realitzades 

• Crear 4 càpsules de cultura 

• Sessions de creació poètica #robaunpoema 

La biblioteca camina al costat del nou model de biblioteca, però és un canvi lent i que es va 

fent progressivament. El tipus d’activitats que s’ofereixen, són cada cop més vivencials i 

creatives. 

Conclusions 

 

S’està caminant cap a una biblioteca oberta al municipi que 

ofereix serveis i espais el més diversos possibles. De 

moment, s’estan creant espais de trobada per convidar als 

santpolencs a fer ús del servei. El canvi de programació 

d’activitats i la nova oferta de serveis enfocada a la creació i 

experimentació es fan més a poc a poc, però amb una 

aposta clara per aquest nou model. 

De cara al 2020 s’ha canviat la frase de “foment a la 

lectura” per “foment a la cultura”, ja que inclou la lectura i 

altres àmbits culturals que també es consideren importants 

per tenir societats lliures, inclusives i pacífiques. 

 

L3. Treball en xarxa amb la comunitat (entitats públiques i 

privades) 

Objectiu 1. Col·laborar amb entitats locals per la programació d’activitats 

INDICADOR 2019 

(activitats en col·laboració) 

Objectiu Fixat al 

PA2019 

27% 20% 
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Accions no realitzades 

• Crear una activitat literària sobre Brossa 

• Organitzar 2 activitats per públic juvenil 

Accions sí realitzades 

• Organitzar la Festa de la biblioteca 

• Participar en dues campanyes solidàries 

Tot i que no s’ha pogut treballar amb dues de les entitats que s’havien planificat (teatre i 

joves), s’han anat creant vincles amb altres entitats com ara l’Esplai de la gent gran, el SIE... La 

feina de crear xarxa, és una feina que s’ha de fer dia a dia i de mica en mica. Hi seguim 

treballant. 

Objectiu 2. Oferir activitats i/o serveis als centres educatius 

Accions no realitzades: 

• Oferir suport a les biblioteques de centre 

Accions sí realitzades: 

• Organitzar el Concurs de punts de llibre 

• Catàleg d’activitats a primària i secundària 

L’oferta d’activitats i serveis als centres educatius està ben definida i funciona (especialment 

bé a infantil i primària). De moment les situacions dels centres educatius de Sant Pol fan que 

no hi hagi biblioteques escolars pròpiament dites als centres, però la biblioteca pública es té 

com un recurs actiu i que es fa servir. 

Objectiu 3. Integrar la biblioteca dins la vida social del municipi 

Accions no realitzades: 

• Crear un espai de Bookcrossing extern a la biblioteca 

Accions sí realitzades: 

• Mantenir el programa Bibliocomerç i el BiblioCAP 

• Iniciar BiblioArturo 
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• Fer dos aparadors relacionats amb fires de Sant Pol 

Sortir de les parets de l’edifici de la biblioteca sempre que es pugui, és una bona opció per 

integrar-nos dins del municipi. Participar en les festes i fires locals també ens dona visibilitat i 

la oportunitat de crear xarxa amb agents locals. 

Conclusions 

 

La relació entre biblioteques i entitats és força fluïda i es 

van teixint complicitats amb entitats amb les qui, en un 

principi, no s’hi havia pensat. Això ens indica que la gent de 

Sant Pol veu la biblioteca com un espai obert, disposat a 

treballar en col·laboració amb tothom. Cal que 

mantinguem aquesta visió i la seguim reforçant. 

 

L4. Punts d’accés i  difusió de la cultura local 

Objectiu 1. Enriquir i ampliar el fons documental de la col·lecció local 

Accions no realitzades: 

• Incloure informació vàlida a la Viquipèdia 

• Establir els criteris de selecció i ordenació dels retalls de diari 

Accions sí realitzades: 

• Adquirir un mínim de dos llibres de temàtica local 

• Identificar autors locals 

• Incloure revistes locals al Trencadís 

Des de la biblioteca, l’Ajuntament i l’Arxiu, s’està treballant per aconseguir digitalitzar més 

revistes locals i poder-les posar disponibles a tothom. Tenim un llistat de llibres de col·lecció 

local que, mica en mica, es van comprant i incorporant el fons bibliogràfic. 

Objectiu 2. Difondre la història local 

Accions no realitzades 

• Participar en el Grup de Treball de CL del Maresme 
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Accions sí realitzades 

• Organitzar dues activitats de difusió de la història local 

• Oferir suport a la formació sobre la història de Sant Pol a l’Institut 

Amb l’Arxiu es treballa per oferir serveis i activitats que facin difusió de la memòria local. La 

col·laboració entre les dues entitats (biblioteca i arxiu) és bona i funciona. 

Conclusions 

 

El treball en equip amb l’Arxiu Municipal és bàsic perquè 

aquesta línia compleixi els seus objectius. 

Tenim un arxiu molt actiu que ens permet oferir serveis i 

activitats de col·lecció local amb una molt bona resposta. 

 

Recursos 

 

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 2019 havien de sortir les dues places de Tècnic auxiliar de biblioteca (convocades per 

l’Ajuntament de Sant Pol), però finalment no han sortit i han quedat posposades sense cap 

data concreta. 

Al mes d’abril, el personal de l’Ajuntament va recuperar la jornada laboral de 35 h/setmana. El 

19 novembre la plaça de direcció de la Biblioteca de Sant Pol va quedar coberta per la Marta 

Quer1. 

 

                                                           
1 DIBA. Resolució de la convocatòria S16-18 [en línia]. [Consultat el 27/01/2020]. Disponible a internet < 
https://www.diba.cat/seleccio/924> 



Memòria Can Coromines 2019  Pàgina 17 
 

 

Els mesos d’estiu (juliol i agost) han estat coberts al 50% entre l’Ajuntament de Sant Pol i la 

Diputació de Barcelona. 

Hi ha hagut 57,5 hores de baixes laborals. 

Formació i  reunions de treball 

 

Durant l’any 2019 el personal de la biblioteca va realitzar 77,5 hores de formació. Gran part de 

la formació s’ha fet per millorar la gestió interna de la biblioteca. 

A part, la Marta Quer ha fet (fora de l’horari lectiu, però subvencionat per la Gerència) el 

Postgrau de Prescripció lectora de la UB. 

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

 

 Formació Organitza Dates Hores 

M
ar

ta
 Q

u
er

 

D
ir

ec
to

ra
 

MIX2019/0255 Analítica de Xarxes Diputació Febrer 8 

INT2019/1319 Gamificació: Press Start 

(aprenentatge mòbil). 

Diputació Abril 1 

INT2019/1659 Mapes mentals i visual BAF Novembre 16 

INT2019/1324 Negociació eficaç 

(aprenentatge mòbil). 

Diputació Abril 1 

MIX2019/1497 Habilitats directives per a 

les direccions de biblioteques: 

planificació estratègica 

Diputació Novembre 16 

INT2019/0144 Protecció de dades (bàsic) Diputació Gener 10 

Design Thinking i Comunitat virtual 

d'usuaris 

Gerència Juny 4 

Personal Categoria laboral Administració Tipus Jornada 

Marta Quer Rodríguez  Directora /Bibliotecària Diputació 
Funcionària 

interina 
37,5 h 

Lali Sala Andrés Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 35h 

Sílvia Patiño Garcia Tècnic Auxiliar Ajuntament Interina 35h 
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 Formació Organitza Dates Hores 

 Total hores   56 h 
La

li 

Sa
la

 

Tè
cn

ic
 Sessió formativa Laboratoris  BibliosMataró Febrer 3,5 

 Total Hores   3,5h 

Sí
lv

ia
 P

at
iñ

o
 

Tè
cn

ic
 A

u
xi

lia
r 

Curs Accessibilitat GenCat Juny 4 

10x10 Revistes Gerència Setembre 3,5 

Sierra – Revistes Gerència Novembre 4 

Gestor Biblioteca Virtual Gerència Desembre 6,5h 

 Total Hores   18 h 

La Biblioteca participa col·labora en tres Grups de Treball: Gènius i Lectura en Veu Alta que 

han tingut trobades durant aquest 2019 i forma part del grup de Col·lecció Local, que no s’ha 

reunit durant el 2019. 

Per primera vegada la biblioteca ha participat dels Cercles de comparació Intermunicipal (26 

de febrer 2019) organitzats des de la Diputació de Barcelona. 

Infraestructures: edifici i  equipament 

Durant aquest any 2019 no hi ha hagut incidències importants de manteniment de l’edifici, tot 

i que el sistema de climatització segueix sense ser òptim. L’Ajuntament està posant els mitjans 

que té al seu abast per aconseguir un bon rendiment de l’equipament nou que es va instal·lar 

durant el 2017, però el problema continua sent el disseny del sistema de refrigeració que no 

s’adapta a la distribució actual de la biblioteca. 

Recursos econòmics 

DESPESES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  2019 

En fons documental 

Lots de llibres  5.756,58€ 

Àudiovisuals 1.741,31€ 

Subscripcions a revistes i diaris 2.743,00€ 

Subscripcions a recursos electrònics 255,00€ 

Compra directa  490,00€ 

TOTAL 10.985,89€ 

Altres conceptes   

Material fungible 303,07€ 

                                                                                                                                              TOTAL  639,11€ 
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Despesa de personal bibliotecari 

Tècnic mitjà bibliologia 38.789,30€ 

TOTAL DESPESES DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                                     55.345,94€ 

Despeses de l’Ajuntament de Sant Pol 2019 

Comunicacions telefòniques 387,00€  

Subministraments 855,00€ 

Neteja 9.650,00€ 

Material fungible 1.655,06€ 

Assegurances 1.500€ 

Lloguer i manteniment d'altres aparells 1.500€ 

Informàtica (maquinari i programari) 1.176€ 

Transports 377,00€ 

Inversions manteniment 1.873,17€ 

Inversions extraordinàries (mobiliari) -- 

            TOTAL 18.973,23€                                                                                                                             

Despeses en activitats i difusió 

Activitats 13.221,83€ 

Difusió i promoció 1.430,28€ 

  TOTAL 14.652,11 € 

Despeses en fons bibliogràfic 

Compra de material bibliogràfic 6.233,68€ 

                                                                           TOTAL 6.233,68€ 

Despeses de personal  tècnic auxiliar  

Tècnics dos auxiliars 46.438,89€ 

Substitució estiu 2.119,86€ 

TOTAL 48.558,75 

TOTAL DESPESA MUNICIPAL 88.417,77€ 

Despeses de la Generalitat de Catalunya  

Subvenció SAB (Llibres en català)  6.000€ 

Subvenció OSIC (Llibres) 3.000€ 

Subvenció (Desenvolupament cultural local. Finançament de 

tallers i activitats formatives d'àmbit cultural) 

1.000€ 

TOTAL   10.000 € 
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La biblioteca té partida pròpia tant per llibres com per activitats dins del Pressupost Municipal. 

La nova subvenció rebuda aquest 2019 (OSIC) per a compra de llibres ens ha permès renovar 

bona part del fons infantil i nodrir-lo de novetats per donar resposta al projecte del “Cabàs de 

llibres”, renovar les Maletes viatgeres i els lots que es preparen pel Bibliocomerç, a més 

d’incorporar novetats de novel·la. 

 

Distr ibuc ió  de l pressupost dest inat  a la  b ib l ioteca 

Els ingressos destinats per la biblioteca en concepte de taxes per diferents serveis bibliotecaris 

han estat els següents2: 

Ingressos pel servei al preu públic 2019 

Serveis de préstec interbibliotecari 673,50€ 

Serveis de carnet de la biblioteca 12,00€ 

Serveis de consulta a internet 306,60€ 

Entrades Trobada Clubs de Lectura 90,00 € 

TOTAL INGRESSOS 1.082,10€ 

 

 

Aquest any hem entrat dins la subvenció de la Generalitat 

(OSIC) que ens ha aportat diners suficients per renovar part 

del fons infantil. 

A més, també hem rebut una subvenció per fer alguna 

activitat cultural. 

 

                                                           
2 Conceptes de recaptació: duplicats de carnets (1€), impressions (0,10€ b/n i 0,40€ color) i préstec 
interbibliotecari (1,5€), segons les taxes determinades de preus públics de la Diputació de Barcelona. 
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Col·lecció 

Col·lecció. Dades 

 

 

 

 

 

 

Segons la PDC, el fons hauria 

d’estar composat pel 77% de 

llibres, 14% de CD i el 9% de 

DVD. 

 

Hauríem de tenir el 69% de 

fons per adults i el 31% 

d’infantil. 

El 45% de ficció i el 55% de 

coneixement. 

 

El 2018 es va rebre, durant 

l’estiu, un diari en francès i 

un en anglès. El 2019 no s’ha 

repetit l’experiència per 

manca d’interès dels usuaris. 

 

Des del 2018 la biblioteca ja 

no accepta donatius tot  i 

que, puntualment, ens 

n’arriben alguns. 

 

 

Actualment no es poden 

prestar les tauletes, però sí 

l’eReader. 
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Les compres en música cada 

cop són més simbòliques i cal 

buscar altres maneres de 

donar accés a aquesta 

expressió cultural. 

 

Hem potenciat la compra de 

llibres en català. També s’ha 

fet una aposta per ampliar el 

fons de novel·la en anglès. 

 

 

De tot el material comprat 

durant el 2019, el 67% ha 

sortit en préstec com a mínim 

un cop durant l’any. 

La selecció de llibres fetes 

amb diners de l’Ajuntament, 

té una acceptació el 78% 

entre els usuaris, gràcies a la 

selecció directa que aquests 

poden fer. 

Col·lecció local 

El fons local és un element important per a la biblioteca: el tret distintiu de cadascuna de les 

biblioteques públiques. 
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Durant el 2019 s’ha escanejat i catalogat al Sierra la revista L’Ideal (pendent de penjar al 

Trencadís) i s’ha aconseguit un exemplar íntegre de la revista El Santpolench. S’ha creat una 

llista d’autors locals i s’han comprat llibres per aquesta secció. 

Col·lecció. Comparativa 

Població 
% de la col·lecció que 

ha sortit en préstec 

Préstec per 

document 
Doc/hab 

Préstec/hab 

Cabrera de Mar (mkb1) 32% 0,8 3,2 2,9 

Collbató (lqo1) 24% 0,6 4,1 2,6 

Capellades (acp1) 26% 0,7 4,2 3,2 

Gironella (dgi1) 32% 0,8 3,2 2,9 

Sant Pol de Mar (mpl1) 53% 1,7 2,9 5,3 

 

Col·lecció. Conclusions 

 

Caldria fer una revisió de la PDC per adaptar-la a la realitat 

de la biblioteca i als nous usos dels usuaris. 

El fons és viu i la selecció és acurada. La participació activa 

dels usuaris a l’hora d’escollir algunes compres, està donant 

resultats positius. 

 

 



Memòria Can Coromines 2019  Pàgina 24 
 

 

Usuaris 

 

Usuaris. Dades 

 

 

Els nous usuaris han estat 

majoritàriament Infants i 

Adults 2 (40 a 64 anys), i 

l’època on més carnets nous 

s’han fet ha estat el tercer 

trimestre de l’any (estiu i 

principi de curs). 

El públic més actiu a la 

biblioteca continua sent el 

públic familiar (Adults 2 + 

Infants), mentre que els joves 

es mantenen com el grup que 

menys utilitza els serveis de la 

biblioteca. 

Durant el 2019 ens han visitat 

23.828 persones.  

La tardor ha estat l’època de 

l’any amb menys afluència de 

públic, segurament per dos 

factors importants: el temps i 

l’entrega de les maletes 

viatgeres que portava tots els 

alumnes de P3 fins a 2n a la 

biblioteca, i aquest any s’han 

entregat directament a 

l’escola. 
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Usuaris. Comparativa 

Població 
% Població amb 

carnet 

% Població 

inscrita 

amb 

activitat 

Visites 

presencials 

per 

habitant 

Cabrera de Mar (mkb1) 44% 51% 2,9 

Collbató (lqo1) 47% 60% 10,4 

Capellades (acp1) 43% 53% 7 

Gironella (dgi1) 45% 47% 5,8 

Sant Pol de Mar (mpl1) 49% 45% 4,5 

 

Usuaris. Conclusió 

 

Si combinem les dades dels usuaris amb les dels serveis, 

veiem que tenim menys usuaris actius, però el que són 

actius, utilitzen més els serveis. 

És a dir que creiem que el carnet no s’utilitza de forma 

personal sinó que s’utilitza un carnet per la família. 

Caldrà treballar perquè cada usuari faci ús del seu propi 

carnet tal com indica la normativa de Carnets de la XBM. 

 

Serveis 

 

Serveis. Dades 

La biblioteca ha obert un total de 277 dies, amb un total de  1.441 hores, per tal d’oferir el 

servei bibliotecari al municipi. A partir de l’1 d’abril es va modificar l’horari de servei per fer-lo 

més fàcil per l’usuari, i obrir un matí més durant l’època d’estiu. 
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Horari d’hivern Horari d’estiu (15/6 al 15/9) 

Matins Dijous 10 a 14 h 

Dissabte de 10 a 14h 

Dimarts i Dijous de 10 a 14h 

 

Tardes Dilluns a divendres de 15 a 

20h 

Dilluns a divendres 16 a 20h 

 

La biblioteca ha estat col·legi electoral 3 cops durant aquest 2019, això ha comportat el 

tancament de la Sala Infantil i el servei de préstec els dies previs als comicis. 

El municipi de Sant Pol augmenta el seu nombre d’habitants 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. 

Els serveis que ofereix la biblioteca Can Coromines són: 

• Consulta de bases de dades 

• Reserva d'ordinadors 

• Audiollibres 

• Acollida a persones nouvingudes 

• Activitats infantils i familiars 

• Activitats per a adults 

• Bústia de retorn de documents 

• Butlletins electrònics 

• Clubs de lectura 

• Cursos i tallers 

• Informació local 

• Informació 

• Internet i + 

• Material d’inclusió (persones 

cegues) 

• Pregunta a la biblioteca 

• Préstec d'autoservei  

• Préstec de llibres electrònics 

• Préstec interbibliotecari 

• Préstec 

• Proposa una compra 

• Racó de famílies 

• Renovació de documents 

• Reserva de documents 

• Serveis a escoles 

• Visites guiades 

• Wi-Fi 
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Préstec 

 

 

Transaccions  de  préstec  (amb renovacions)  

12,3  

Préstecs per usuari inscrit 

El préstec continua sent un dels 

punts forts de la biblioteca. En tot 

l’any han sortit en préstec 27.821 

documents (préstec, renovacions i 

préstecs virtuals). Cada usuari de 

la biblioteca, s’ha endut de mitjana 

12 documents l’any. 

 

 

Préstec real itzat a la  màquina d’autopréstec.  

82% 

Autopréstec 

El préstec al taulell (clubs de 

lectura) representa el 18% dels 

préstecs fets. En canvi, les 

renovacions es fan 

majoritàriament a taulell ja que 

venen derivades de correus 

electrònics i/o trucades 

telefòniques (25% a la màquina 

d’autopréstec). 

 

Ús de l serve i  de Préstec per t ipus d’usuar i   

29 usos 

Per dia de servei 

L’ús del servei de préstec es 

concentra durant l’estiu i la tardor 

(inici escolar), i els usuaris més 

habituals són les persones adultes 

(40-65 anys). 
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Transaccions  de  préstec.  Per t ipus  de  material  

Llibres i DVD 

Els llibres i DVD són els documents 

més prestats durant tot l’any. Les 

revistes però, augmenten 

significativament durant els mesos 

d’estiu. 

 

Préstec de rev istes  

49 revistes 

Tot i el repunt de l’estiu, el préstec 

de revistes s’ha reduït respecte el 

2018.  

En aquesta època també s’aprofita 

per fer un “Mercat de revistes” on 

es regalen les revistes que s’han 

donat de baixa de la biblioteca. És 

una activitat que té molt d’èxit. 

Préstec interbibliotecari 

 

Préstec interbibl iotecar i  

1.186 

Documents en PI 

Els llibres que utilitzem en alguns clubs de 

lectura s’aconsegueixen a través d’aquest 

sistema.  

Biblioteques a qui més llibres demanem: 

Mataró – Pompeu Fabra, Pineda de Mar i 

Premià de Mar.  

Biblioteques a qui més llibres deixem: Bibliobús 

del Tagamanent i Mataró (Antoni Comas i 

Pompeu Fabra). 
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Préstec a entitats i/o serveis 

A la biblioteca hi ha 42 usuaris amb carnet que no són persones sinó que són entitats i/o 

serveis (entitats educatives, comerços del municipi, serveis locals...). 

Aquests carnets ens serveixen per oferir serveis com el Bibliocomerç, el BiblioCAP, 

BiblioArturo, les Maletes viatgeres o el Cabàs de llibres, a més a més dels lots que preparem 

específicament per a les diferents entitats educatives. 

Els lots preparats a demanda d’entitats han estat: 

• Escola Sant Pau (6 lots, 107 llibres) 

• Escola Dones d’ aigua de Sant Iscle (1 lot, 10 llibres) 

• Caiev. Associació d’ educació viva de  Sant Cebrià (4 lots, 110) 

• Crisol. Associació per a la inclusió (3 lots, 48 llibres) 

• L’HORA DEL PATI activitat  Antigues escoles (1 lot, 51 llibres) 

Aquest tipus de préstec mou grans quantitats de títols cada cop que se’n fa un ús i això ajuda a 

la gran rotació de material que hi ha dins la biblioteca. 

Wi-fi i Internet i + 

La Biblioteca Can Coromines (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. Aquesta connexió, es fa a través de la Fibra Òptica. 

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’) a la sala d’Adults, i la resta estan 

configurats per sessions de màxim una hora. 
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Ús d’ Internet i  + i  Wi-f i  

30 

Usos per dia de servei 

Cada dia utilitzen wi-fi o internet, 

30 persones diferents. 

El 33% dels usuaris que visiten la 

biblioteca ho fan per connectar-se a 

la xarxa a través de la biblioteca. 

 

 

Usuar is  actius a Internet i  +  i  wi- f i .  

1,7 

Ordinadors d’ús públic (cada 1.000 

hab). 

Durant el 2019 també s’ha 

començat el préstec de l’eReader 

per potenciar l’ús de la plataforma 

eBiblio. 

Els infants utilitzen majoritàriament 

els ordinadors d’Internet i + mentre 

que els joves i els adults 2, es 

connecten via wifi. 

 

 

Wi-fi .  Ús del servei  a  Sant Pol.  

4.195 

Sessions de wi-fi 

L’estiu és l’època de l’any en que 

més demanda té aquest servei.  

La crescuda de l’ús del servei ha 

estat generalitzada respecte el 

2018. 
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Usos de la biblioteca 

 

Usos dels  serve is  de la  b ib l ioteca.  

47% 

accés a internet 
Dels 3 serveis principals (préstec, 

connexió i activitats), el més 

demandat és el d’accés a internet, 

seguit del préstec. Les activitats 

aporten el 10% dels visitants. 

 

Serveis. Comparativa 

Població 
Préstec 

habitant 

% de visites que 

fan ús del préstec 

% de visites 

que fan ús del 

wifi 

% de visites 

que fan ús 

d’interneti+ 

Cabrera de Mar (mkb1) 3,4 30% 5% 7% 

Collbató (lqo1) 2,6 9% 4% 5% 

Capellades (acp1) 3,2 12% 5% 3% 

Gironella (dgi1) 2,9 14% 7% 9% 

Sant Pol de Mar (mpl1) 5,3 34% 13% 23% 

 

Serveis. Conclusió 

 

 

Els serveis bàsics de la biblioteca funcionen correctament i 

els usuaris n’estan contents. 

L’època d’estiu i la tardor són els punts clau pel que fa a l’ús 

dels diferents serveis. 
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Activitats i projectes 

Les activitats de Can Coromines són aquelles accions de caràcter participatiu que promovem 

des de la biblioteca. Hi ha activitats per les diferents edats, i amb objectius diferenciats 

(foment a la lectura, creació artística, experimentació...). 

Les activitats donen dinamisme a la biblioteca i ofereixen la oportunitat d’obrir portes a 

diferents públics amb interessos diversos a més d’acostar la formació i l’entreteniment a 

tothom de forma gratuïta i inclusiva. 

Un dels aspectes importants és la col·laboració amb altres agents de Sant Pol a l’hora de dur a 

terme aquestes activitats. 

Activitats. Dades 

Al llarg de l’any 2019 la biblioteca ha realitzat un total de 86 activitats 

amb inscripció i 32 sense inscripció. De les 86 activitats amb inscripció, 

73 han estat clubs de lectura (BookClub, Club de novel·la històrica, Club 

de novel·la, No llegirem i Lletres amb cor). I de les activitats obertes a 

tothom (sense inscripció) 5 han estat hores del conte. Totes aquestes 

xifres han tornat a ser inferiors respecta l’any anterior. 

118 

Activitats culturals 

1.087 

alumnes 

 

A més, s’han fet 31 visites escolars (9 menys que el 2018) per on han 

passat 1.087 alumnes i 4 concursos per diferents edats amb 379 

participants. 

En total, han gaudit de les diferents activitats organitzades per la 

biblioteca 3.205 persones. 
Activitats amb inscripció 

 Sessions Participació  Assistència mitjana 

Club de lectura 73 525 7 

Altres activitats 13 350 27 

Total 86 875 10 
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Dins d’aquesta categoria d’Activitats amb inscripció, hi trobem les següents activitats: 

Lletres amb cor (Club de lectura de 8 a 10 anys): Coordinat per la Marianna Trichini. Realitza 

trobades mensuals, l’últim divendres de mes a les 17.30h. Hi ha 13 infants inscrits i 

l’assistència és d’uns 8 per sessió. Aquest 2019 hem fet 8 trobades, una d’elles amb l’autora 

del llibre que s’han llegit (Eulàlia Canal).  

Durant el 2019 s’han llegit: 

   

   

  

 

 

No llegirem (Club de lectura per infants d’11 a 13 anys): El club ha patit diversos canvis els 

últims anys: per una banda el canvi de nom i per l’altre el canvi de coordinador. 
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Des de gener fins a maig la coordinació del club l’ha fet la Mon Mas. Amb l’inici del nou curs es 

va contractar en Carles Alcoy per coordinar el grup. El canvi, ens ha suposat un augment de les 

inscripcions i de la participació. A finals d’any (curs 19-20), hi havia 15 persones inscrites amb 

una assistència mitjana d’11 (durant el curs 18-19 hi havia 7 persones inscrites amb una 

assistència del 50%). 

Des del febrer del 2019, i a petició dels participants, el club va passar a dir-se No llegirem i 

deixava de dir-se “Els hiperil·luminati”. 

Durant el 2019 s’han llegit: 
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Laboratoris de lectura: Durant el 2019 la biblioteca ha programat 3 laboratoris de lectura. 

Aquest 2019 ja no hem format part del Grup de Treball dels Laboratoris Portàtils i hem fet 

laboratoris externs al programa. 

Conjuntament amb les Biblioteques del Maresme, hem adquirit el laboratori El rebost del cau 

que programarem el primer trimestre del 2020. 

Hem pogut gaudir del Laboratori de Naturalistes dos cops durant el 2019. 

   

 

Tallers familiars: S’han fet 6 tallers familiars diferents durant el 2019 alguns dels quals, lligats a 

efemèrides generals com ara el carnaval, o el Nadal. D’altres lligats a campanyes més àmplies 

com ara La Marató de Tv3 o la Supernit del Club Super 3. 

   

  

 



Memòria Can Coromines 2019  Pàgina 36 
 

 

Petits lectors, al pati!:Des del 2017 els dijous d’estiu al matí, obrim el pati a les famílies amb 

infants de 0 a 3 anys. Aquest espai té molt bona acollida tot i no ser un espai “dirigit”. 

Dins d’aquest espai es van oferir dues activitats dirigides: “Ballmanetes: contes amb llenguatge 

de signes” i “El concert més petit”, amb una assistència de 114 persones. 

Supernit a les biblioteques: Televisió de Catalunya (Canal Super3) va oferir, per segon any,  la 

possibilitat de participar en el projecte Supernit a les biblioteques on es convidava als lectors 

jugar amb els personatges del programa de TV3. 

Can Coromines hi va participar amb un total de 23 nens i 15 adults. 

Clubs de lectura: Mantenim els tres clubs de lectura per adults: Book Club, Club de novel·la 

històrica i Club de lectura de novel·la. 

El club de novel·la històrica, coordinat pel José Luís Lozano (Historiador. Voluntari). Es 

reuneixen el segon dijous de mes, a les 18h. S’han fet 13 sessions, amb 12 inscrits. I s’han 

llegit: 
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Club de lectura de novel·la coordinat per l’Eva Lleonart. Realitza trobades mensuals l’últim 

dimecres de cada mes a les 19h. S’han realitzat 11 sessions i hi ha 13 persones inscrites. 

L’assistència mitjana és de 6 persones per sessió. 

Durant l’any, han llegit: 
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A finals de 2019 s’ha iniciat una campanya per seleccionar els títols de lectura del 2020. Amb 

aquesta acció de participació ciutadana s’han escollit 5 dels títols que es llegiran (4 

directament escollits pels participants al club, i 1 títol escollit entre tota la població de Sant Pol 

de Mar). 

Book Club, Trobades de tertúlia en anglès a càrrec de la Mireia Ros. S’han fet 33 sessions a 

l’any amb 12 persones inscrites i una assistència mitjana de 10 persones. 

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. 

Càpsules de cultura: aquesta és una nova activitat que s’ha començat a fer durant el 2019, 

amb un format vivencial. Amb la Marianna Trichini s’ha ideat un format d’activitat que inclou 

una part d’aprenentatge a partir d’un professional del tema central, una part d’experimentació 

en primera persona i una part de creació. Aquest 2019 s’han fet tres sessions: “Trobada 

d’amics de la biblioteca” (sessió de presentació de la nova activitat), “Jo creo música” i “Jo creo 

literatura”. 33 persones han participat en aquesta nova activitat. 

El funcionament té una bona acceptació entre els assistents. 

   

 

Trobada de clubs: és la trobada de clubs anuals que es fa amb tots els clubs de lectura de la 

Xarxa. Hi van assistir 7 persones, vam anar a Sabadell a veure Una Ilíada. 

Activitats sense inscripció 

 Sessions Participació  Assistència mitjana 

Hores del conte 5 268 54 

Altres activitats 27 577 21 

Total 39 862 27 
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Dins de les activitats sense inscripció, hi trobem aquestes activitats: 

Bibliolab: Aquest 2019 es van fer dues sessions de Bibliolab relacionades amb l’efemèride d’en 

Leonardo Da Vinci. Lligar aquestes activitats a una efemèride i fer-les durant l’època d’estiu, va 

fer que tinguessin una molt bona acceptació, amb una assistència de 52 persones en aquestes 

dues sessions. 

Dia de la poesia: es va fer una activitat per commemorar el Dia de la Poesia on hi van assistir 

60 persones. 

Festival Multipolar: es va fer una hora del conte per adults on hi van assistir 6 persones. 

Hores del conte: Al llarg de l’any hem ofert 5 hores del conte obertes a tothom, dos dels quals 

eren la prèvia a l’entrega de premis d’algun concurs fet des de la biblioteca. Les hores del 

conte es mantenen en dissabte al matí, ja que és una activitat pensada per la família. 

L’assistència al públic de les hores del conte és més nombrosa quan el conte va acompanyat 

d’alguna efemèride concreta. 
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Vine a jugar!: Per segon any, s’ha dut a terme aquesta activitat en 

col·laboració amb l’Esplai de Gent Gran de Sant Pol. El “Vine a jugar!” 

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: els 

dilluns de desembre amb un total de 3 àvies voluntàries i 23 nens. 

 

Tarda de jocs : Durant el mes d’agost es va incloure una activitat (4 

sessions) que donava la oportunitat als assistents a descobrir jocs 

de taula. Inicialment es va idear per descobrir 4 jocs diferents 

(Bang, Código Secreto, Dixit i Catán), però se’n van descobrir molts 

més ja que hi va haver participants que van portar els seus propis 

jocs per jugar amb qui s’hi apuntés.  

Unes 40 persones van passar pel pati de la biblioteca durant les 

tardes de dimarts del mes d’agost. 
 

 

Lectura en veu alta: durant la Fira de la Tardor de Sant Pol de Mar, lectors del poble van llegir 

contes d’en Quim Monzó enmig del carrer. 

Patrimoni Àudiovisual: activitat en col·laboració amb l’Arxiu de Sant Pol per recuperar el 

patrimoni audiovisual de Sant Pol de Mar. Aquest tipus d’activitat tenen una gran acceptació, 

hi van assistir 74 persones. 

Presentacions: S’han fet 7 presentacions amb 183 assistents. Dues d’aquestes presentacions 

es van fer en col·laboració amb l’Arxiu de Sant Pol, 2 van ser d’autors locals i 2 més de temàtica 

local. 
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Recital de poesia: en col·laboració de la Regidoria d’Igualtat es va programar “La meva sang” 

per celebrar el dia de la Dona treballadora. 

Visites escolars  

Hem col·laborat amb els tres centres educatius del municipi: Llar d’Infants el Pi del Soldat, 

Escola Sant Pau i Institut de Sant Pol de Mar. 

Les visites escolars inclouen les visites puntuals que es fan a la biblioteca (formació d’usuaris) i 

aquelles que es fan dins del projecte #santpolllegeix. 
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 Sessions Participació Assistència mitjana 

Educació infantil 3 132 44 

Educació primària 24 855 36 

Educació secundària 4 100 25 

TOTAL 31 1.087 -- 

 

#santpolllegeix, és el nom que s’ha donat a totes aquelles activitats que s’ofereixen als centres 

escolars i que tenen una durada d’un curs escolar. Aquest projecte inclou iniciatives que ja fa 

anys que funcionen, i d’altres de noves. 

#santpolllegeix arriba a tots els infants escolaritzats a infantil i primària de Sant Pol. Hi 

col·laboren la Llar d’Infants el Pi del Solat, l’escola Sant Pau.  

Curs Activitat 

P0 a 2n de primària Maletes viatgeres 

3r i 4t de primària Cabàs de llibres 

5è de primària Recomana’m 

6è de primària Compra’m 

 

La formació d’usuaris són accions puntuals amb l’objectiu de descobrir alguna part de la 

biblioteca i del seu funcionament o bé accions de formació relacionades amb la literatura. 

Curs Activitat 

1r Benvinguts a Can Coromines 

3r Els culdolla, de Roald Dahl. Amb Mireia Córdoba 

Troba el personatge 

4t Les bruixes, de Roald Dahl. Amb Mireia Córdoba 

5è Recomana’m 

Per anar pel món 

6è Roba un poema 

 

Amb l’Institut de Sant Pol s’han fet sessions de formació de l’eBiblio als alumnes de 1r d’ESO 

per tal d’ensenyar-los a utilitzar la plataforma de préstec digital aprofitant que el centre 

treballa amb chromebooks. 
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Concursos 

Can Coromines ha organitzat 3 concursos tant per infants com per adults: 

• Punts de llibre: 259 participants en quatre categories 

• Concurs de pastissos (per la fira de la Maduixa): hi van participar 9 nens i 12 adults 

amb 21 pastissos presentats. 

• Concurs d’estiu: hi van participar 74 infants. 

   

 

I hem participat en el concurs organitzat per la Generalitat de Catalunya “Llegir té premi!”, 

amb 25 inscrits (17 dels quals hi van participar activament). Vam quedar en la 9a posició del 

rànquing de biblioteques. 

Activitats. Comparativa 

Població 

Assistents a 

activitats amb 

inscripció 

Assistents a 

activitats sense 

inscripció 

% de visites que 

assisteixen a les 

activitats 

Cabrera de Mar (mkb1) 10 38 10% 

Collbató (lqo1) 30 38 4% 

Capellades (acp1) 17 26 4% 

Gironella (dgi1) 10 31 7% 

Sant Pol de Mar (mpl1) 10 27 7% 
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Activitats. Conclusió 

 

El nombre total de sessions d’activitats que s’han ofert 

aquest 2019 s’ha reduït respecte els anys anteriors, però ha 

augmentat el públic assistent. 

S’ha fet una aposta per programar menys i assegurar l’èxit 

de les propostes fetes. 

S’ha inclòs la perspectiva de gènere a l’hora de planificar les 

activitats (amb els clubs de lectura especialment), i s’ha 

començat a recollir dades sobre el gènere dels assistents 

per valorar la possibilitat de fer alguna acció concreta per 

promoure la igualtat de gènere en aquest àmbit. 

 

Projectes. Dades 

A més de l’agenda d’activitats pròpia, la biblioteca desenvolupa una sèrie de projectes que 

persegueixen diferents finalitats i que necessiten de la col·laboració amb altres entitats i que 

no s’acaben amb una acció puntual. 

Alguns d’aquests són d’iniciativa pròpia i d’altres d’iniciativa aliena: 

LECXIT 

El curs 2018-19 vam participar en el projecte LECXIT amb un total de 4 parelles que es 

trobaven setmanalment. 

En finalitzar el curs, es va fer una avaluació del projecte per part de les voluntàries (de l’entitat 

Dones de la Vallalta), l’escola i la biblioteca i es va valorar que no es continuaria el projecte el 

curs següent. 

Els motius que ens van dur a prendre aquesta decisió van ser: que no s’havia seleccionat 

correctament els alumnes que hi participaven (la majoria no s’adequaven al perfil) i que la 

biblioteca no disposava de l’espai adequat per fer les trobades. Les trobades es van acabar fent 

al despatx de direcció. 

Tot i que l’experiència va ser molt positiva, es va valorar que ni els resultats ni els recursos 

corresponien als beneficis que n’havien tret els alumnes. 
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Aparadors culturals 

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. Alguns dels aparadors van relacionats amb efemèrides que se celebren a Sant Pol. 

El Pla d’Acció del 2019 incloïa la creació de dos aparadors en col·laboració amb entitats del 

municipi. Les entitats han estat CRISOL i Col·lectiu Feminista de Sant Pol i dos aparadors 

relacionats amb efemèrides locals (Fira de la Maduixa i La Mostra Gastronòmica). 

Els aparadors del 2019 han estat: 

   

Gener: Aparador Tullet 11 de febrer: aparador 

d’hivern 

5 de març: CRISOL 

  
 

18 de març: Dia de la Poesia 1 abril: Primavera 2 de maig: Fira de la maduixa 

  
 

20 de maig: Supernit 10 de juny: Mostra 

gastronòmica 

27 de juny: Novetats d’estiu 

(OSIC) 
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2 juliol: Aparador Leonardo 

Da Vinci 

15 de juliol: Festa Major Agost: Anem de viatge! 

   

5 setembre: Elmer a l’escola 1 octubre: arriba la tardor 29 octubre: Jo creo literatura 

 

 

 

Novembre: aparador 

feminista 

 Desembre: Regala cultura 

Bibliocomerç 

El Bibliocomerç és un projecte que ha anat creixent des de la seva posada en funcionament i 

que consisteix en deixar en préstec un lot de llibres a diferents comerços del municipi durant 

les èpoques d’estiu. Els comerços tenen els llibres a l’abast dels infants que acompanyen als 
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adults a fer les compres. D’aquesta forma, el llibre es converteix en un entreteniment que pots 

trobar a qualsevol racó de Sant Pol. 

El projecte, tal com vam fer el 2018, s’ha realitzat durant les vacances escolars i per tant s’ha 

fet el Bibliocomerç d’estiu, Bibliocomerç de Setmana Santa i el Bibliocomerç de Nadal.  

 

 

BiblioCAP i BiblioArturo 

El BiblioCAP i el BiblioArturo són projectes que duren tot l’any amb una renovació mensual 

dels llibres. Igual que el Bibliocomerç, es tracta de prestar un lot de llibres a serveis/entitats del 

municipi perquè els posin a disposició dels seus usuaris. 

Està previst que durant el 2020 s’incorporin nous espais on oferir aquest servei de “biblioteca 

externa”, ja que l’acceptació és molt bona i ens permet tenir més rotació en el fons de la 

nostra biblioteca. 

Guia de recursos del maresme 

Participació en la guia de recursos 2019 de les Biblioteques del Maresme: Dones pioneres del 

Maresme: A Sant Pol s’ha parlat de la Carme Ruscalleda, i es va fer una presentació de la guia 

on es va aprofitar per parlar d’altres dones pioneres de Sant Pol a càrrec del Col·lectiu 

Feminista de Sant Pol. 

Entre Llibres (programa de Ràdio Sant Pol) 

Seguim col·laborant mensualment amb el programa Entre llibres. Un programa de 15-20 

minuts on es parla de notícies relacionades amb la biblioteca i de recomanacions fetes pels 

alumnes de 5è de l’Escola Sant Pau a través de l’activitat “Recomana’m” del projecte 

#santpolllegeix. 

Durant el 2019 s’han fet 10 programes que es poden escoltar a:  

[https://www.radiosantpol.cat/programes/entre-llibres] 
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Canals de comunicació 

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

• Els que s’ofereixen a través de la Biblioteca Virtual, Gènius i ButlletinsXBM, comuns a 

totes les biblioteques de la Xarxa 

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

Maresme (canal de vídeos Youtube, App de les BioblioMaresme...)  

• Propis de la biblioteca a través de la web de l’Ajuntament o a través de les eines 2.0: 

Facebook, Twitter i Instagram 

A nivell físic, la biblioteca utilitza diferent canals per difondre les seves activitats: 

• Cartellera tradicional en paper per difondre les activitats de la biblioteca. 

Principalment dins la cartellera de la pròpia biblioteca, i puntualment a les cartelleres 

que l’Ajuntament té repartides pel municipi. 

• Agenda mensual en paper, amb un format per endur.  

• Premsa local: en cada publicació de la revista ENS (d’àmbit local) es publica un article 

relacionat amb la biblioteca. 

• Premsa comarcal: Can Coromines participa, conjuntament amb les altres biblioteques 

del Maresme, amb la revista “Pànxing Maresme”. 
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Comunicació externa. Dades 

Biblioteca Virtual, Gènius i ButlletinsXBM 

 

Visi tes  a la pàgina web de la  Bib l ioteca de Sant Pol.  

6.695 

Pàgines vistes  

A través de l’adreça santpol.cat/biblioteca 

s’accedeix a la pàgina de la Biblioteca Virtual 

dedicada a la biblioteca de Sant Pol. Aquest 

portal és, per tant, la pàgina web principal 

de la biblioteca a través de la qual s’informa 

de l’agenda i de les notícies destacades de 

Can Coromines. 

Hem passat de 1.347 visites úniques el 2017, 

a 4.773 el 2019. 

 

22 

Butlletins 

 

Els ButlletinsXBM són l’eina principal per fer difusió de la nostra 

agenda d’activitats i notícies destacades de la biblioteca. 

Vam tancar el 2019 amb 1.089 persones a qui enviem els Butlletins. 

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. 

Recursos propis 

A partir del curs ofert per la Gerència, s’ha creat un Pla de Comunicació que defineix el 

contingut a difondre a cada xarxa social, i està complementat amb una taula de programació 

que es comparteix mensualment amb tot l’equip. 

La reacció dels usuaris és molt més alta a Instagram que a Twitter, on el perfil de la gent que 

ens segueix és més institucional. Facebook és l’eina que millor funciona per difondre 

fotografies de les activitats que ja s’han realitzat a la biblioteca. 
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613 seguidors 434 Seguidors 713 seguidors 

132 piulades 133 posts 478 piulades 

 

Comunicació externa. Comparativa 

Població Seguidors de FB i TW per cada 1.000 hab. 

Cabrera de Mar (mkb1) 123 

Collbató (lqo1) -- 

Capellades (acp1) 100 

Gironella (dgi1) 306 

Sant Pol de Mar (mpl1) 250 

 

Comunicació externa. Conclusions 

 

La comunicació externa és un punt crític de la biblioteca ja 

que, malgrat que estem present en molts canals, encara 

ens arriba molta gent que no s’assabenta de les activitats i 

serveis que oferim. 

La cartellera en paper encara sembla que és el sistema que 

millor funciona. 

Les XXSS ens funcionen molt bé per fer prescripció lectora i 

compartir fotografies d’actes ja fets. Però no ens serveix 

per a difondre l’agenda d’activitats. 

 

Comunicació interna. Dades 

La comunicació interna dins la biblioteca es fa diàriament de forma informal, periòdicament 

amb les reunions de treball i mensualment amb l’informe mensual. L’informe mensual és un 
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resum estadístic del mes que es comparteix amb tot l’equip. A més, semestralment s’elabora 

un informe que es fa arribar a la Regidoria de Cultura amb les dades estadístiques principals. 

Des del primer moment es participa en les activitats conjuntes de les biblioteques de la 

comarca, com ara:  

• Reunions comarcals: les reunions comarcals se celebren mensualment. 

• Sessions formatives de treball. Són trobades entre professionals per compartir 

coneixements sobre temes concrets (Laboratoris, aplicacions del Sierra...). 

A nivell de Gerència, es participa en tantes trobades com és possible de les que se’ns proposen 

al llarg de l’any. 

Cohesió social 

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 

i en definitiva ajudar a tenir una bona cohesió socials dins la nostra zona d’influència. 

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 Sant Pol.  

• Esplai de Sant Pol.  

• Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant 

Pol  

• Ca l’Arturo.  

• Llibreries l’Ona i MomoLlibres. 

• 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.  

• Crisol 

• Dones de la Vallalta 

• CESC 

• A tot drap 

• Col·lectiu Feminista de Sant Pol 

 

 

 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 
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duen a terme a la biblioteca. Quanta més gent ens conegui, a més democràtica serà la nostra 

entitat. 

Conclusions generals 

El servei de biblioteca pública que ofereix Can Coromines ha convertit el centre en un punt de 

trobada de molts santpolencs que hi troben un espai que dona resposta a les seves necessitats 

(ja siguin d’estudi, d’oci, de formació o de socialització). 

Cada tarda la biblioteca s’omple d’usuaris diversos que gaudeixen d’un espai cuidat i 

agradable. Tot i que és cert que ens manquen metres quadrats per oferir, per exemple, sales 

d’estudi en grup o zones de lectura més informal, des de la biblioteca s’intenta tenir la 

flexibilitat suficient en els diferents espais per anar-nos adaptant a les diferents necessitats 

que van sorgint segons l’època de l’any. 

La col·lecció de la biblioteca és viva i activa, això vol dir que s’hi van incorporant títols que 

tenen bona resposta per part dels usuaris, tant de ficció com de coneixement. La participació 

activa a l’hora de seleccionar part del fons està donant un molt bon resultat. A més, per fer 

aquesta selecció activa, comptem amb les dues llibreries que fins al desembre del 2019 hi 

havia a Sant Pol. 

El catàleg de serveis i activitats que ofereix la biblioteca té una bona resposta per part de 

l’usuari i va variant en funció de les demandes que anem detectant. Els serveis de préstec i wifi 

segueixen creixent, i anem incorporant nous serveis (la maleta d’inclusió social, préstec 

d’eReaders...). L’afluència de públic a les activitats ha millorat respecte el 2018, és una 

tendència que volem mantenir de cara al futur. 

Aquest any s’ha començat a treballar amb la participació ciutadana i amb la perspectiva de 

gènere. Són dos temes diferents, però que creiem que són importants per incorporar-los en 

l’ADN d’una biblioteca pública. 

Algunes de les reflexions que s’han fet durant la memòria s’han incorporat en el Pla d’Acció 

2020, d’altres n’han quedat fora perquè el PA es va tancar a principis d’any. Malgrat això, es 

treballarà en aquells aspectes que, tot i no tenir cap línia d’actuació definida, haguem detectat 

que són millorables. 
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Annexes 

 

Taula cronològica d’activitats 2019 

Nom de l'activitat Categoria d'activitat  Categoria Data Sessió 
Gener    

Book Club Clubs de lectura Book Club 10/1/2019 

Testigo invisible Clubs de lectura CDL-H 10/1/2019 

Calendari del record Altres activitats sense Presentacions 11/1/2019 

Benvinguts a Can Coromines 1rA Visites escolars Primària Visita escolar 14/1/2019 

Benvinguts a Can Coromines 1rB Visites escolars Primària Visita escolar 15/1/2019 

Cartes d'amor de 0 a 10 Clubs de lectura No llegirem 15/1/2019 

Desastrosos encanteris... Clubs de lectura Lletres amb cor 18/1/2019 

Deixa caure el pinzell Altres activitats amb Laboratori de 19/1/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 24/1/2019 

Sant Pol d'ara i de sempre Altres activitats sense Presentacions 26/1/2019 

Les llàgrimes de la senyoreta... Clubs de lectura CDL 30/1/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 31/1/2019 

Febrer    

La dona que somiava Mariatxis Altres activitats sense Festival Multipolar 1/2/2019 

Roald Dahl - Les bruixes 4tA Visites escolars Primària Visita escolar 5/2/2019 

Roald Dahl - Les bruixes 4tB Visites escolars Primària Visita escolar 5/2/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 7/2/2019 

248 funerals i un gos Clubs de lectura No llegirem 12/2/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 14/2/2019 

Testigo invisible Clubs de lectura CDL-H 14/2/2019 

Taller de màscares Altres activitats sense Taller familiar 16/2/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 19/2/2019 

Marcel·lí Clubs de lectura Lletres amb cor 22/2/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 28/2/2019 

Sinuhé el egipcio Clubs de lectura CDL-H 28/2/2019 

La vieja sirena vol.1 Clubs de lectura CDL 27/2/2019 

Març    

Troba el personatge - 3rA Visites escolars Primària Visita escolar 5/3/2019 

Troba el personatge - 3rb Visites escolars Primària Visita escolar 5/3/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 7/3/2019 

Naturalistes Altres activitats amb Laboratori de 9/3/2019 

Ghostopolis Clubs de lectura No llegirem 12/3/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 14/3/2019 

Sinuhé el egipcio Clubs de lectura CDL-H 14/3/2019 

Trobada amics de la biblioteca Altres activitats amb Càpsula de cultura 16/3/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 21/3/2019 

El cantar de la poesia Altres activitats sense Dia de la Poesia 22/3/2019 

Per anar pel món 5èC Visites escolars Primària Visita escolar 25/3/2019 

Per anar pel món 5èA Visites escolars Primària Visita escolar 26/3/2019 
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Nom de l'activitat Categoria d'activitat  Categoria Data Sessió 
Per anar pel món 5èB Visites escolars Primària Visita escolar 27/3/2019 

Nació Criolla Clubs de lectura CDL 27/3/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 28/3/2019 

Sinuhé el egipcio Clubs de lectura CDL-H 28/3/2019 

Això és un secret... Clubs de lectura Lletres amb cor 29/3/2019 

Abril    

Book Club Clubs de lectura Book Club 4/4/2019 

Aquesta sang Altres activitats sense Recital de poesia 5/4/2019 

Roba un poema 6èAB Visites escolars Primària Visita escolar 9/4/2019 

Roba un poema 6èBC Visites escolars Primària Visita escolar 11/4/2019 

Solos  Clubs de lectura No llegirem 9/4/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 11/4/2019 

Sinuhé el egipcio Clubs de lectura CDL-H 11/4/2019 

Paté d'ànec Altres activitats sense Presentacions 12/4/2019 

Entrega premis Altres activitats sense Entrega de premis 13/4/2019 

Va de contes Hores del conte Hora del conte 13/4/2019 

L'amiga genial Clubs de lectura CDL 24/4/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 25/4/2019 

La plata de Britania Clubs de lectura CDL-H 25/4/2019 

L'amiga més amiga... Clubs de lectura Lletres amb cor 26/4/2019 

Maig    

Book Club Clubs de lectura Book Club 2/5/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 9/5/2019 

L'arbre màgic Hores del conte Hora del conte 10/5/2019 

La nena de l'arbre Clubs de lectura No llegirem 14/5/2019 

La plata de Britania Clubs de lectura CDL-H 16/5/2019 

Orelles èlfiques Altres activitats sense Taller Supernit 17/5/2019 

El cor de Tara Altres activitats amb Conte i taller 18/5/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 23/5/2019 

retorn maletes P4 Visites escolars Retorn maletes 27/5/2019 

Retorn maletes P3 Visites escolars Retorn maletes 28/5/2019 

L'etern retorn Clubs de lectura CDL 29/5/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 30/5/2019 

Retorn maletes P5 Visites escolars Retorn maletes 30/5/2019 

Supernit Altres activitats amb Supernit 31/5/2019 

Juny    

Jo creo música Altres activitats amb Càpsula de cultura 1/6/2019 

Retorn maletes 2n Visites escolars Primària Retorn maletes 3/6/2019 

Retorn maletes 1r Visites escolars Primària Retorn maletes 4/6/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 6/6/2019 

Que venen els fantasmes Clubs de lectura Lletres amb cor 7/6/2019 

La maleta Altres activitats sense Presentacions 7/6/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 13/6/2019 

Trobada clubs de lectura Altres activitats amb Trobada de clubs 13/6/2019 

Recomanacions Clubs de lectura No llegirem 17/6/2019 

Ahir Clubs de lectura CDL 19/6/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 20/6/2019 

El león africano Clubs de lectura CDL-H 20/6/2019 
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Nom de l'activitat Categoria d'activitat  Categoria Data Sessió 
Vaig veure caure una fulla Altres activitats sense Presentacions 28/6/2019 

Juliol    

Vine a jugar a escacs Altres activitats sense Jocs 4/7/2019 

Les cúpules de leonardo Altres activitats sense Bibliolab 9/7/2019 

A vista d'ocell Altres activitats sense Bibliolab 10/7/2019 

Vine a jugar a escacs Altres activitats sense jocs 11/7/2019 

Vine a jugar a escacs Altres activitats sense jocs 18/7/2019 

Dins el darrer blau Clubs de lectura CDL 31/7/2019 

Agost    

Bang! Altres activitats sense Tarda de jocs 6/8/2019 

Ballmanetes Altres activitats amb Petits lectors, al 8/8/2019 

Código secreto Altres activitats sense Tarda de jocs 13/8/2019 

Dixit Altres activitats sense Tarda de jocs 20/8/2019 

El concert més petit Altres activitats amb Petits lectors, al 22/8/2019 

Catan Altres activitats sense Tarda de jocs 27/8/2019 

Setembre    

El padrino Clubs de lectura CDL-H 12/9/2019 

Patapim patapum... Hores del conte Hora del conte 21/9/2019 

A sang freda Clubs de lectura CDL 25/9/2019 

Mapa de calella Altres activitats sense Presentacions 27/9/2019 

Jo creo literatura Altres activitats amb Càpsula de cultura 28/9/2019 

Octubre    

Compra'm 6èA Visites escolars Primària #santpolllegeix 1/10/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 3/10/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 10/10/2019 

El Padrino Clubs de lectura CDL-H 10/10/2019 

Los incursores Clubs de lectura No llegirem 11/10/2019 

Cabàs de llibres 3r i 4t Visites escolars Primària Cabàs de llibres 15/10/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 17/10/2019 

Astronomia divertida Altres activitats amb Taller familiar 19/10/2019 

La tarda de la senyora Andesmas Clubs de lectura CDL 23/10/2019 

Maletes viatgeres 1r Visites escolars Primària Maletes viatgeres 24/10/2019 

Maletes viatgeres P4 Visites escolars Primària Maletes viatgeres 24/10/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 24/10/2019 

El segrest de la bibliotecària Clubs de lectura Lletres amb cor 25/10/2019 

Aquell Sant Pol Altres activitats sense Patrimoni 25/10/2019 

eBiblio 1rA Visites escolars ESO Formació usuaris 29/10/2019 

ebiblio 1rB Visites escolars ESO Formació usuaris 29/10/2019 

eBiblio 1rC Visites escolars ESO Formació usuaris 29/10/2019 

eBiblio 1rD Visites escolars ESO Formació usuaris 29/10/2019 

Maletes viatgeres P3 Visites escolars Primària Maletes viatgeres 29/10/2019 

Maletes viatgeres 2n Visites escolars Primària Maletes viatgeres 29/10/2019 

Maletes viatgeres P5 Visites escolars Primària Maletes viatgeres 29/10/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 31/10/2019 

Novembre    

Recomana'm 5èA Visites escolars Primària Recomana'm 5/11/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 7/11/2019 

Alícia al país de les meravelles Clubs de lectura No llegirem 8/11/2019 
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Nom de l'activitat Categoria d'activitat  Categoria Data Sessió 
Recomana'm 5èB Visites escolars Primària Recomana'm 14/11/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 14/11/2019 

El padrino Clubs de lectura CDL-H 14/11/2019 

Xirimiri de contes Hores del conte Hora del conte 16/11/2019 

Quim Monzó en veu alta Altres activitats sense Lectura en veu alta 16/11/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 21/11/2019 

El meu pare és una pissarra Clubs de lectura Lletres amb cor 22/11/2019 

Contes de nenes sense por Hores del conte Hora del conte 23/11/2019 

El cel és blau... Clubs de lectura CDL 27/11/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 28/11/2019 

Els Culdolla 2nA Visites escolars Primària Visita escolar 29/11/2019 

Els Culdolla 2nB Visites escolars Primària Visita escolar 29/11/2019 

Presentació Guia de Recursos Altres activitats sense Presentacions 30/11/2019 

Desembre    

Tarda de jocs 1 Altres activitats sense Jocs 2/12/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 5/12/2019 

Tarda de jocs 2 Altres activitats sense Jocs 9/12/2019 

Crisol Altres activitats sense Taller 11/12/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 12/12/2019 

Homenatge a Catalunya Clubs de lectura CDL-H 12/12/2019 

Las increibles aventuras... Clubs de lectura Lletres amb cor 13/12/2019 

Naturalistes desembre Altres activitats amb Laboratori de 14/12/2019 

Tarda de jocs 3 Altres activitats sense jocs 16/12/2019 

Argelagues Clubs de lectura CDL 18/12/2019 

Book Club Clubs de lectura Book Club 19/12/2019 

Taller de nadal Altres activitats amb Taller 21/12/2019 
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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 aquest quadre, les nostres oportunitats de millora estan relacionades amb la millora 

de l’espai i l’equipament i l’afluència de públic: 

• Adquisicions cada 1.000 habitants 

• Visites per cada usuari actiu de la biblioteca 

• Nombre total d’activitats culturals a la biblioteca 

• Hores de voluntaris per cada 100 hores de treballadors de plantilla 

I els nostres punts forts estan relacionats amb el préstec i la connexió a la xarxa: 

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

• Creixement de la col·lecció 

• Préstec per document 

• % de la població que fa ús de la biblioteca 
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• Préstec per habitant 

• % de visites que fan ús del servei de préstec, wifi i internet i+ 

• Hores anuals de formació per treballador 

Galeria de fotografies 

Activitats amb inscripció 

   

Lletres amb cor  No L legirem Laboratori:  Naturalis tes  

   

Tal ler  de màscares  PL,  al  pat i! :  Ballmanetes  PL,  al  pat i! :  E l  musical  més pet it  

   

Supernit  a les  b ib l ioteques  Club de novel· la his tòr ica Club de lectura 

   

Book C lub Càpsula de cultura:  l iteratura Trobada de  c lubs  
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Activitats sense inscripció 

   

Bibl io lab:  la  màquina de volar de 
Leonardo 

Bibl io lab:  Les cúpules  de  
Leonardo 

El  cantar de la  poesia  

   

Hores del conte  Tarda de  jocs  Vine  a jugar!  

   

Lectura en veu alta  Patrimoni Àudiov isual  Presentacions de  l l ibres  

 

Visites escolars 

   

Visi ta  escolar.  Infant i l  Vis i ta  escolar.  Pr imàr ia  Maletes  viatgeres  

 

 


